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A könyv tárgya a szociálpszicho
lógia tudománya, mely a társadal
mi és pszichikus jelenségek köl
csönhatásaiból kiindulva vizsgálja, 
hogy azok mennyire határozzák 
meg az emberek viselkedését; ta
nulmányozza, hogy más emberek 
milyen módon befolyásolják gon
dolatainkat, érzéseinket és viselke
désünket. Tárgya tehát az emberek
nek egymás véleményére, cseleke
deteire gyakorolt hatása, vagyis a 
társas befolyásolás. A világ első 
nagyhatású publikáló szociálpszic
hológusa az ie. 384 és 322 között 
élt Arisztotelész, híres görög filo
zófus, Platón tanítványa és Nagy 
Sándor nevelője. Munkássága át
fogta kora természet- és társada
lomtudományi ismereteit. A megis
merésben kiemelte az érzékelés, ta
pasztalás és gondolkodás jelentő
ségét; a logikát a tudományos ku
tatás eszközének tekintette. Taní
tása -  Aquinoi Szent Tamás révén -  
beépült a középkori keresztény 
skolasztikus filozófiába is. le. 328 
körül írt Politika című munkájában 
fejtette ki gondolatait a társas 
együttélésről; alapvető megállapí
tása: „...az ember természeténél 
fogva társas élőlény.”

Innen kölcsönözte az elismert 
amerikai szociálpszichológus a cí
mét annak a könyvének, amelynek

legújabb -  jelentősen módosított, 
időszerű példákkal és a társas meg
ismerés témakörével bővített — ki
adása most jelent meg. A szerző a 
tudomány legújabb kutatásai alap
ján nyújt segítséget a fontos társa
dalmi problémák megértéséhez és 
megoldásához. A példákat közel 
negyvenévi oktatói munkája során 
szerzett tapasztalatai, elvégzett kí
sérletei alapján írta le. Könyvének 
fejezetei a szociálpszichológia 
meghatározása után: a konformitás, 
a tömegkommunikáció, a propa
ganda és a meggyőzés, a társas 
megismerés, az önigazolás, az em
beri agresszió, az előítélet, szeretet, 
szerelem és személyközi érzé
kenység, végül a szociálpszicholó
gia mint tudomány.

Áttekintést kapunk a könyvben 
a konformitás lényegéről, amely 
valamely személy viselkedésében, 
véleményében egy másik egyén 
vagy csoport hatására kialakuló 
változásból áll. A szerző megvizs
gálja, hogy mi (jutalom vagy bün
tetés) motiválja az egyént és meny
nyire tartós a viselkedése. A társas 
befolyásolásnak három fajtája kü
lönböztethető meg: a behódolás, az 
zonosulás és az internalizáció. Kö
zülük az elsőt annak a személynek 
a viselkedése jellemzi, akit a juta
lom elnyerése vagy a büntetés el
kerülése motivál. Az azonosulást 
az teszi lehetővé, hogy a befolyá
solás alanya olyan szeretne lenni, 
mint a befolyásoló. Valamely véle
kedés internalizálásának motívuma 
az igazságra való törekvés; a meg
bízható és hozzáértő személy véle
ményét elfogadva azt saját érték- 
rendszerünkbe építjük be.

A szerző példák sorozatával vi- -i 
lágítja meg a tömegkommuniká- -f 
dónak, a propagandának és a meg- 
győzésnek az egyes személyekre e>: 
gyakorolt különböző hatását. A A 
kommunikáció sikere a hitelessé- -é 
gén, a megbízhatóságon és a vonz- -x 
erőn alapul. Kérdés az, hogy az sí 
emberek végiggondolják-e, feldől- -i 
gozzák-e a kapott fontos üzenete- -a 
két. Az eredményességet döntően ni 
befolyásolják a közlés befogadó- -ö 
jának sajátosságai. Vannak, akiket Ja: 
nehéz meggyőzni; egy közlés ha- -ß 
tással lehet az egyik emberre, míg a ß : 
másiknál hatástalan maradhat, az xß 
önértékelés és a tapasztalat is köz- -s< 
rejátszhat ebben. Az emberi gon- -n 
dolkodás nem mindig logikus; a ß 
helyes értékeléshez meg kell érteni in: 
a bonyolult emberi gondolkodást, ?Ja. 
és azokat a motívumokat, amelyek i s  
az embereket a változtatással szem- -m 
beni ellenállásra ösztönzik.

A társas megismerés keretében 
szó van -  többek között -  arról, rIő 
hogy fontos döntéseink múlnak iß  
azon, hogy hogyan építjük fel tár- -iß 
sas világunkat, és miképp adunk ér- -is 
telmet neki. Minden ítélet relatív; ;vi 
egy személyről vagy tárgyról kiala- -ßl 
kított gondolkodásunk a környezeti iJo 
hatásoktól függ. A társas megisme- -ar 
résben fontos szerepet játszik az xb 
emlékezés is, mert mindenre nem me 
emlékezhetünk pontosan. Arról is d  
olvashatunk, hogy értékelésünk és zb 
vélekedésünk hogyan alakul ki a ß 
társas információk hatására. Az ön- -ne 
magunkról alkotott felfogásunk in  
lényegesen befolyásolja társas abí 
megismerésünket. így például az xß 
egocentrikus gondolkodású sze- - 3 3  

mély önmagát inkább az esemé- -ér 
nyék középpontjába helyezi annál, .Id

____________________ VEZETÉSTUDOMÁNY ,

XXX11I. évf. 2002. 3. szám -5 2



Könyvismertetések

£ ahol valójában van vagy volt. 
n nemcsak a világ vezető politikusai 
:b azok, akik abban hisznek, hogy 
u uralni tudják az eseményeket.”

Mindenképpen szeretnénk ma
lii gunkat jó, értelmes embernek látni; 
:a ez az önigazolás jelensége. Amikor 
v valaki valamit tesz, megpróbálja 
ö ömagát (és másokat) meggyőzni 
tß arról, hogy cselekedete logikus és 
é  ésszerű. Ezt azért teszi, hogy fenn- 
sJ tarthassa önértékelését. Az embe- 

rek nem szeretnek olyat látni vagy 
;rí hallani, ami ellentétben áll a hiedel- 
Ti mekkel, a kívánságaikkal. Ez mega- 

kadályozhatja őket abban, hogy 
ri fontos tényeket tudomásul vegye- 
>n nek vagy problémáikra valóságos 
m megoldást találjanak. Az ember ön- 
§i igazolási szükségletének szerteá
ig gazó következményei vannak, amit 
ß a könyvben bemutatott példák iga- 
)x zolnak. E példák azt is bizonyítják, 
>d hogy a már meghozott döntést vi
sa 1 szonylag nehéz megváltoztatni.

Az agresszív cselekvés olyan 
sa szándékos viselkedés, amely má
ja soknak fizikai vagy lelki szenve- 
>b dést okoz; az utóbbi időben szám
ét tálán példáját láthattuk annak, hogy 
rn mennyiféle agressziót követnek el 
m az emberek társaik ellen. Ösztönös- 
s e az agresszió vagy nem? -  A kér- 
>b désre nem adható egyértelmű vá- 
ßl lasz. A szerző azt vizsgálta, hogy az 

agressziók csökkentik-e a további 
jß agressziók szükségletét; a bizonyl
at tékok itt sem egyértelműek. Az 
ia erőszakos cselekedetet követően 
>d beindulnak a támadást igazoló mo
il tivációs késztetések. Sokféle oka 
ai lehet az agressziónak; az erőszak 

azonban szinte mindig erőszakot 
ív vált ki, sokszor még túlzottan is. A 
Dl továbbiakban az erőszak mérsék
el lésének lehetőségeiről olvashatunk 
la ebben a fejezetben.

A negatív előítélet olyan ellen- 
ja séges magatartás valamely csoport- 
b! tál szemben, amely téves vagy nem IV

információkon alapul, feltételezve, 
hogy a csoportba tartozók mind 
azonos tulajdonságokkal rendel
keznek. Képet kapunk az előíté
letek keletkezéséről, okairól, tudo
mányos megközelítésükről, rejtett 
hatásairól. A szerző kifejti, hogy a 
médiának és a konformitásnak mi
lyen fontos szerepe van az előíté
letek fenntartásában, s részletesen 
beszámol arról, hogy hogyan szün
tethetők meg az előítéletek például 
az iskolában. Itt az első lépés az el
különítés megszüntetése, ez azon
ban még nem elég. Közös együtt
működést kell kialakítani, olyan 
kölcsönös függést, amelyben az 
egyénnek szüksége van másokra és 
a többieknek szükségük van rá ah
hoz, hogy a célt elérjék.

A könyv 8. fejezete az emberek 
közötti rokonszenv, vonzalom, sze
retet és szerelem kialakulásának 
kérdéseivel foglalkozik. Szó van itt 
a dicséret és kritika hatásairól, a ro- 
konszenvet és egyéb érzelmeket 
kiváltó személyes tulajdonságok
ról, a hasonlóság és a vonzódás 
összefüggéseiről, valamint az önér
tékelés és elismerés szerepéről, a 
barátság és szerelem kialakulásá
nak sokszínű jelenségeiről. A haté
kony kommunikációhoz feltétlenül 
fontos, hogy a felek nyíltan és köz
vetlenül fejezzék ki érzéseiket. A 
gyakorlás sokat segíthet; lehetővé 
teszi, hogy a hatékony kommuniká
ció során nyert ismereteink a köz
vetlen családi és baráti körön kívül
álló emberekkel folytatott érintke
zéseinket is jó irányban befolyá
solják.

Végül ahhoz kapunk útmutatást 
a könyvben, hogy hogyan kell tu
dományosan gondolkodni a társas 
világunkban végbemenő esemé
nyekről. E tudományos folyamat 
lépései: a megfigyelés, az össze
függések keresése, a feltevésünk
nek kísérlettel való alátámasztása.

Képet kapunk egy kísérlet meg
tervezéséről, és a kísérlet valósze
rűségéről, a társas lény gondolko
dását, viselkedését, pontosabb 
megismerését, a keletkező konflik
tusok okainak felderítését részle
tesen elemző könyvben.

Rubóczky István 
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A szervezeti, vállalati kultúra csak a 
közelmúlt század nyolcvanas évei
nek elején került a vezetéstudo
mány előterébe, annak ellenére, 
hogy mindig is működött, csak 
nem fordítottak rá elég figyelmet. 
Fontossága a japán vállalatok ha
talmas sikerei nyomán tűnt ki, 
amelyeket a történelmi múltnak, a 
gazdaságba is beépülő kulturális 
értékeknek az állandóan és egyre 
gyorsabb ütemben változó környe
zethez való alkalmazkodásával 
értek el. Ezek felismerését köve
tően tömegesen jelentek meg Ame
rikában a vállalati kultúrával fog
lalkozó cikkek és szakkönyvek, 
amelyekben a szerzők a fogalma
kat különbözőképpen határozták 
meg. Ezt többek közt az is befolyá
solta, hogy a kialakult gyakorlatot 
csak elkésve követték az elméleti 
megközelítések. A könyvben a 
meghatározások bemutatása után a
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