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A mobbing

1.1. A mobbing fogalma

A csoport egyénnel szembeni, hosszú ideig tartó lelki terrorját mobbingnak hívjuk. A
jelenség bemutatására egy példa:

A gyerekek melegen felöltözve játszanak a kertben. Az egyik kislány
hirtelen lerántja a sapkát egy duci kisfiú fejéről, akit az anyukája gyengéden
„Mopsinak” becéz. A kislány ujjongva szalad el zsákmányával. Mopsi kia-
bálva rohan utánna. Amikor csaknem utoléri, a kislány egy másik gyereknek
dobja a sapkát. Mopsi irányt változtat, a sapkája után veti magát, mely egyik
gyerekt̋ol a másikig vándorol. Azután még valaki el is gáncsolja Mopsit;ő
elesik, sírva fakad, a többi gyerek meg dől a nevetést̋ol. Az egyik nevel̋o
észreveszi, mi történt, és beavatkozik: megvigasztalja Mopsit, visszaadja a
sapkáját, és összeszidja a gyerekeket. [1]

A pédából érezni lehet, hogy a mobbing

– egyén vs. csoport jellegű

– gyakran el̋oítéleteken alapul

– nem fordítanak elég figyelmet rá

– eszközt képezhet egy csoportba való bejutáshoz

Mivel egyén <-> csoport ellentétről van szó, ezért meg kell vizsgálni a csoport felépítését,
és az egyént magát is. Érdemes külön foglalkozni az előítéletekkel, mert ez nagyon gyak-
ran alapja egy ember kiközösítésének. Hasonló okok miatt külön fel kell hívni mobbing
káros hatásaira és néhány megoldási javaslatra a figyelmet, mert bár ez a fenti példából
nem derül ki egyértelűen, a folyamat rontja a csoport hatékonyságát - legyen szó akár
munkahelyr̋ol akár egy iskolai osztályról - és nem utolsó sorban az áldozat egész életére
rossz kihatással lehet.
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1.2. A CSOPORT ÉS A „BIRKASZELLEM”

1.2. A csoport és a „birkaszellem”

Egy csoport lényegi felépítése a következő:

• csoportvezet̋o(k)

• követ̋ok

• kívülálló(k)

A csoportvezet̋ok a különböz̋o normák, elvárások fő forrásai, a döntések többsége tőlük
származik, és a követők azok, akik ennek alapot adnak. A követők a csoport legnagyobb
részét adják, és számukra a legfontosabbak a normák, tehát akár „paradox” módon az is
elképzelhet̋o, hogy a csoportvezető semmiféle ellenszenvet sem tanúsít az áldozat ellen,
sőt - bár nem nyíltan - rokonszenves neki az illető.

Az egyén csoporthoz való igazodását jól mutatja Ash kísérlete, melyből kiderül, hogy
az önálló - és látszólag is helyes - vélemény is könnyen háttérbe szorulhat. Legtöbbször
mobbing esetén is hasonló folyamat játszódik le, hiszen az esetek nagy részében a folya-
mat nem csak magának az áldozatnak kellemetlen. Ekkor nagy valószínűséggel a csoport
pártjára áll az illet̋o - kényelmesebb, és nem fenyeget a csoportból való kieséssel, kilógás-
sal. „Tudom, hogy helytelen lebunkózni, de a múltkor sem köszönt, pedig ott álltam tőle
tíz méterre” Ezzel az egy mondattal meg van oldva akognitív disszonancia,csak valószí-
nűleg azt nem veszi figyelembe, hogy a „kiutált” egyszerűen nem vette észre.

A „nyáj” akaratához való viszonyulás egy másik fontos összetevője a felelősség elosz-
lása, ahol a fentebb említett disszonanciát csökkenti az a tény, hogy a felelősséget nem
csak egy bizonyos ember viseli, és a csoportignorálja a kellemetlen érzés létét.[4] „A té-
nyeket a csoporttagok nem ismerik el, vagy egyszerűen meghamisítják, nehogy kilógjanak
a sorból”[1] Tipikus eset, mikor az áldozat „szövetségeseket” keres. Ekkor pl. beszélge-
tésbe elegyedik egy csoporton belüli emberrel, aki - ha egyedül van, és talán mégő maga
is kívülálló egy kicsit - általában nem utasítja vissza. Ezzel viszontő maga is kintebb
került a csoportból: [1]

A jelenlét ív áttekintésekor észrevettem, hogy Carsten, aki az előző órá-
mon még jelen volt, most hiányzott. Megkérdeztem az osztályt, hogy tudja-e
valaki, hol van. Az egyik diák hangosan és gúnyos hangon bekiabált: - Hé,
Markus! Hol a barátod? - Markus elpirult, majd visszaszólt: - Az a bunkó
nem a barátom!
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1.3. TANÁR?

1.3. Tanár?

Az, hogy ki lesz csoportvezető egy osztályban, természetesen sokmindentől - személyi-
ség, küls̋o, stb - függ, nem lehet tehát általános választ adni a kérdésre. Ami biztos, hogy
ami egy osztályban/csoportban követendő, az egy másik osztályban a perifériára sodor-
hatja a diákot. Fontos szerepet játszanak tehát a különböző csoportnormák, és mivel ezek
kialakításában nemcsak a diákok, hanem a tanár is nagy szerepet tölt be, fontos, hogy az
osztályközösség kialakításában aktív részt vállaljon. Különösen igaz ez akkor, ha a tanár
hajlik arra, hogy az áldozat ellen forduljon, ha így könnyebb fegyelmezni az osztályt.

Mivel a csoport olyan csoportvezetőt „választ” magának, aki megfelel a normáinak - mint-
egy képviselve a csoport „lényegét” - a fentiek és a csoportvezető tekintélye miatt úgy
kell segíteni az osztályközösséget, hogy az a tanárnak is megfelelő legyen. Érdemes meg-
említeni itt ugyanis Milgram [5] engedelmességi kísérletét, ahol mikor a „kísérletvezető
elhagyta a szobát, és parancsait telefonon adta ki,az engedelmesség 65 százalékról 21 szá-
zalékra esett vissza” [3] A csoportvezető tehát nagyon könnyen rossz irányba tudja húzni
a közösséget.

Lényeges viszont tudni, hogy a tanár közvetíthet olyan normarendszert, amit a diákok
nem akarnak átvenni. Ez gyakran különböző konfliktusokban jelenik meg, de ez a jobbik
eset, ugyanis ez egyfajta visszajelzés a tanár számára. Gyakoribb azonban, hogy a diákok
látszólag megfelelnek egy adott normarendszernek, de ez csak addig tart, amíg a tanár a
teremben van - „Nem értem miért szidodőket, nekem semmi bajom sincs velük”

Figyelembe kell venni azt is, hogy a diákok mennyire tudnak alkalmazkodni a különböző
externális normákhoz, itt elsősorban az iskolai normákra gondolva. Ezen alkalmazko-
dás hiánya gyakran későn éréssel magyarázható: Józsi - egy általános iskolai elsős - nem
„tudja megtanulni”, hogy óra közben nem lehet kimenni a mosdóba. Ha a gyerek elég
sokszor meg ki az órákról, akkor garantált a „pisis” gúnynév. Véleményem szerint nagy
baja a jelenlegi iskolarendszernek, hogy nem mer vagy akar megfelelően differenciálni - a
fenti esetben valószínűleg elég lett volna, ha még egy évig óvodás a gyerek, és bár ez kel-
lemetlenül érintheti a mind a szülőket mind a gyereket, de a későbbi fejlődésre nézve jobb.

Az iskolában eltöltött évek döntő jelent̋oségűek a gyerekek számára, mert a diákokra nagy
befolyással bír a „peer group, az egyívásúak elismerése, a csoporthoz való tartozás”. Leg-
alább ennyire fontosak viszont a gyerek barátai és rokonai. Általános reakció, hogy a szü-
lők és ismer̋osök nem tulajdítanak jelentőséget annak, hogy a gyerek rosszul érzi magát -
„Ez csak tréfa”. Különösen nehéz az a helyzet, mikor semmiféle nyílt „támadás” nem tör-
ténik, csak öszesúgnak az osztálytársak a diák háta mögött, vagy haő beszél, sokatmondó
pillantásokat váltanak. Ha a gyerek „nagyszájú” és otthon is idegesíti a családtagokat,
akkor már nagyon nehéz a visszaút. [1]
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1.4. AZ EGYÉN

1.4. Az egyén

A pszichoterror nem egyénfüggő. Karizmatikus vezéregyénniségek is lehetnek áldozatok,
ha a csoport értékrendje nem azt tükrözi, amitő képvisel. Ami egy el̋oző csoportban
tiszteletre méltó volt, azt egy másikban lehet vicc tárgya.
Pszichoterror esetén a különböző elhárító mechanizmusoknak döntő szerepe van. Ezek az
egyén nemkívánatos tulajdonságait fedik el önmaga elől, de egyúttal egy hamis képet is
adnak az egyénnek a közösség reakcióiról. Ha ezen mechanizmusok működése „tűl erős”
akkor a csoport könnyen kiszoríthatja az illetőt. A stresszkelt̋o hatás függ attól, hogy

• az egyén volt-e már hasonló helyzetben - bejósolhatóság

• vannak-e más társas kapcsolatai, képes-e a csipkelődéseken felülemelkedni - befo-
lyásolhatóság

Itt viszont a bejósolhatóság kategóriája egy kicsit más, mint általában véve a stressznél -
ha valaki már volt mobbingáldozat, akkor sokkal könnyebben kerül ismét ebbe a szerepbe
„Tudom, hogy nem szeretnek” - Dambach ezt a típust agyanakvónévvel illeti.
A „mobbinggyanús” esetekben gyakran előfordul, hogy a kívülálló valamilyen szerepet
vállal magára, amely által az egész csoport elfogadja, de ebben a szerepben rosszul érzi
magát, és ez stresszkeltő számára. Tipikus esete az „osztálybohóc” személye, aki azáltal,
hogy a többieket szórakoztatja, megmenekül azok piszkálódásától, és mivel a tanár sok
figyelmet szentel neki, még meg is erősíti helyzetében [1]
Jellemz̋o még a korábban említett típus, aki szövetségeseket keres, és úgy próbál beil-
leszkedni, hogy szintén valamennyire a periférián levő emberrel próbál barátkozni. Az
ő esetében majdnem biztos a kudarc, mivel a „kiszemelt” - azzal, hogy vele barátkozik,
szintén a perifériára kerül.

Első olvasatra nem ide tartozik, de egy osztály gyakran nem egy egység. Bár léteznek az
osztály egészére érvényes normák - „Mi vagyunk Bigus osztálya, és jók vagyunk matek-
ból” - ez a régi osztályomban volt érvényes - az legtöbbször különálló csoportokra bomlik.
Paradox módon ez oda vezet, hogy a rossz osztályközösségekben sokkal kissebb a pszi-
choterror valószínűsége, mivel sok kis csoportról van szó, és már azzal közeledhet valaki
egy csoport felé, hogy a „többieket utálja”. Ha ez a helyzet áll elő, sokkal könnyebben
kerüli ki az esetleges támadásokat az egyén, mivel könnyebben talál szövetségeseket.

Korábban már volt szó arról, hogy a családi háttér mennyit nyom a latba. Ha a diák biztos
háttérrel indul otthonról, akkor gyakrabban válik akár csoportvezetővé - ez már csecsem̋o,
óvodás korban megjelenik pl. Ainsworth kísérleteiben. [3] Az ellentétet viszont jól szim-
bolizálja a következ̋o dalszöveg: „Mama’s gonna put all of her fears into you1”

1Pink Floyd - Mother
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Előítéletek

A problémát jól lehet érzékeltetni a magyar viszonyokkal: a tanár, aki az interjúalany,
„harminc év alatti, földrajzot és történelmet tanít egy józsefvárosi általános iskolában,
ahol ötven, jórészt túlkoros, nyolcvan százalékban roma diák tanul.” [6]

Volt egy punk srác, aki megjelent taréjjal meg vörös hajjal, és a társak
nem tudták elképzelni, mi ez. Mivel bakancsot viselt, skinheadnek vették.
Ötödnapra a gyerek még a látszatát is megpróbálta elkerülni ennek. [. . . ]
Mint a börtönben, a gyengék sosem dobják fel elnyomóikat, annál jobban
félnek.

Nem arról van szó tehát, hogy a diákok megvető pillantásokat vetnének a kiutált egyénre,
hanem egy sokkal agresszívabb megjelését láthatjuk a lelki terrornak, ami esetleg a tettle-
gességig is fajulhat.

2.1. Sztereotípák

A „sztereotípia” kifejezés itt a „személyek egy csoportjáról alkotott sémáink” [3] összes-
ségét jelenti. Mindez tehát sablonosságot jelent, egy személy besorolását egy osztályba,
néhány szembetűnő tulajdonsága alapján. Pszichoterror esetén anegatívsztereotípiákat
és el̋oítéleteket érdemes elsősorban elemezni.

Az összes sztereotípiára jellemző, hogy bizonyos együttjárásokat, korrelációkat ír le, vi-
szont az esetek többségében nem megfelelően. Példaként lehet említeni Chapman és
Chapman kísérletét, ahol kiderült, hogy a klinikai dolgozók nagyobb valószínűséggel ta-
pasztalják, hogy a páciens női ruhákat és anális képeket vélt felfedezni a tintafoltokban,
ha tudták, hogy az illető homoszexuális. [7]
A legfőbb ok az, hogy az „élénk” információk feltünőbbek - nagyobb a hírértékük, mivel
kevesebbszer fordulnak elő. Jellemz̋o az újságíró-alapszabály: „Az nem hír, ha egy kutya
megharapott egy postást, de ha egy postás egy kutyát. . . ” Mivel egy átlagos eseménynek
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2.2. ELŐÍTÉLETEK

kicsi a hírértéke, ezért kevésbé kötjük bármihez is - egyszerűen nem tűnik fel.

A mobbing esetében fontos szerepet töltenek be azönbeteljesítő sztereotípiák.Word,
Zanna és Cooper kísérletéből kiderül, hogy azok az emberek, akiket egy meghallgatáson
barátságosan kérdeztek ki, jobban teljesítettek, mint azok, akiket nem. [3] Az a diák tehát,
aki először „lazának” mutatkozik a többiek előtt, sokkal könnyebben fog később is így
mutatkozni - feltéve, hogy alapvetően nincsenek gátlásai, és lazasága nem a mindenáron
való megfelelni akarásból ered.

2.2. Előítéletek

Az előítéleteket leginkább érzésekként lehet meghatározni, ellentétben a sztereotípiákkal,
amik inkább vélekedéseket takarnak. Ezért egy előítéletet sokkal nehezebb megváltoz-
tatni, mint egy sztereotípiát, mivel „A viselkedéskutatásokból tudjuk, hogy a gyerekek
először tanulják meg a cselekvést, azután az érzést, és csak legvégül a racionális gondol-
kodást. A harmadik birodalomban nevelkedő gyerek el̋oször azt tanulta meg a szüleitől,
hogy elforduljon és legyintő kézmuzdulatot tegyen, ha zsidó emberrel találkozik, majd el-
sajátította a zsidókkal szembeni negatív érzéseket, és csupán idősebb korára tanulta meg
az indoklást: A zsidók tönkreteszik Németországot.”[1]

2.3. A normák és az el̋oítéletes gondolkodás

Amikor valaki azt mondja, hogy „cigány” akkor megjelölt egy csoportot. Ha valaki azt
mondja „büdös cigány” akkor - szavainak jelentését végig sem gondolva, legtöbbször egy
Magyarországon eléggé elterjedt - trágár - szófordulatot használt a „cigánykodás”, a hí-
zelgés értelemben. Ha valaki ezt egy romának mondja, akkor az már sértés, és súlyos
előítéleteknek a jele.
Ez a szófordulat jól rávilágít a normák és az előítélet kapcsolatára: az előítéleteket leg-
többször tanuljuk, és gyakran annyira beleívódnak egy társadalomba, hogy már a nyelv-
ben is megjelennek.

Érdemes elgondolkodni azon a tényen, hogy Magyarországon „a főiskolán tanuló pedagó-
gushallgatók 14 százaléka, nagyjából minden hetedik diák, megrögzötten előítéletes vagy
kifejezetten rasszista; 36,5 százalékuk enyhén előítéletes a roma kisebbséggel szemben.
Teljesen el̋oítélet-mentesnek, nyitottnak és toleránsnak mindössze a pedagógusjelöltek 7,4
százalékát találták a kutatók. A hallgatók 38,5 százaléka ellenséges érzelmek és indula-
tok nélkül tudomásul veszi "az együttélés kényszerét", de a roma kisebbség tagjait nem
tekintik egyenrangú félnek.” [8]
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2.3. A NORMÁK ÉS AZ ELŐÍTÉLETES GONDOLKODÁS

Egy ember kikösösítésének azonban nem csak az egész társadalomra érvényes előítéletek
lehetnek az okai, van amikor a helyzet sokkal prózaibb: például egyszerűen más városból
jött. [1]
Érdekes továbbá az előítéletek összetartó ereje: egy focimeccsen, a szurkolás hevében
elfelejtjük a másik negatívumait: a lényeg, hogy a csapatunk nyerjen - ezt még „fölöttes
célként” is lehet definiálni.
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Káros hatások és a tanár eszközei

3.1. Tünetek

Először csak egy-két „figyelmeztető” betegség jelentkezik. A mobbing, mint stresszhely-
zet az emberek többségéből menekülési kényszert, szorongást vált ki. Először csak egy-
két óráról „lóg” a diák, majd a terror fokozódásával már valós,pszichoszomatikus beteg-
ségekis előfordulnak. [9] El̋ofordulhat viszont, hogy agresszió, fásultság, szélsőséges
esetben kognitív károsodás figyelhető meg. Ha az agresszióhoz nagy testi erő társul, ak-
kor diákok esetében már nem igazán beszélhetünk mobbingról: a gyerek legtöbb esetben
egyszerűen elveri a másikat, és hosszútávon ez biztosítja számára, hogy ne piszkálják.

A következ̋o stádium már aszellemi leépülés,ahol csökken az illető terhelhet̋osége, és a
legkissebb konfliktus is tolerálhatatlan lesz. Ez persze tovább fokozza az elszigeteltséget.
Legvégül különfélelelki megbetegedésekuralkodnak el az áldozaton. [2]

Általában véve, érdemes elgondolkozni azon, hogy az iskolai mobbingból mennyire kö-
vetkezik a sokkal könnyebben észlelhető, és már anyagi károkkal is kimutatható munka-
helyi mobbing. Talán nem véletlenül léptek fel a németoszági DAG Hamburg cégnél már
1995-ben intézményesen a jelenség ellen. [2]

3.2. A tanár eszközei

3.2.1. Szociometria

Egy szociometriai vizsgálat a személyes kapcsolatokra kérdez rá kissebb csoportokban,
tipikusan egy osztályban, legtöbbször kérdőíves formában. Segítségével könnyen meg-
határozható az osztály felépítése, és könnyen azonosíthatók az esetleges kívülállók, még
mielőtt teljesen elszigetelődnének. Érdemes minden félév közepén egy ilyen vizsgálatot
kitöltetni az osztállyal.
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3.2. A TANÁR ESZKÖZEI

Néhány dolognak viszont teljesülni kell:

• feltétlenül tájékoztatni kell a diákokat, hogy mit és miért csinálunk, mik a módsze-
rek

• a diákoknak önkéntesen kell kitölteniük - nem árt tehát a jó kapcsolat a tanár és az
osztály között

• utána kell nézni az éppen aktuális jogi szabályozásoknak, hogy nem kérdezünk-e
jogszabályba ütköz̋ot - személyiségi jogok, stb.

• a válaszokat titkosan kell kezelni

• elég id̋ot kell hagyni a válaszokra

• értelmes, a csoport szempontjából érdekes érdéseket kell feltenni

A kérdések összeállításánal fontos, hogy a csoporttag minden kérdésre válaszoljon, és ez
teljes nevekkel történjen - pl. ha van három Tamás egy osztályban. Lényeges, hogy a
válaszadók neve legyen feltüntetve, és hogy a kérdéssor elején ismételjük el a felmérés
célját, továbbá szólítsuk meg a csoporttagot.

A kérdéseket érdemes különböző csoportokba szervezni. Lényeges, hogy az egyes kér-
déskörök ne egy tömbben szerepeljenek a kérdőíven, hanem összekeverve.Rokonszenvi
kérdés lehet pl. a „Kivel laknál egy sátorban?” - az eggyütlét és barátkozás (Sherif és
Sherif),aktivitásra vonatkozóa „Ki tudna szerinted jó osztálykiándulást szervezni?” - a
vezetés és szervezés témakörben.Döntésikérdés a „Ha esetleg úgy adódna, kit állítanál
a tanár helyébe fegyelmezés szempontjából?” az igazságosság témaköréből, éstulajdon-
sági kérdés lehet a „Ki szerinted a legpoénosabb ember az osztályban?” népszerűség,
humor terén. Természetesen egy kérdésre több válasz is adható.

Lehet̋oleg kerülni kell azokat a szavakat, amik egyértelműen utalnak a kérdés jellegére:
rokonszenvi kérdés <-> szimpátia, szeretni. Jó, ha kérdések stílusa közel áll az osztály-
hoz, érdemes kerülni a tudományos felhangot, ugyanakkor éreztetni kell, hogy komoly
dologról van szó.

A felmérés után a gyakorisági és kölcsönösségi táblázat felírása következik. A kölcsönös-
ségi táblázat soraiban és oszlopaiban a csoporttagok neve szerepel. A táblázat mezőiben
az szerepel, hogy egy illető hány rokonszenves tulajdonságot talált a másikban. Két cso-
porttagnál akkor kölcsönös a rokonszenv, ha az adott mezőben mindkét szám nagyobb,
mint nulla. A Zsuzsi-Peti mez̋oben lev̋o „1-0” azt jelenti, hogy Zsuzsinak rokonszenves
Péter de ez fordítva nem igaz.
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3.2. A TANÁR ESZKÖZEI

3.1. táblázat. Kölcsönösségi táblázat
Gerg̋o Brigitta Peti Zsuzsi Zoli Deklarált

kapcs.
Kölcsönös
választás

Gerg̋o X 0 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 0 1 0
Brigitta 0 - 0 X 1 - 1 1 - 1 0 - 0 2 2
Peti 1 - 0 1 - 1 X 0 - 1 1 - 0 3 1
Zsuzsi 0 - 0 1 - 1 1 - 0 X 0 - 1 2 1
Zoli 0 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 0 X 1 0
Összesen1 2 2 2 2 9 4

3.2. táblázat. Gyakorisági táblázat
Rokonszenv Aktivitás Döntés Tulajdonságok Összesen

Gerg̋o 1 1 0 2 4
Brigitta 2 3 4 1 10

Peti 2 4 2 3 11
Zsuzsi 2 0 1 0 3
Zoli 2 0 1 0 3

Összesen 9 8 8 6 31
Eloszlás 5 3 4 3 -
El. mut. 1.8 2.66 2 2 -

A „deklarált kapcsolatok” száma a gyerek kapcsolati igényeinek számát jelenti, míg az
„összesen” sor a gyerek felé irányuló kapcsolati igények száma. A valóságban előjöhet-
nek - s̋ot, ez a jellemz̋obb - olyan válaszok is, hogy pl. a Zsuzsi-Peti mezőben „3-1”
szerepel, ami azt jelenti, hogy Zsuzsi három kérdésben is rokonszenvesnek találta Petit,
de ez a szám fordítva csak egy.

A gyakorisági táblázat adatai soronként és oszloponként értékelhetők ki. A soronkénti
összegzés folyamán a vizsgált tagokról megállapíthatjuk, hogy hányan választották, hány
„szavazatot” kapott a különféle kategóriákkal kapcsolatban.
Az oszlopokat három sorban célszerű összegezni. Az első sorba kerül a választások
összege, a másodikba ennek eloszlása - hány ember kapta a „szavazatokat” Ezek hánya-
dosa azt mutatja, hogy milyen az eloszlása a véleményeknek. Ha ez a szám magas, akkor
az egy egységes véleményt jelent. A példában a rokonszenvi eloszlás mutatója alacsony,
és ez jelzi, hogy nincs olyan gyerek, aki majdnem mindenkinek rokonszenves lenne. Ab-
ban viszont sokkal nagyobb az egyetértés, hogy a két legaktívabb gyerek Brigitta és Peti.
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3.1. ábra. Szociogram

A szociogram felrajzolása után érdemes azt elemezni, attól függetlenül, hogy önmagában
is sokat elárul a csoport helyzetéről. A csoportösszetartást, a közösségi érzést, a szolida-
ritási tudatot a különfélekohéziós mutatókkallehet mérni.

• Kölcsönösségi Index:KI = Kolcsonos kapcsolattall rendelkezok
csopottagok

· 100

Megmutatja, hogy a csoportban levő személyek hány százalékának van kölcsönös
kapcsolata

• Sűrűségi mutató:SM = osszes kolcsonos kapcsolat
csoporttagok

Egy-egy csoporttagra átlagosan hány kölcsönös kapcsolat jut

• Kohéziós index:KHI = osszes kolcsonos kapcsolat
osszes lehetseges kapcsolat

· 100

A csoporton belül lehetséges kapcsolatokból mennyi realizálódott

• Viszonzott kapcsolatok mutatója:V KM = osszes kolcsonos kapcsolat
osszes feltuntetett kapcsolat

· 100

A deklarált kapcsolatok hány százaléka kölcsönös

Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a példabeli csoportnál

KI =
3

5
· 100 = 60% SM =

4
2

5
= 0.4 KHI =

4
2

5·4
2

· 100 = 20%

V KM =
4
2

9
· 100 = 22.2%

A kölcsönösségi index alapján azt lehet mondani, hogy a csoport nem ad biztonságot az
összes tagjának, hiszen van két olyan személy, akinek nincs kölcsönös kapcsolata. A
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sűrűségi mutató alapján a közösség instabil, a kohéziós index alapján kissé átlagon aluli
a csoport. A viszonzott kapcsolatok és a többi mutató alapján azt lehet mondani, hogy a
csoport nem teljesen működőképes, továbbá a szociogramot is figyelembevéve pl. Gergő
sokkal nagyobb valószínűséggel lesz mobbingáldozat, mint pl. Peti. Feltétlenül szem előtt
kell tartani viszont, hogy a példa egy fiktív csoport, valós helyzetben a csoport előéletér̋ol
is van információnk.

3.2.2. Kívülállók integrálása

A kívülállók bevonása az osztályközösségbe alapvetően két módon történhet: az osztály
tudtával és anélkül.
Mindkét esetben fontos szerepet játszik a szociometria, ami a tényeket szállítja a tanár
számára, és a diákokkal való jó kapcsolat - ez lehetővé teszi, hogy a szociometria által fel
nem tárt összefüggéseket is megismerjük.

Első - és legkézenfekv̋obb - módszer amobbingáldozattalvaló beszéd. Hogy ez ered-
ményre vezessen, a diáknak bíznia kell a tanárban, és a tanárnak kedvelnie kell a diákot.
Gyakran egy-két ilyen beszélgetés elejét tudja venni a terror durvulásának. Egy egyszerű
elszólás: „Ezek mind hülyék!” is leggyakrabban nagy gondokat takarnak. Ilyenkor ér-
demes az érzelmek felé terelni a beszélgetést: „Nagyon felbosszantottad magad rajtuk” -
ezáltal sarkallva arra a diákot, hogy többet beszéljen. A tanárnak nem szabad kioktatónak,
megrovónak, vigasztalónak, stb. lennie, mert ezzel csak bebetonozza a helyzetet. [1]

A diákot fel lehetértékelnia frontális oktatásban. Ez azért fontos, mert a tanítási módszert
alig kell hozzá megváltoztatni. Csak akkor működik viszont, ha a csoportnak már nincs
szükség a kívülálló szerepére a csoportszellem erősítésére. A módszer elve egyszerűen
az, hogy a diáknak olyan feladatokat ad a tanár, ami beleilleszthető az óra keretébe, és
meg is tud oldani a diák[1] Ezáltal egyfelől sikerélményt okoz a diáknak, másfelől fontos
színben tünteti fel az osztálytársak előtt.
Lehet próbálkozni a szerepek megváltoztatásával is - ha vkinek van például számítógépe,
meg lehet bízni jegyzetek „gyártásával” - ez neki abból a szempontból sem rossz, hogy
ismétli az anyagot.

Hasonló eredményt hozhat aprojekt-módszerűoktatás, ahol a tanár(ok) és diákok együtt
dolgoznak egy problémán a tanár(ok) irányításával. Viszont feltétlenül oda kell arra fi-
gyelni, hogy a kitűzött cél a diákokat lelkesedéssel töltse el, különben esetleg csak egy
diák fog vele foglalkozni. Informatika terén pl. nagyon nagy szerepet kell ennek szánni,
ugyanis nagyon ritka az, hogy egy komolyabb programot egyedül fejlesztenek, továbbá a
legtöbb informatikai tárgyú szakon jónéhány jegyet közös munkára kap a hallgató.
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A mobbingot meg lehetbeszélni a tanóránis. Ezzel a módszerrel viszont csak akkor van
remény a helyzet megváltoztatására ha elég sokan nem értenek egyet vele. Természetesen
mielőtt bármibe is belekezdünk, a kívülálló személy beleegyezését kell kérnünk. Ilyenkor
lehet az órát a mobbing általános bemutatásával kezdeni, lehet a csoporthierachiákról be-
szélni. Innent̋ol már érdekelheti a diákokat a szociometria is, lehet velük végeztetni ilyet,
kés̋obb ismertetni velük az eredményeket - persze név nélkül.

Ahol a diákok viszonlag rövid ideje ismerik egymást, ott sikerrel alkalmazható atalk-
show. [1] A lényege, hogy egy önként jelentkező diákkal interjút készít a tanár az egész
osztály el̋ott. Ha a kezdeti kötelező felszínes témák után jó kérdések hangzanak el, „Mik
az er̋osségeid?”, „Mit találtál jobbnak az előző osztályoban?” stb akkor egyrészt javítjuk
az osztályközösséget - ezek a témák sokkal később kerülnek el̋o maguktól - és lehetőséget
teremtünk arra, hogy a kiívülálló(k) is̋oszintén beszéljenek magukról.

Általában azt lehet mondani, hogy a diákok állandóan ugratják, „cinkelik” egymást. Ezt a
jelenséget nem szabad azonban összekeverni a pszichoterrorral, mert az „ellentét” csak az
adott helyzetre érvényes. Ha viszont ez állandósult egy bizonyos személy felé, aki (már)
nem tud visszavágni, akkor már „gond van”. Szintén lehet mondani, hogy az áldozattal
érdemes beszélgetni - feltűnésmentesen, és négyszemközt - viszont oda kell figyelni arra,
hogy csak saját helyzetéről tud beszélni, a csoport hierarchiáját nem feltétlenül tudja fel-
ismerni.

Összességében a mobbing tehát kellemetlen mindenki számára, és fel kell venni ellene a
harcot, egyrészt a gyerekek épsége, másrészt a tanítás eredményessége érdekében. Sokkal
könnyebb egy olyan csoportban tanulni, ahol jó a hangulat, és sokkal könnyebb ugyanitt
tanítani is. Ráadásul ha már itt felhívjuk a problémára a figyelmet, könnyebb lesz később
a munkahelyeken ellene a harc.
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