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4. A csoportdinamikai tér

„Mely témák foglalkoztatják az egyes csoporttagokat?
Mit jelentenek a témák egy csoport számára? Mely té-

mák irányíthatják egy csoport észlelését?”

Vertikális metszetünkkel megkülönböztettük a csoportot egy-
részt a tagjaitól, másrészt releváns külsõ környezetétõl. Aztán a ho-
rizontális metszet és az ahhoz csatlakozó jéghegy modell segítségé-
vel olyan különbözõ síkokat jelöltünk ki, amelyeken vizsgálni és ér-
telmezni lehet a csoporttörténéseket. Mindezek után azonban még
mindig kérdés, hogy a csoportok pszichoszociális dinamikája mi
mindenre is ad választ, mire jó egyáltalán. Bár minden csoport a cél-
kitûzésébõl fakadó szakmai kérdéssel foglalkozik, de ugyanakkor
ki is kell alakítania és fenn is kell tartania azokat a viszonyokat,
amelyek egyáltalán lehetõvé teszik azt, hogy célját elérendõ bele-
vághasson a szakmai probléma megoldásába. Minket mint csoport-
dinamikusokat nem annyira az utóbbi, a szakmai sík érdekel, hanem
inkább az elõbbi, a viszonyok hálózata, valamint a szakmaiság és a
csoport pszichoszociális dinamikája között kialakuló kölcsönhatás-
ok. Tehát abból indulunk ki, hogy bármi legyen is egy csoport célja
vagy feladata, a csoportnak alapvetõ konfliktusokkal, feszültségek-
kel, témákkal stb. meg kell küzdenie, szabályoznia kell azokat. Egy
csoport szilárd belsõ rendje így tudja kifejteni azt az iránymutató
funkciót, amelyben aztán az egyes csoporttagok kibontakozhatnak.

A csoportok dinamikájának leírásához három dimenziót külön-
böztetünk meg a csoportdinamikai folyamatban, három olyan meg-
kerülhetetlen feladatot, amelyre minden csoportnak választ kell ad-
nia: odatartozás, hatalom és intimitás. Az odatartozás dimenziója
arra fókuszál, hogy az ember egyfelõl együtt akar lenni másokkal,
másfelõl azonban különbözni is akar tõlük. A hatalom dimenziója
arról az emberi igényrõl szól, hogy mi is meghatározhassuk saját
életterünket, valamint arról a tényrõl, hogy ennek során ki vagyunk
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téve mások hatásainak. Az intimitás dimenziója pedig a releváns
emberi kapcsolatok különbségeit vizsgálja a közelség-távolság
szempontja alapján (Amann 2003).

A manapság bevett csoportdinamikai folyamatmodellek (vö. 6.3.
szakasz) e három dimenziót idõbeli sorrendiségben fogják fel, va-
gyis szerintük elõször az odatartozás kérdése rendezõdik, majd a
hatalomé, végül pedig a közelség-távolságé. Ezzel szemben a cso-
portdinamikai tér modellje arra figyelmeztet (vö. Antons et al. 2004),
hogy e három dimenzió egymásra utalt, azaz egy csoport dinamiká-
jában mindig össze vannak fonódva. Vagyis ha a hatalom kérdése
kerül terítékre, az hatással van az odatartozás és a közelség szükség-
leteire is, vagy ha a közelség-távolság mélységeit járja körül egy
csoport, akkor mindig ott vibrálnak a hatalom és az odatartozás di-
menziójának a kérdései is stb. E három dimenzió tehát olyan megfi-
gyelõi pontokat jelöl ki a csoportfolyamatokat illetõen, amelyek se-
gítségével a csoport társas rendszerének komplexitása redukálható,
a megfigyelések rendezhetõk, fõleg olyan helyzetekben, ahol nem
annyira világos, „mirõl is van szó”. Ez az így megalkotott rend nem
rögzített, statikus valami, hanem állandóan fejlõdik, azaz a csoport-
folyamat során keletkezik – vagyis közben meg is változik.

4.1. Bent/kint: az odatartozás dimenziója

Az odatartozás dimenziója a kint-bent kérdését vizsgálja. Min-
den csoportnak tisztáznia kell, ki tartozik közéjük és ki nem, ki van
a középpontban, ki a peremen. Ilyen határtisztázások nélkül nem is
jön létre csoport, hiszen egy csoport mindig más csoportoktól és
egyénektõl való elhatárolódás révén keletkezik. Ha e határhúzás túl
merevre sikeredik – azaz elvész a kölcsönös kapcsolat a releváns
környezettel –, akkor a csoport fejlõdési potenciálja jelentõsen
csökken. Ilyenkor merülnek fel azok a kérdések, hogy mennyire le-
hetnek átjárhatók a csoporthatárok, milyen fokú fluktuáció van
megengedve a csoport létének veszélyeztetése nélkül, mennyire
nyílhat meg egy csoport idegen emberek és idegen dolgok elõtt.

Egy csoport keletkezésekor az oda (nem) tartozás formális sza-
bályozását az informális térben is folytatni kell. Mindig vannak ki-
zárások és befogadások. A szakmai felszín alatt minden csoportban
„igazából” sokkal többrõl van szó, mint a közösen elérendõ (mun-
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ka)célról. A csoportszületésnél mindig is kitapintható érzelmi fe-
szültség – még ha már sokszor voltunk is ilyen helyzetben – arra fi-
gyelmeztet, hogy minden kezdetben lehetõségek és veszélyek rejle-
nek, és hogy szeretnénk valahová tartozni, illetve hogy félünk a ki-
záratástól. Minden csoport ilyesféle egzisztenciális kérdéseket hoz
a felszínre. Odatartozom-e vagy sem? Sikerül-e bejutnom? Elfo-
gadnak-e el különlegességeimmel együtt? Odatartozhatok-e úgy,
hogy nem kell magamat (teljesen) feladnom? B. és C. eddig elem-
zett esetében is errõl van szó: arról tudniillik, hogy nem lehet csak
úgy besétálni egy csoportba, még ha úgy tûnik is, hogy az ajtó nyit-
va áll. Mert vannak láthatatlan határok, ahol megmondatik, milyen
szabályok alapján ki jut be, ki pedig nem.

Azzal, hogy valakit formálisan felvesznek egy teambe (mint
munkaszerzõdéssel B.-t), a csoport számára még nem lett tisztáz-
va az odatartozás kérdése.

C. beront abba a terembe és csoportba, ahová – érzése szerint – õ
nyilvánvalóan tartozik, de épp ezzel komoly ellenreakciót is vált
ki. Azt, ahogyan C. „elõadja” odatartozóságát, a csoport erõfi-
togtatásnak látja, és ennek megfelelõen vissza is utasítja.

Mind személyes, mind szakmai világunkban sosem csak egyetlen
csoporthoz tartozunk, hanem sok egymást átfedõ illetékesség szö-
vedékében élünk. Ebbõl fakadhatnak konkurencia- és lojalitáskér-
dések, vagyis ki kell alakítanunk az odatartozás különbözõ fokoza-
tait, konfliktus esetén rangsort állítván fel. Egy szervezeten belül
például olyasminek az eldöntése várhat ránk, hogy az alap-teamhez
vagy a projektcsoporthoz vagy a szakmai csoporthoz tartozónak
érezzük-e magunkat. És minden új helyzet új választ kíván.

4.2. Fent/lent: a hatalom és befolyás dimenziója

Hatalmon mi nem azt értjük, ami egyeseknek van, másoknak pe-
dig nincs (vö. König 2007a). Mert a csoportdinamikai szemlélet
sokkal inkább abból indul ki, hogy minden társas kapcsolatra jel-
lemzõ a hatalom. Bármily nagy legyen is egyetlen ember hatalma,
ez a hatalom azon társas kapcsolatok hálójába tartozik, amelyben
keletkezett. A hatalom tehát mindig relatív. Ezen kívül már kis lét-
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