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POVZETEK

Diplomska naloga nosi širok naslov. Posameznika le stežka obravnavamo izven socialnega
konteksta. Definirajo ga različne velike in majhne skupine, ki jih raziskujem v pričujoči nalogi.
Tako

raziskujem

intergrupne,

intragrupne

in

interpersonalne

odnose

z

vidika

sociopsihologije. Zaradi mnoštva definicij te tematike sem se naloge lotila empirično. Le tako
bom lahko dokazala upravičenost različnih razlag pojmov v vsakdanjem življenju. Pričujoče
diplomsko delo skuša odgovoriti na vprašanje, ali izbrani socialni konteksti medskupinskega
tekmovanja in znotraj skupinskega sodelovanja vplivajo na dogajanje znotraj skupin in
posameznike v njih. Prav tako so me zanimale izbrane značilnosti skupinske dinamike.
Zanimalo me je tudi, če lahko z neko lansirano informacijo vplivamo na obnašanje
posameznikov in skupin hkrati.
Teoretični uvod zajema definicije skupin, nadaljujem s skupinskimi procesi, strukturo,
normami, nalogami skupine. Dotaknem se tudi vlog, ki jih imajo člani posameznih skupin.
Vse to predstavlja podlago za razumevanje empiričnega dela.
V raziskavi, v kateri so sodelovali dijaki, sem izvedla sociološki eksperiment, katerega
namen je bil opazovanje grupne dinamike dveh skupin, predvsem procesov kompeticije in
kooperacije. Sodelujoče dijake sem razdelila v dve skupini. Dobili sta isto nalogo, le
treniranje obeh skupin je bilo različno. Preizkušanci so izražali svoja stališča s pomočjo
dveh anketnih vprašalnikov, v pogoju prej in potem. Vprašalnika sta zajemala vprašanja o
zadovoljstvu in učinkovitosti ter miselno nalogo, s katero sem ugotavljala učinkovitost
preizkušancev pred izvedbo eksperimenta in po njej.
Teoretični in empirični del razložita nastanek skupine in opišeta njeno dinamiko. Rezultati
kažejo na očitno spreminjajočo se skupinsko dinamiko v eksperimentu. Odkrila sem tudi
interakcijski vpliv tekmovalnega pogoja in mikroučinek samouresničujoče se »prerokbe«.

Ključne besede: eksperiment, skupine, skupinska dinamika, norme, vloge in posameznik,
skupinske naloge, samouresničujoča se prerokba.
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ABSTRACT

The graduation thesis has a wide title. It is very difficult to handle an individual outside the
social context. He is defined by different big band small groups I research in the graduation.
I research intergroup, intragroup and interpersonal relationships from the socialpsychological point of view. Because of many definitions regarding this theme I have
decided to write an empirical graduation. It is the only way to show the veracity of the
conceptions in everyday life. The problem of the graduation thesis ladles out the question if
the chosen social contexts of intergroup competitions and intragroup cooperation influence
happenings inside the groups and the individuals that take part in them. I was also interested
in the group dynamics. I was curious about if we can influence the behavior of the individuals
and groups at the same time with the given information.
The theoretical preface includes the definitions of the groups, I continue with the groups`
processes, the structure, norms, and tasks of the group. I have also mentioned the roles
which have the members of the individual groups. This is the basis for the understanding
the empirical part. I have executed the sociological experiment in the research the purpose
of which was to observe the group dynamics of two groups, especially the processes of
competition and cooperation. The cooperative students were divided into two groups, with
the same task, but coaching them was different. The students taking part were able to
express their point of view with the help of two questionnaire, in condition before and after.
The questionnaires included questions regarding their satisfaction and efficacy and mental
task with which I have established the efficiency of the members before and after the
experiment.
The theoretical and empirical part together form everyday example of formation of the group
and describe its dynamics. The results show that the group`s dynamisc in the experiment is
changing. I have also discovered the interactional influence of emulative effect and micro
effect of self-fulfilling prophecy.
Key words: experiment, groups, groups` dynamics, norms, roles, group tasks, self-fulfilling
prophecy
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UVOD
K velikim skupinam spada marsikaj, npr. množice, socialna gibanja, sloji, narodi, publika,
kulture, prav tako družba in država. Vsekakor pa velja ločevati dve vrsti velikih strukturiranih
skupin: velike skupine, kot so organizacije, ustanove ter institucije na eni strani ter družbo
kot globalni socialno-ekonomsko-kulturni sistem na drugi strani (Rus, 1997). Skupine so
socialna okolja, v katera vstopamo vse življenje. Socialna pripadnost neki skupini tako
definira posameznikovo eksistenco, skupina pa postane nova »mi« identiteta (prav tam).
Obravnavanje skupin in medskupinskih odnosov zahteva izrazito psihološki pristop.
Obravnavanje skupin samo z vidika socialnih kategorij ima manjše pomanjkljivosti. Če
hočemo razumeti medskupinsko interakcijo, so za razumevanje nujni tudi pojmi vedenje,
dejanje, akcija in psihološka identiteta posameznika (Rus, 1999).
Skupine se oblikujejo z namenom, da opravljajo določene naloge. Posameznikom tako
pomagajo doseči cilje, ki bi jih sami težje dosegli, ali pa jih sploh ne bi mogli doseči.
Posamezniku nudijo pomoč in varnost. Znotraj njih se učimo novih vlog in gradimo različne
identitete. Skupine, velike ali majhne, so ključne za človekov razvoj in so temelj človekove
socializacije (Bervar, 2001).
Rot (1983, citirano po Bervar, 2001) navaja dva glavna vzroka vključevanja ljudi v skupine.
Prvi je zadovoljevanje tako materialnih kot nematerialnih potreb. Eksistencialne potrebe
posameznika najprej zadovoljuje družina, kasneje tudi delovne organizacije in ustanove.
Zraven prijateljskih in interesnih skupin vse posamezniku omogočajo zadovoljevanje potreb
po pripadnosti, čustveni navezanosti.
Drugi razlog vključevanja v skupine pa predstavlja potreba po druženju in vzpostavljanju
stikov z drugimi. Družbenost je izrazita, lahko bi rekli, že univerzalna človeška značilnost.
Skozi položaje, vloge in aktivnosti v skupini se formirajo vedno nove značilnosti
posameznikov. Že v majhnih skupinah se odraža vpliv širšega kulturnega okolja, prav tako
pa nam te pomagajo razumeti psihološke fenomene, ki se pri izoliranem posamezniku ne
pojavijo. To so interakcija in komunikacija posameznikov znotraj skupin, vplivanje in
vodenje, oblikovanje statusa in položajev med posamezniki, naklonjenost in sodelovanje
posameznikov znotraj ene skupine in izrazito tekmovalen odnos do drugih skupin.
Opazujemo lahko tudi pojav konformnosti in spreminjajočih se stališč pod vplivom drugih in
skupine (prav tam).
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Znanje o skupinah je pomembno za vzdrževanje in vzpostavljanje funkcionalne družbe.
Vključevanje v skupine predstavlja pomemben dejavnik vsakdanjega življenja ljudi. Skupina
svojim članom nudi podporo in pomoč v življenjskih krizah. Skupinsko delo je npr.
pomembno v izobraževanju in v delovnih organizacijah. Delo in vključevanje v majhne
skupine spodbudi občutek pripadnosti, poveča učinkovitost in tvori intenzivne čustvene vezi
med člani (prav tam).
Ukvarjala se bom torej z natančnejšim in konkretnejšim spoznavanjem posameznika znotraj
skupin, družb in kultur. V ameriški socialni psihologiji je ukvarjanje s skupinami pomenilo
proučevanje majhnih skupin, ki jih je bilo mogoče eksperimentalno raziskovati. Naloga se
bo tako dotikala bolj socialnopsihološke plati razumevanja skupin, ker je prav preko
funkcioniranja majhnih skupin, ki so vedno pod okriljem večjih, mogoče prepoznati družbo
v celoti (prav tam).

METODOLOGIJA

EKSPERIMENTALNEGA

RAZISKOVANJA

RAZLIČNO

VELIKIH

SKUPIN IN SKUPINSKE DINAMIKE

Rezultate eksperimenta težko posplošimo ali pripišemo zgolj enim dejavnikom, saj vsako
obdelovanje informacij poteka pod vplivom različnih socialnih dejavnikov (Bečaj, 2000). Prav
tako se moramo zavedati, da raziskujemo obnašanje ljudi, pri katerih nikoli ne moremo biti
prepričani, kaj se dogaja na njihovi zavedni in nezavedni ravni.
Eksperiment v »polnem pomenu besede« v t.i. »vedenjskih znanostih« predpostavlja obstoj
dveh tipov skupin: eksperimentalnih in kontrolnih. Osnovno strukturo (stohastičnega)
eksperimenta tvorita dve skupini: ena je eksperimentalna (podvržena določenemu
»tretmaju« ali intervenci, druga je kontrolna (brez določene intervence). Obe skupini morata
biti izenačeni glede na vse druge značilnosti, ki lahko vplivajo na odvisno oz. kriterijsko
spremenljivko (rezultat, ki nas zanima); v tem primeru je razlika med skupinama res samo
učinek intervence, ne pa česa drugega. Eksperimentalno in kontrolno skupino lahko
izenačujem/o na različne načine, najpogostejši je slučajni izbor v vsako od obeh.
Poseben problem nastopi tedaj, ko se ukvarjamo z umetno situacijo, ki ni izsek neke realne
situacije in so lahko njeni elementi celo drugačni, kot pa so elementi v primerljivi realni
situaciji; zato jo težje posplošimo na druge »življenjske situacije«. O laboratorijski simulaciji
eksperimenta pravi Rus tako:
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“Laboratorijska simulacija zapletenejših socialnih procesov je eden od načinov približevanja študije
njihovi analizi. V takem primeru socialno kompleksnost reduciramo na kontrolabilno število namenov
in spremenljivk, ki nastopajo pri observaciji. Pri tem pa vedno obstaja nevarnost, da simulirani
dogodki niso podobni kompleksnim dogodkom realnega okolja. Na drugi strani pa je edinstvena
prednost laboratorija v tem, da eksperimentator manipulira s selekcioniranimi spremenljivkami in jih
hkrati strogo kontrolira. Na ta način so bili v laboratoriju preučevani tudi številni kompleksni fenomeni.
Tako se je npr. preučevalo obnašanje množice (Swanson. 1953), mednarodne odnose (Guetzkow,
1959), generacijske spremembe v normah (Jacoba in Campbell, 1961), odnos med kulturo in
kreativnostjo (Rose in Felton, 1955), (Nash in Wolfe, 1957). V našem primeru bomo spregovorili o
problemu kulture in kreativnosti” (Rus, 2011b:245).

Za primer simuliranega laboratorijskega eksperimenta vzemimo Mintzov eksperiment. Šlo
je za eksperiment socialne panike. Mintz na začetku eksperimentiranja ni vedel, da je z njim
ustvaril prav to - paniko. Množičnost realne situacije pri Mintzu analogno predstavlja
množica zamaškov, ki se nahajajo v steklenici s tako ozkim vratom, da hkrati lahko
izvlečemo le en zamašek. Zamaški so bili z vrvico povezani s posamezniki, katerih naloga
je bila povleči te zamaške iz steklenice v določenem času. Jasno je bilo, da vsem ne bo
uspelo, ker je bilo časa premalo (Rus, 2011a).
Prisotni so bili torej vsi trije pogoji, ki povzročijo paniko: nezmožnost rešitve za vse, veliko
ljudi na enem mestu, določena naloga oziroma cilj. Eksperiment, sicer opravljen na manjši
skupini ljudi, lahko zlahka enačimo z realno situacijo, ali ga postavimo tja, kjer nastane
panika. Če so na primer rudarji ujeti v rudniku, med njimi ne nastane panika, saj zanjo niso
izpolnjeni vsi trije pogoji. Rudarji namreč vedo, da ni izhoda, zato ostanejo mirni (Rus,
2011a).
Tako simuliran, kot nesimuliran eksperiment mora predstavljati analogijo resnične
socialne/življenjske situacije (Rus, 2011a:57). Analogija pomeni podobnosti, lahko pa gre
za podobnost glede na različne značilnosti različnih situacij.
Ali kot zapiše Rus (2011 b): “Eksperimentiranje naj bi ustvarjalo situacije, ki so z naravnimi vsaj do
neke mere "homologne" oz. analogne. To pomeni, da mora vsako eksperimentalno simuliranje
(do)dobra poznati značilnosti realne oz. "naravne" življenjske situacije. Razčlenitev "naravne"
situacije in njeno operacionaliziranje v spremenljivke je osnova za eksperimentalno simulacijo in
simplifikacijo. To pomeni, da morajo biti eksperimentalne spremenljivke upreproščene, vendar ne
tako, da bi se spremenile njihove bistvene značilnosti. Simplifikacija je zato vedno povezana s
tveganjem. Vsako eksperimentiranje mora zagotoviti približno enakost med strukturama naravne in
eksperimentalne situacije. Simulacija pomeni, da umetni laboratorijski pogoji (ustrezno) posnemajo
11

neko realno, naravno eksperimentalno situacijo. Učinkovita simulacija je tako nujni pogoj ustrezne
simplifikacije spremenljivk. “ (Rus, 2011b:55). Pa tudi: « Pojem eksternalne oz. ekološke veljavnosti
eksperimenta se nanaša na to, v kolikšni meri je eksperimentalna situacija toliko podobna resnični
(življenjski), da lahko eksperimentalne rezultate posplošujemo tudi "na življenje". To je eno temeljnih
metodoloških vprašanj eksperimentiranja v socialni psihologiji. Pojavlja se zlasti v primerih, ko
eksperiment ni zgolj "vzorec resničnosti", ampak je njen model, analogija, simulacija. V zadnjem
primeru so eksperimenti ponavadi poenostavljene in številčno reducirane analogije realnosti. Ko je
življenjska situacija majhna skupina, je lahko eksperiment "vzorec resničnosti" (Rus, 2011b:56).

Naj v zvezi s svojo raziskovalno tematiko povem, da nam skozi vso zgodovino ne manjka
razlikovanj, neenakovrednih odnosov, segregacije … kar so opravičevali z raso, narodnostjo
ali pa s spolom in slojem. Slojevna ali danes statusna pripadnost je lahko eno od
najpomembnejših določil vsakdanjega življenja. Povezana je z ugledom, socialnim vplivom,
ekonomskim kapitalom. Tako posamezniki v resnici nimajo enakih možnosti, velikokrat so
prav mladostniki odvisni od statusa staršev, odnosi med njimi pa so prevečkrat
neenakovredni.
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TEORETIČNI DEL
1. Definicije skupin
Človek se najbolj boji dotika neznanega. Neznano hoče vsaj približno določiti, hoče ga videti
in prepoznati. Edino množica je tista, ki človeka odreši strahu pred dotikom. Brž ko se ji
prepusti, ga ni več strah njenega dotika. Siloviteje se ljudje stiskajo, bolj čutijo, da jih ni strah
drug drugega. Ta sprevrnjeni strah je prav značilnost množice. Skrivnosten in hkrati
nenavaden pojav je množica, ki se pojavi tam, kjer prej ni bilo ničesar (Canetti, 2004:11-12).
Utemeljitelj psihologije množic G. Le Bon množico opredeljuje: »V splošnem pomenu je
množica zbor posameznikov, ki so se zbrali ne glede na narodnost, poklic in spol […]
Zavestne posebnosti izginejo. Občutki in ideje so poenoteni. Nastane skupna duša, ki je
brez dvoma prehodnega značaja, ki pa ravno tako nosi določene značilnosti. Zbor tedaj
postane tisto, kar bom v pomanjkanju boljšega izraza imenoval množica« ( Arnejčič, 2008:
22).
Ljudje so skozi vse življenje člani najrazličnejših skupin. Z rojstvom postanejo člani družine,
nato to prerastejo, postanejo člani prijateljskih skupinah, šolskih skupnosti … Vključeni so v
delovne skupine, različne interesne dejavnosti, delovne organizacije, kjer so zaposleni.
Preko identifikacijskih in skupinskih procesov usklajevanja, tekmovanja in sodelovanja tako
razvijajo in spreminjajo skupinsko identiteto in sebe (Bervar, 2011:10).
Zanimanje za proučevanje skupin se je pojavilo znotraj več družboslovnih ved (v filozofiji,
sociologiji, antropologiji) v 19. stoletju in v začetku 20. stoletja, ko se je rodil »domino efekt«
totalitarnih sistemov (Rus, 1997), (Rus, 2000). Najprej so teoretiki pokazali zanimanje za
obnašanje mas, velikih skupin ljudi. Eno najvplivnejših študij na temo mase in množice je
objavil Le Bon (1895). Kot začetnike navajajo še Emila Durkhima, Gabriela Tardeja, Georga
Simmla, Williama McDougalla in Freuda (Bervar, 2001).
Freud, McDougall in Le Bon množice opredeljujejo kot primitivne, prostaške in pošastne.
Freud je opozarjal na njihovo neciviliziranost, McDougall jih opisuje kot pretirano
emocionalne, nestanovitne, impulzivne in nezmožne trezne presoje (prav tam).
Canetti množico opisuje drugače. Njene poglavitne značilnosti so nenasilna želja po rasti,
enakost med člani, gostota in cilj (Kuhar, 2006). »Po Canettiju predstavlja osnovo človeške
psihe impulz po združevanju v množice, ki se sčasoma razširjajo« (Kuhar, 2006: 156). Za
vse mase, pravi Rot (1983), naj bi bili značilni iracionalnost, odstopanje od narativnega
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vedenja in povečana čustvenost. Gre za regresijsko vedenje v smislu iskanja močnega
zaščitnika in zaščite, ob tem pa se v masi sproščajo različni obrambni mehanizmi. Pri
masovnih dogajanjih je zato zelo pomembno poznavanje socialnega ozadja, od političnega,
zgodovinskega, socialnega...(Rus, 1997), (Rus, 2000).
Socialna pripadnost neki skupini definira posameznikovo eksistenco. Skupina mu omogoča
socialno oporo, socialne kompetence in zadovoljuje potrebo po druženju (Kobolt, 2002),
(Kobolt, 2009). Skupine so socialne mreže, v katerih se učimo socialnih vlog in se
udejanjamo kot socialna bitja (Kobolt, 2009). V literaturi je veliko različnih definicij skupin
prav zaradi raznovrstnosti in razkropljenosti tega pojava. Za lažje razumevanje je potrebno
razločevati različne vrste skupin. Lahko jih razdelimo na velike in majhne, strukturirane in
nestrukturirane ter formalne in nefomalne (Rot, 1983, citirano po Rus 1997).
K velikim skupinam spadajo množice, publika, velike organizacije, socialna gibanja, narodi,
sloji, kulture. K njim lahko prištevamo tudi družbo. Prav zaradi njihove širine pa jih je dobro
obravnavati na različnih ravneh (Rus, 1999).
V strokovni literaturi obstaja veliko opredelitev skupine.
Forsyth, eden najbolj znanih raziskovalcev skupinske dinamike, pojem skupine opredeljuje
dobesedno takole: » …dva ali več posameznikov, ki vplivajo en na drugega, preko socialne
interakcije« (Forsyth, 1999).
Michener in DeLamater (1999, citirano po Rus, 2011a), (Rus, 2013), (Rus, 2016) skupino
opredeljujeta s pojmi članstva (pripadnosti skupini, ki mu jo pritrjujejo tudi drugi), pa tudi s
pojmi interakcije (pod ta pojem vključujeta komunikacijo in vplivanje), skupnih ciljev in norm.
Hogg in Vaughan (1999, citirano po Rus, 2011a), (Rus, 2013), (Rus, 2016) poudarjata, da
je skupina »kolekcija« individuumov, socialna enota vsaj dveh, ki se zavedata pripadnosti.
Člani imajo skupni cilj in v skupini zadovoljujejo različne potrebe, socialna interakcija v
skupini pa je strukturirana glede na vloge in status.
Aronson in drugi (1999, citirano po Rus, 2011a), (Rus, 2013), (Rus, 2016) ločujejo med
socialnimi in nesocialnimi skupinami. Socialne so tiste z dvema ali več člani v interakciji, ki
so soodvisni v smislu potreb in ciljev. Nesocialne pa tiste, kjer so osebe v istem času na
istem kraju, brez elementov interakcije.
Myers (2002, citirano po Rus, 2011a), (Rus, 2013), (Rus, 2016) pravi, da skupino predstavlja
dva ali več posameznikov, ki sta/so dalj časa kot nekaj momentov v socialni interakciji.
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Giddens (1993, citirano po Rus, 2011a) skupino opredeljuje kot določeno število ljudi, ki so
v socialni interakciji na osnovi določenih pravil. Zanje naj bi bile značilne zavest pripadnosti
(socialna identiteta), solidarnost in skupne navade. Agregati so skupine ljudi, ki nimajo
občutka skupne identitete. Socialno kategorijo predstavljajo tisti ljudje, ki so na osnovi neke
skupne značilnosti uvrščeni v isto kategorijo (prav tam).
Bertcher (1994, citirano po Kobolt, 2009) skupino razume kot dinamični socialni fenomen,
ki ga sestavlja dva ali več posameznikov. Povezuje jih vzajemna interakcija, saj želijo doseči
cilj. Cilji so lahko skupinski ali pa skupinskim podobni individualni cilji, ki jih bodo člani
najlažje dosegli s sodelovanjem. Po dalj časa trajajočem delovanju skupine se razvijejo
statusi in vloge, člani pa skupaj oblikujejo norme in pravila, ki potem vplivajo na njihovo
vedenje.
Obstaja veliko definicij skupin, tudi avtorji se ne morejo zediniti za eno. Vsem definicijam pa
so skupni ti kriteriji:


dva ali več posameznikov,



medsebojna interakcija,



doživljanje skupne preteklosti, prihodnosti,



pri doseganju skupinskih ciljev in interesov delujejo soodvisno (Kobolt, 2009).

2. Strukturiranost in vrste skupin
Določeni skupini se posameznik pridruži zaradi potreb, ki jih je moč zadovoljiti le v socialnem
odnosu z drugimi (Peternelj, 2012). »Glavni namen skupine je doseči zastavljen cilj, preko
katerega posameznik zadovoljuje svoje potrebe« (Možina, 1994, citirano po Peternelj,
2012). Posamezniki se združijo v skupino, saj zastavljenega cilja ne morejo doseči sami,
tudi energija in trud, ki bi ju morali v to vložiti, bi bila prevelika. Člani so tako soodvisni
(Kobolt, 2002b). Stalnica vseh sodobnih družb in hkrati skupin je slojevna hierarhija. Obstaja
v majhnih in velikih skupinah, vendar je v velikih malce bolj očitna. Različne slojevne
pripadnosti pomenijo tudi različne življenjske priložnosti. Tako je eden največjih strahov
posameznikov prav strah pred izgubo statusa in izgubo mesta v skupinski strukturi (Rus,
2011a).
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Skupinsko strukturo lahko opredelimo kot trajne in stabilne odnose med skupinskimi
elementi, pod katerimi razumemo pravila vedenja v skupini, pozicije in vloge, člane skupine
in drugo. S spoznavanjem skupinske strukture lahko pridobimo podatke o skupinskih ciljih,
stališčih, načinih reševanja konfliktov in članih, ki skupino sestavljajo. V skupini, kjer velja
relativno stabilna struktura, člani lažje izpolnjujejo svoje naloge (Bervar, 2001).
Rot (1983, citirano po Rus, 1997) skupine opredeli glede na velikost in strukturiranost.
Nestrukturirano skupino lahko opredelimo kot skupek oseb, zbranih na določenem prostoru,
s skupnim ciljem. Sem Rot prišteva publiko, maso in socialna gibanja. Publika je lahko
slučajna ali namerna. To je neorganizirana skupina, njena pozornost pa je vedno usmerjena
na določen objekt. Maso dobro opiše Le Bon v knjigi The Crowd (1895).
Socialna gibanja, kot tretja vrsta nestrukturiranih skupin, predstavljajo poskus podpore
določenemu skupnemu interesu ali cilju preko kolektivne akcije (Bervar, 2001).
Strukturiranost skupin lahko s pomočjo različnih dejavnikov razdelimo na več načinov.
Strukturirane skupine so skupine z jasno določenimi cilji, normami in pravili vedenja. Njihovi
člani se zavedajo pripadnosti skupini. Glede na intenziteto odnosov, vzpostavljenih v
skupinah, lahko ločimo primarne in sekundarne skupine. Glede na vpliv skupine na člana
ločimo referenčne in nereferenčne skupine. Referenčne skupine zapovedujejo in
predstavljajo model pravil obnašanja, norm (Bervar, 2001). Njihov vpliv temelji na
mehanizmih istovetenja, za primer lahko navedemo prijateljsko skupino (Rus, 1999).
Skupine prav tako lahko ločimo na formalne in neformalne. Formalne skupine so tiste, ki
imajo svoje akte o ustanovitvi, statute, pečat, žige. Pomeni, da so pravno - normativno
utemeljene (prav tam).
Glede na različnost nastanka pa ločimo spontane skupine in tiste, ki se formirajo umetno.
To so predvsem eksperimentalne skupine, šolske skupine. Ta tip skupine sem uporabila
tudi v svojem eksperimentu (prav tam).
»Majhna skupina je strukturirana skupina z omejenim številom članov« (Bervar, 2001:17).
V majhnih skupinah intenzivneje potekata dva temeljna procesa: socialni vpliv in že
omenjena socialna interakcija. V majhnih skupinah se razvijajo pomembni psihološki procesi
– čustvena in kognitivna povezanost, intenzivne emocije, skupni cilji (Kobolt, 2009).
Razhajanja, ki se pojavljajo pri preučevanju tega pojava in o katerih piše tudi Rus (1999),
so, ali majhno skupino tvorita že dva člana (diada) ali šele trojica (triada). V diadi se resda
pojavljajo številni procesi, značilni za skupino (konflikti, tekmovanje, sodelovanje...), a ne
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pride do t.i. koalicijskega vedenja, ki se lahko pojavi šele v triadi. Pomeni, da se nekaj članov
skupine združi zoper preostalo manjšino (prav tam).

3. Skupinski procesi
Skupinska struktura naj bi bila nekaj stabilnega, medtem ko skupinski procesi pomenijo
nekaj spremenljivega. Procesi tako predstavljajo dinamični vidik skupine. Predstavljajo
spremembe, ki nastajajo pod vplivom aktivnosti članov. Skupina je dinamična enota, pravi
Lewin (Rot, 1983), ki prinaša vedno nove spremembe. Pri tem spremembe v enem delu
skupine izzovejo spremembe v drugem delu. To imenuje skupinska dinamika. Najsplošnejši
in temeljni skupinski proces mikro- in makroskupin je interakcija. V nadaljevanju bom
poskušala opredeliti glavne skupinske procese. Najprej se bom ukvarjala s pojmoma
kooperacija (sodelovanje) in kompeticija (tekmovanje). Teh dveh procesov se dotika tudi
moj eksperiment. Sledi še razlaga kohezivnosti, konfliktov in njihovega razreševanja.

Večina eksperimentov, narejenih na področju sodelovanja in tekmovanja, je usmerjenih v
intragrupno dogajanje. Posamezniki v skupini dobijo nalogo in potem izbirajo med enim ali
drugim vedenjem (raziskave v začetku 90. let v Rus, 1993, 2011). Medsebojno odvisnost in
kooperacijo običajno ustvarjajo naloge, ki od posameznikov zahtevajo delitev dela (Rus,
2011b). Glede na produktivnost je kooperacija superiornejša le takrat, ko so člani v močni
soodvisnosti (Miller in Hamblin, 1963, citirano po Rus, 2011b).
V 60. letih pa so ta dva procesa začeli raziskovati tudi intergrupno To ni presenetljivo, saj je
veliko odnosov v vsakdanjem življenju podkrepljenih s tekmovanjem, npr. s tekmovanjem
mladostniških skupin, športnih ekip. Z eksperimenti na to tematiko sta se ukvarjala Sherif
(1969) in Myers (1962). V eksperimentu so npr. sodelovali najstniški dečki na taborjenju.
Razdeljeni so bili v dve skupini. To jim je omogočilo, da je vsaka razvila svojo strukturo in
dinamiko. Skupini sta potem ob različnih priložnostih tekmovali (Bervar, 2001). Myers je
ugotovil, da člani večjo naklonjenost do svojih vodij izražajo v tekmovalnih okoliščinah, bolj
kot v sodelovalnih. Da bi lažje eliminirali medskupinski konflikt, se je za uspešno tehniko
izkazalo uvajanje nadrejenih ciljev. Skupini sta sodelovali, ko sta vedeli, da druga brez druge
cilja ne moreta doseči. Res pa je, da je tekmovanje med skupinama povzročalo večje
sodelovanje znotraj skupine. Gre za kvaziterapevtski učinek intergrupnega tekmovanja, o
čemer pišejo Julian, Biishop in Fielder, (1966, citirano po Rus, 2011b). Odločanje med
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strategijama tekmovanja ali sodelovanja je odvisno od števila dobitkov in/ali izgub, ki so
povezane s posamično vrsto odločitve. Tako se v procesu doseganja nekega cilja pojavljata
oba procesa (prav tam).
Voissem in Sistrunk (1971) ter Mintz (1951) so ugotovili višjo raven sodelovanja med člani
skupine, ki so lahko komunicirali in diskutirali o lastnih namenih (Rus, 2011b). Sodelovanje
med člani pripelje tudi do večjega zadovoljstva (Bervar, 2001).

Kohezivnost skupine se kaže v značilnostih, kot so medsebojna privlačnost članov skupine,
njihovem medsebojnem ujemanju, kompatibilnosti, soglašajo glede temeljnih vprašanj.
Kohezivnost je rezultanta vseh sil, k delujejo na skupino, pravi Festinger (1950, citirano po
Rus, 2011). Kaže se skozi več pokazateljev: člani npr. želijo ostati v skupini, pripravljeni so
se potruditi, da bi dosegli cilje skupine, poistovetijo se s skupino itd. Večja kot je kohezivnost,
boljša je socialna klima v skupini. V kohezivnih skupinah se tako hitreje oblikujejo skupinske
norme, bolj se spoštujejo obstoječe vloge in položaji (Rus, 2011b).
Kohezivnost ima različne izvore pa tudi učinke. Cartwright (1968, citirano po Rus, 2011)
omenja štiri učinke kohezivnosti. Prvi je že omenjena moč skupne, da zadrži svoje člane,
potem socialni vpliv, sodelovanje in lojalnost članov ter občutek varnosti članov skupine.
Konflikti predstavljajo neizogiben proces v vsakdanjem življenju. Različni avtorji jih
opredeljujejo različno. Sociologi pravijo, da so konflikti nujna posledica socialnih razlik in
organizacijske hierarhije (Senčar, 1994, citirano po Štorman, 2008). Konflikti v majhnih in
velikih skupinah nastajajo pogosto, saj gre za zelo tesno sodelovanje med člani znotraj
skupin (Rus, 2011b).
Običajno konflikti nastanejo takrat, ko člani ne morejo doseči konsenza glede norm, vlog in
položajev v skupini (Forsyth, 1999).
Ko gre za medskupinske konflikte, vsaka skupina zase postane kohezivnejša. Medsebojne
razlike se pozabijo, pripadnost pa se poveča. Istočasno se na drugo skupino gleda kot na
sovražnika. Sovraštvo raste, komunikacija z njimi pa se zmanjšuje. Posamezniki opazijo
dobre strani lastne skupine in slabe strani sovražne (Štorman, 2008).
Do konflikta med skupinami pride tudi takrat, ko si ena skupina prizadeva doseči cilj na račun
druge. Možina (2005, citirano po Štorman, 2008) piše o različnih vzrokih za nastanek
konflikta. Gre za različno interpretacijo ciljev, strokovno nesoglasje. Omenja tri zelo
pomembne vzroke konfliktov: položajne, komunikacijske in osebnostne (Štorman, 2008).
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Konflikt pa ima lahko tudi pozitivne posledice. Zaradi tega so konflikti v določeni meri želeni,
pomembno pa je, kako jih rešujemo (prav tam).
Konflikti so torej pojavljajo na medskupinski ravni in znotraj skupin. Znotraj skupine gre
največkrat za konflikte vlog. Konflikti vlog se pojavijo takrat, ko je ista vloga soočena z
nezdružljivimi pričakovanji (Bervar, 2001).
Člani preko skupinskih procesov stopajo v interakcije. Med seboj si pomagajo, sprejemajo
odločitve, prav tako (čustveno) vplivajo drug na drugega. Socialna interakcija na ta način
člane, predvsem v majhnih skupinah, poveže na emocionalni ravni. V skupini tako nastane
socialna klima, torej vzdušje, ki vodi in definira člane, prav tako pa skupino, ki jo ti sestavljajo
(prav tam).

4. Socialna klima
Koboltova (2009) v svojem delu strne ključne funkcije skupin po Bensonu (1987). Pravi, da
je skupinsko izkustvo temeljno človekovo izkustvo; je večdimenzionalno, pomaga pa nam
širiti razvojne horizonte. Skupina človeku omogoča preverjanje samega sebe in vsakokratne
življenjske stvarnosti. Z njeno pomočjo ta postane predvidljiva in občutimo stabilnost.
Skupine so naravni sistemi, ki nam omogočajo zadovoljitev ključnih potreb (prav tam).
Socialno klimo lahko opredelimo kot vzdušje, ki vpliva na celotno dogajanje v skupini in ga
določa skupek faktorjev (Bervar, 2001). Na oblikovanje vzdušja vplivajo tako procesi kot
struktura skupine. Vpliv klime na posameznika je hkrati socializacijski vpliv. Socialna klima
je odvisna od mnogih dejavnikov: značilnosti skupine, ljudi v njej, od širšega socialnega in
fizičnega okolja (prav tam).
Gilmar (1969, citirano po Rus, 2011a) navaja glavne dimenzije, ki določajo socialno klimo.
Mednje sodijo velikost in oblika organizacije, način vodenja, komunikacijske mreže,
značilnosti odločitvenih procesov in organizacijski cilji. Klima se kaže na različne načine tako objektivno kot subjektivno. Število in trajanja konfliktov, število ljudi, ki so vanje vpleteni,
prehodnost članov, pa tudi neformalne podskupine, ki skušajo uresničevati svoje interese,
so eden od objektivnih pokazateljev socialne klime. Med subjektivne pokazatelje pa
prištevamo zadovoljstvo članov, njihovo motivacijo, občutek skupinske moči. Socialno klimo
lahko obravnavamo tudi z vidika posameznika, kar pa ni naš primarni cilj osredotočanja in
raziskovanja (Rus, 1999),(Rus, 2011b).
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Sledi razlaga socialne moči in vplivanja; na ta način lahko zlahka vključimo še druge
pokazatelje in dejavnike socialne klime. S sociološkega vidika lahko socialno interakcijo
definiramo tudi z vidika socialne moči oz. vplivanja. Cartwright in Zander (1968, citirano po
Bečaj, 2000) o moči govorita, ko lahko prva oseba s svojim vedenjem pri drugi povzroči
določeno spremembo. Pomembni sta dve komponenti, ki skupaj določata motivacijsko
osnovo moči. Prva je izvor moči, ki ga običajno predstavljajo bogastvo, znanje, informacije,
prestiž, fizična moč itd. Različne potrebe osebe, na katero je vplivanje usmerjeno, pa drugo
komponento. Ni nujno, da oseba A uporabi svojo moč nad osebo B, dovolj je že, da se oseba
B zaveda, da ima oseba A moč nad njo. Po Frenchu in Ravenu (1959, citirano po Bečaj,
2000) pa naj bi bila socialna moč razumljena kot potencialni vpliv, vplivanje pa kot kinetična
moč. Torej socialna moč sama po sebi še ne povzroči vplivanja, čeprav se vseeno lahko
vedenje osebe B spremeni zaradi navzočnosti osebe A s socialno močjo. Avtorja
povzemata, da je socialna moč rezultanta sil, ki so v nekem trenutku usmerjene na določeno
socialno kategorijo (prav tam). Socialna moč tako ni namenjena sama sebi, temveč
doseganju nečesa. »Učinkovanje socialne moči je po navadi določeno s potrebami osebe
B, na katero se vpliva« (Bečaj, 2000: 194). Oseba B pa vplivanje sprejme, ker se želi
prilagoditi skupini (prav tam).
Carwright in Zander B-jevo motivacijo, na osnovi katere ta zavrača ali sprejema vplivanje,
razdelita še na šest področij, a je za nas pomembno le eno, ki se osredotoča na skupino in
skupinsko dinamiko. Vsako vplivanje pomeni, da se mora oseba B nečemu odpovedati.
Oseba A, torej oseba, ki vpliva, pa mora biti pripravljena premagati sile, ki temu nasprotujejo.
To ne pomeni, da vplivanje za osebo B ne bi imelo vrednosti. Osnovo za vplivanje tako
predstavljajo že omenjeni B-jevi interesi, želje in potrebe (Bečaj, 2000). Robert Cialdini
(2009) ne govori o konformnosti, ampak si stvar zastavi malo drugače. Navaja šest principov
vplivanja, ki jih imajo drugi in skupine na posameznika. Začne z vzajemnostjo (jaz zate, ti
zame), sledita zavezanost in doslednost. Tretji princip se imenuje socialni dokaz ali
dokazovanje (posameznik lažje reče da, če ima pred sabo primer dobre prakse ali pa druge
posameznike, ki so to že naredili). Četrti princip je avtoriteta (zaupamo tistemu, ki se nam
zdi v določeni situacij izurjen in kompetenten); peti je všečnost (ljudem so všeč tisti, ki so jim
všeč oni) in zadnji princip - redkost.

Podoben model Crtwrightu in Zenderju imata tud Thibaut in Kelley (1959, citirano po Bečaj,
2000), ki govorita o socialni izmenjavi. Njuna osnovna ideja je, da je socialna interakcija
sredstvo, s katerim posamezniki dosegajo cilje oz. zadovoljujejo svoje potrebe. Socialni
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odnosi so tako nujni in pomenijo izmenjavo različnih uslug. Vsaka stran v odnos vstopa z
določenimi potrebami in ponudbo, ki je morebiti zanimiva za drugo stran. Obe osebi pri tem
upoštevata še en kriterij, in sicer primerjavo odnosa z drugimi, ki jih imata še na voljo. To
imenujemo vrednost alternativne možnosti. Vsaka skupina naj bi namreč svojim članom
zagotavljala ustrezno nagrado ali ekonomičnost, ki je večja, kot so alternativni odnosi
(alternativna komponenta), ki so posameznikom na voljo v drugih skupinah. To je bistvo
teorije socialne izmenjave.1
Eden najpomembnejših izvorov skupinske moči je v informacijah, s katerimi skupina
razpolaga. Ko mora posameznik izraziti svoje mnenje, ima dvojno težavo: rad bi imel prav
in rad bi naredil dober vtis na druge. Na voljo ima dva vira informacij: sodbe drugih oseb in
informacije na podlagi lastnih čutil. E. Van Avermaet (1988, citirano po Bečaj, 2000) tako
piše o pritisku skupine na posameznika in o obliki vplivanja. Običajno se ljudje odločamo za
oba vira informacij, ki se največkrat ujemata. Če pa se ne, je posameznik primoran izbirati
med njima. Če se posameznik podredi drugim in se mu zdi njihova presoja pravilnejša, je to
za avtorja konformnost; ta je posledica informacijskega vplivanja. Posameznik lahko
skupinskemu pritisku podleže tudi zato, ker oceni, da bi z javno izraženim drugačnim
mnenjem izzval odklanjanje. Tak posameznik pa še vedno svoji presoji verjame bolj.
Skupinsko mnenje sprejme samo navidezno in zgolj zato, da se izogne neprijetnostim. V
tem primeru gre po avtorju za normativno vplivanje. Avtor tako za obe prikazani obliki
konformiranja uporabi izraza popuščanje, ki je posledica normativnega vplivanja in javnega
komformiranje ter spreobrnitve, ki je posledica informacijskega vplivanja in notranjega
konformiranja. Moramo pa vedeti, da je pojem konformnosti relativen. Vedenje, ki je v neki
skupini konformno, v drugi skupini ni (prav tam).
Hollander (1958, citirano po Rus, 1999) konformno vedenje označi kot posledico zaupanja
(kredita), ki ga ima posameznik v skupini. Posameznik v času priključevanja in prilagajanja
skupini pridobiva skupinski kredit, ki ga potem lahko koristi v bodočnosti, ko se odloči biti
malo nekonformen in neprilagojen skupini in njenim normam. Temu sledi še pojav,
imenovan ideosinkratični kredit. Rus (prav tam) ga uporablja za mero zaupanja, ki jo v
skupini uživa nekdo z visokim položajem. Ravno zaradi tega zaupanja naj bi mu bilo
dovoljeno več kot ostalim.

1 Gradivo za izvedbo programov projekta, »Razvoj in izvajanje novo razvitih programov za usposabljanje strokovnih delavcev«.
Podjetništvo in Romi, Medijska pismenost za Rome
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Na socialno klimo skupine vpliva tudi pojav premika v tveganju. Pomeni mero tveganja, ki
so jo člani skupine pripravljeni sprejeti. Kolektivne odločitve, torej odločitve, sprejete v
skupinah, so neprimerno bolj tvegane kot individualne odločitve. Povečano tveganje se v
skupini pojavi, ko je za to ustrezna vsebina, ko v skupini obstaja diskusija in pride do
razhajanja posamičnih pogledov. Vsi trije pogoji tako morajo biti izpolnjeni (Rus, 1999),
(Rus, 2011a).

5. Vloge in status v skupini
Posamezniki v skupinah oblikujejo soodvisne odnose, povezani so v socialno mrežo, med
njimi pa neprestano poteka socialna interakcija. S pomočjo skupine in skupinskih vlog
oblikujejo svojo identiteto skozi celoten življenjski ciklus (Bervar, 2001).
Položaj v skupini zajema socialno moč, ki se meri po možnosti vplivanja na druge člane,
socialni ugled in finančno donosnost. Teorije poudarjajo pomen vlog, ki se v skupini
oblikujejo. Nekatere so postavljene že pred začetkom, druge se izoblikujejo med
delovanjem. Vloga je vedenje, ki se od nekoga pričakuje, lahko je tudi dejavnost ali funkcija,
ki jo nek član skupine (nosilec) opravlja. Iste formalne vloge vsak posameznik oživlja glede
na svoje sposobnosti, temperament, zato uresničene vloge ne moremo ločiti od
posameznika, torej tistega, ki jo igra (Rus, 2011). Individualno razumevanje vsak član deli z
drugimi; tako potekajo vsi procesi znotraj skupin (usklajevanja, merjenja moči med člani).
Na ta način skupine opredeljujejo statuse in vloge v skupini (Kobolt, 2002a), (Kobolt, 2009).
Ista avtorica (prav tam) omenja dva procesa, ki se pripetita med člani skupin: unifikacijo, kar
pomeni približevanje članov samih in približevanje članov skupini, pri diverzifikaciji pa gre
za obraten proces, ko posameznik/član ohranja svojo individualnost in identiteto (prav tam).
Družba postavi pravila in norme, ki jih posameznik upošteva pri igranju neke vloge. Pojem
vloge lahko enačimo z gledališko vlogo, a se ta ne odigra na odru, ampak v realnih
življenjskih situacijah. Ta pravila posameznik v procesu socializacije ponotranji (Novak,
1997, citirano po Peternelj, 2012).
Vsaka skupina ustvari svoje norme, pravila obnašanja, ki usmerjajo člane. Gre za sistem
pravil, ki jih skupina sprejme, da usmerjajo njeno delovanje. Norme se seveda oblikujejo s
konsenzom članov na način, da lažje dosežejo skupne cilje (Forsyth, 2006, citirano po
Peternelj, 2012). Člani so tako med seboj povezani, komunicirajo, čustveno vplivajo drug na
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drugega, povezuje jih sila skupinske kohezivnosti - močnejša kot je, enotnejša je skupina
(prav tam).
McGrath¨s (Forsyth, 1999) navaja štiri osnovne skupinske naloge. Skupina najprej ustvarja
in generira naloge, potem naloge izbira, potem se pogaja o nalogah in aktivnostih, na koncu
pa naloge opravi..
Posameznik, ki se želi vključiti v določeno skupino, ima lahko več razlogov za to.
Najpogostejši so varnost, potreba po intimnosti, socialna moč, doseganje ciljev, ki jih kot
individuum ne zmore doseči. Posameznik si tako prizadeva, da ga skupina sprejme in da
kasneje obdrži mesto v njej (prav tam).
Izrazita vloga, ki jo opazimo v

majhnih in velikih skupinah, strukturiranih (tudi

nestrukturiranih), je vodja. Odnos med vodjo in maso je posebno vprašanje, ki terja posebno
razlago. Trice iin Beyer (1993, citirano po Rus, 2011) omenjata, da je vodenje eden najbolj
preučevanih vidikov delovnih organizacij. Vodstveni stil je povezan tudi z osebo, ki to nalogo
opravlja, in njeno osebnostjo, čeprav Rus (prav tam) ostro zameji med objektivnimi in
subjektivnimi sistemskimi značilnostmi vodje. Obstajajo pa načini vodenja, ki so bolj kot
drugi zliti z osebnostjo nosilca. Weber govori o fenomenu karizmatičnega vodje in razločuje
tri različne izvore avtoritativne osebnosti: racionalnega, karizmatičnega in tradicionalnega.
Vodstveni stil se spreminja in variira, bodisi zaradi osebnosti ali situacijskih dejavnikov.
Večja kot je skupina, manjša je možnost neposrednega odločanja, zato se odločanje v
velikih skupinah prenaša na predstavnike t.i. opolnomočneže (prav tam).
Sodobnejši avtorji, D. Howit in sod.,(1989, citirano po Bečaj, 2000) tako poudarjajo, da
konformiranja ni mogoče pojasnjevati z osebnostnimi lastnostmi. Kot navajajo, ljudi
preprosto ne moremo razdeliti na vodje in tiste, ki so pripravljeni slediti.
Sherif (1967) pravi, da je torej skupina tista, ki oblikuje svobodnega posameznika.
Posameznik internalizira normativno opremo določene skupine do te stopnje, da postane
njegova osebna/individualna oprema (Bečaj, 2000). Posameznik je namreč prepričan, da so
pravila, ki jih upošteva, tudi zanj dobra in jih razume kot svoja osebna prepričanja (tak je
konformni posameznik) (Bečaj, 2000). Bolj kot je posameznik od skupine odvisen, bolj se je
pripravljen skupini prilagajati. V ozadju tega sta želja po sprejetosti in preverjanju resničnosti
informacij (prav tam).
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6. Socialna in skupinska kultura
V povezavi s socialno kulturo srečamo različna pojmovanja, od družbene kulture do
družbenega življenja (Židov, 2013). Vsi se strinjajo, da jo je težko definirati. Gre za pojem,
ki je širok in zajema sociološke, psihološke, etnološke, antropološke, zdravstvene,
menedžerske in še kakšne vidike.
Socialno kulturo delimo na osebno, družbeno ali societalno in organizacijsko kulturo.
Socialna kultura skupine zajema vrednote in norme, ki jih določajo člani neke skupine.
Obsega prevladujoče načine mišljenja. Nekatere skupine se npr. razločujejo po stilu
oblačenja (pank skupnost). Druge zaznamujejo izročilo, zgodbe, običaji in rituali, ki
predstavljajo skupno preteklost določene skupine (Židov, 2013).
Za razumevanje skupin je za nas najpomembnejša organizacijska kultura. Organizacijska
klima opisuje vzdušje v organizaciji. Je odraz zadovoljstva članov (zaposlenih).
Organizacijska kultura se razvije samo v okviru veljavne kulture skupnosti. Vrednote,
prepričanja ter skupinske norme lahko torej razumemo kot preplet vsega, kar je kakšna
skupina iznašla, ko se je učila prilagajati okolju, in se integrirati. To ji omogoča, da se ločuje
od drugih organizacij. Močna organizacijska kultura lahko nadomesti veliko formaliziranost
procesov in odnosov v sami organizaciji. Omogoča skladnejše delovanje članov pri
doseganju cilja (Mesarič, 2012).
Lahko pa je organizacijska kultura škodljiva za organizacijo. Do tega pride takrat, ko se
združita dve organizaciji z različno organizacijsko kulturo (prav tam).

Da lahko skupina učinkovito funkcionira, morajo biti njeni člani sposobni dobre medsebojne
komunikacije. S pomočjo komuniciranja člani izmenjujejo ideje, misli in izkušnje kar jih
opremlja za učinkovito reševanje konfliktov in problemov. V skupini se vzpostavijo norme,
vrednote, predvsem pa naloge in cilji, ki bi jih posamezniki brez priključitve k skupini, sami
težje dosegli. Skupina jim daje emocionalno podporo in vez, ki je tako pomembna za
vsakdanje življenje. Pomaga jim zadovoljevati socialne in emocionalne potrebe. Močne vezi
med posamezniki se lažje vzpostavijo prav v majhnih skupinah. Članov je manj, interakcije
pa več.
Namen teoretičnega dela je bil osvetliti izbrane vidike skupin in skupinske dinamike v
različnih pogojih. Ti bodo bolj pristno predstavljeni v empiričnem del.
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EMPIRIČNI DEL

7. Opredelitev problema
Da bi še sama raziskala diplomsko tematiko, sem se odločila za izvedbo sociološkega
eksperimenta. Namen eksperimenta je bil ugotoviti stopnjo sodelovanja in tekmovanja dveh
skupin, ki sta v eksperimentu sodelovali. Sestavila sem tudi dva anketna vprašalnika, ki po
teh temah sprašujeta sodelujoče.
Osnovni ideja eksperimenta je bila, da bi proučila koncepte kooperacije in kompeticije med
posamezniki znotraj skupine in med posameznimi skupinami. Skušala sem simulirati
neenakovreden prostor in neenakovredno obravnavanje posameznikov znotraj različnih
skupin.
V eksperimentu sem se dotaknila tudi tako imenovane samouresničujoče se »prerokbe«.
Ob pričetku sem menila, da se ne bo izrazila, saj je bil eksperiment relativno kratek, a so
dobljeni rezultati več kot fascinantni.
Ključno vprašanje in vodilo eksperimenta je bilo, ali manipulacija s postopkom nagrajevanja
uspeha rezultira v ocenah lastne skupine, samega sebe in v nalogah in oceni lastne
učinkovitosti. Pri tem sem se opirala na dve anketi; vsaka je imela svojo nalogo. Prva je bila
izvedena tik pred začetkom eksperimenta, druga pa takoj po njem. Ocena svoje skupine
(skupine, v katero so bili posamezniki dodeljeni), ocena samega sebe in lastne učinkovitosti
ter pravilnost reševanja nalog predstavljajo odvisne spremenljivke. Nanje torej vplivajo
različni faktorji. Neodvisne spremenljivke tako predstavljajo starost posameznikov,
sodelujočih v eksperimentu, in neenakovreden odnos, ki je vzpostavljen med
eksperimentom.
Zanimalo me je, kaj se zgodi, če na videz podobne ljudi, vrstnike, ki se med seboj že
poznajo, postavimo v drugačne okoliščine, v katerih niso enakovredni, okoliščine
neenakosti, kakršnih v vsakdanjem življenju ne doživljajo. Ugotoviti sem poskušala, s
katerimi dejavniki lahko na to vplivamo, predvsem pa me je zanimalo, kako. Dejavniki, ki
sem jih uporabila in preučevala, so avtoriteta in možnost njene vzpostavitve, neenako
obravnavanje skupin in posameznikov, neenak položaj, neenakomerno razporejene
dobrine, pozornost, motivacija in spodbuda. Posluževala sem se tudi sistema nagrad in
kazni. Zmagovalcem sem obljubila nagrado. Raziskovati sem hotela odnos, ki ga bosta
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skupini zaradi različnih dejavnikov vzpostavili, kakšna bo dinamika znotraj skupine in izven
nje itd.
Hotela sem ugotoviti, ali bo uspešnost privilegirane skupine pri reševanju nalog večja kot
deprivelegirane in ali se bodo samouresničujoče se »prerokbe« lahko uresničile.

8. Raziskovalne hipoteze
Oblikovala sem devet alternativnih in nedirektivnih hipotez, pri čemer jih na tem mestu
izjemoma navajam brez navajanja prejšnjih raziskovalnih kontekstov, iz katerih bi jih sicer
lahko izpeljala. Eden od preprostih razlogov je v tem, da v slovenskem prostoru take
raziskave (s tovrstnim problemom in metodo) še ni bilo, zelo redke pa so tudi v
mednarodnem raziskovalnem prostoru. Za alternativne hipoteze sem se odločila na osnovi
osebnih izkušenj s podobnimi situacijami

H1: Obstaja pomembna razlika v deležu tistih, ki so uspešno rešili nalogo prve
ankete, in tipom skupine, ki so ji pripadali, torej »svetlooke in temnooke skupine«.
H2: Obstaja pomembna razlika v številu pravilnih rešitev (odvisna spremenljivka)
glede na tip skupine med »temnookimi in svetlookimi« (neodvisna spremenljivka).
H3: Obstajajo pomembne razlike med samooceno lastnega zadovoljstva, ,
učinkovitostjo skupine ter težavnostjo kviza v pogoju »prej« in pogoju »potem«.
H4: Obstajajo pomembne razlike v zaznani težavnosti kviza glede na »tip skupine«
(»temnooki« in »svetlooki«).
H5: Obstajajo pomembne razlike v spremembah ocen posamičnih spremenljivk
»potem« - »prej« glede na »tip skupine«.
H6: Delež dijakov glede na »tip skupine« (barvo oči) je pomembno različnejši od
deleža dijakinj.
H7: Ocene sebe in skupine, tako v pogoju »prej« kot v pogoju »potem«, se
pomembno razlikujejo glede na spol.
H8: Pričakujem pomembno povezanost med obravnavanimi spremenljivkami v
pogoju »prej«.
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H9: Pričakujem pomembne povezanosti med obravnavanimi spremenljivkami v
pogoju »potem«.

9. Metoda in postopek
9. 1 Udeleženke in udeleženci:
V eksperimentu sta sodelovala dva razreda 1. letnika Gimnazije Ptuj (1. b in 1. c razred). V
1. b je bilo 23 dijakov, v 1. c pa 26. Skupaj torej 49 sodelujočih. Sodelovalo je 23 dijakinj in
23 dijakov, njihova povprečna starost je znašala 16 let.

9.2 Uporabljeni instrumenti:
V raziskavi sem uporabila posebej za to priložnost konstruiran vprašalnik. Dodan je v prilogi.

9.3 Raziskovalni oz. eksperimentalni načrt ter način zbiranja podatkov:
V svoji diplomski nalogi sem skušala uporabiti temeljno strukturo eksperimenta, ki
predpostavlja t.i. eksperimentalno in kontrolno skupino, za vsako od obeh pa naj bi bila
značilna ustrezna kontrola t.i. irelevantnih dejavnikov oz. spremenljivk (tistih, katerih vpliv
na izbrano kriterijsko spremenljivko predpostavljamo, vendar nas ne zanima, oz. ga želimo
izločiti. Poleg spremenljivk katerih vpliv hočemo raziskati lahko namreč vplivajo še drugi
pomembni faktorji npr. vpliv utrujenosti, različne motnje iz okolja, itd. (Rus, 2011a).
Z eksperimentalnim pristopom sem se ukvarjala prvič. Zato se zavedam možnih
pomanjkljivosti pri sistematični manipulaciji neodvisne spremenljivke, oz. pri kontroli t.i.
irelevantnih spremenljivk. Zato je moj pristop »prej« kvazi – eksperiment, kot pa
eksperiment.
Kot (kvazi)eksperimentalno skupino sem obravnavala »temnooke« ( privilegirane,
spodbujane, facilitirane), kot kvazi – kontrolno (čeprav bi jo lahko obravnavala tudi kot drugo
(kvazi)eksperimentalno) pa »svetlooke«.
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Bistvo (kvazi)eksperimentalnih skupin je namreč v tem, da so izpostavljene določenemu
»tretmaju«, medtem ko (kvazi)kontrolne niso. Ker sta obe skupini izbrani po slučaju (kar v
mojem primeru omogoča ravno kriterij izbora barvo oči), naj bi razlika med eksperimentalno
in kontrolno skupino izražala ravno in samo učinek tretmaja, ne pa (še) česa drugega (zato,
ker naj bi bili s slučajnim izborom vsi ireleventni dejavniki »konstantni«, za obe skupini enaki,
torej naj ne bi prispevali k razlikam med skupinama). Omenjeni tretma pa je bil v mojem
(kvazi)eksperimentu ravno moj odnos do skupine: »temnooki« so ga imeli, »svetlooki« pa
ne; res je, da bi bili »svetlooki« res tipična kontrolna skupina tedaj, če bi imela do nje
ustvarjen docela »nevtralen« odnos.
Lahko predpostavljamo in utemeljujemo, da se odnosi, ki so se pojavili v konkretni
eksperimentalni situaciji pojavljajo tudi v podobnih, tako mikro, kot makro realnih situacijah.
Realno lahko predpostavljam podobnosti z vsemi tistimi situacijami, v katerih se pojavlja
podobna struktura (medskupinsko tekmovanje, znotraj skupinsko sodelovanje, socialno
primerjanje, manipulacije zunanjih spodbud, …), dejavnost in značilnosti udeležencev (spol,
starost, status…). Seveda pa bi morala tovrstna pričakovanja tudi empirično preveriti.
Prvo skupino sem označila kot »privilegirano«, temu primerno je bilo tudi moje vedenje,
drugo pa kot »deprivilegirano«. Za to sem se odločila, ker sem raziskovala koncepta, ki se
lahko pokažeta le drug z drugim. Celoten postopek pa je potekal v obliki kviza. Vprašanja
so bila povzeta iz kviza Male sive celice in sicer iz leta 2011, 2012 in 2013. Tako sem imela
dostop tudi do rešitev.
Postopek sem izvedla dvakrat. Vsak je trajal 45 minut, saj sem vsakokrat imela na voljo le
eno šolsko uro. Zbranost in sodelovanje dijakov nista predstavljala problema, tako da bi
lahko ob morebitni ponovitvi eksperiment še podaljšala.
Vsi sodelujoči dijaki so rešili dve anketi. Eno pred začetkom eksperimenta in eno po njem.
Anketi sta bili sestavljeni podobno. Prva je spraševala po spolu in starosti, po zadovoljstvu
in učinkovitosti skupine, v katero so bili dodeljeni, ter po zadovoljstvu s samim seboj. Na
koncu jih je čakala še kratka miselna naloga.
Druga anketa je prav tako spraševala po zadovoljstvu in učinkovitosti skupine in
zadovoljstvu s samim seboj. Naloga ob koncu je bila zastavljena malo drugače. Ni bila težka,
a je zahtevala več zbranosti in časa. Dijaki so na začetku na ankete napisali svoje ime ali
poljubno šifro (polovica dijakov je napisala ime in polovica šifro). Menila sem, da bodo dijaki,
ki bodo napisali ime, pod večjim pritiskom, saj je bila njihova identiteta razkrita in bo na njih
lažje vplivati. Ankete sem s pomočjo šifer ali imen razdelila po parih in tako dobila pogoja
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»prej« in »potem«. To mi je omogočilo primerjanje rezultatov pred eksperimentom in po
njem.
Pri izvedbi eksperimenta sta mi pomagali dve kolegici. Z njuno pomočjo je izvedba tekla bolj
gladko in tekoče.
Pred razdelitvijo anket sem učence razdelila v dve enakovredni skupini, in sicer po barvi oči.
Ta delitev se mi je zdela najbolj nepristranska in učinkovita za nadaljevanje eksperimenta.
Razdelila sem jih na skupino temnookih in skupino svetlookih. Da bi bilo vzdušje čim bolj
podobno »neenakovrednosti«, sem učence fizično ločila.
Naj torej znova opozorim, da so učenke in učenci v sklopu eksperimentalnega raziskovanja
na začetku in ob koncu rešili dve skoraj identični anketi. Anketi sem sestavila iz vprašanj
zaprtega tipa. Spraševala sem po meri zadovoljstva s seboj in s svojo skupino ter po
učinkovitosti skupine. Ocenjevalna lestvica je bila sestavljena kombinirano - numerično in
opisno. Anonimnost je bila zastopana samo pri polovici anketirancev. Prvo polovico učencev
sem prosila, naj na anketo zapišejo šifro po svoji izbiri. Druga polovica je na anketo napisala
svoje ime. Za raziskovanje to ni bilo pomembno. S tem sem skušala le ugotoviti, ali bodo
tisti z imeni bolje sodelovali, če se bodo počutili bolj nadzorovane in če se da na njih bolj
vplivati. Šlo je samo za večji občutek vplivnosti in nadzora nad njimi. Zadnje vprašanje na
obeh anketah je bilo vprašanje odprtega tipa v obliki miselne naloge.
Pred razdelitvijo anket sem učence razdelila v dve enakovredni skupini, in sicer po barvi oči.
Učenci so sedeli v dveh skupinah, vsaka na svoji strani učilnice. Vsi so sedeli na stolih.
Takrat sem postavila začetno trditev in utemeljila svojo delitev. Predpostavila sem, da so
temnooki ljudje večinoma pametnejši in imajo višji inteligenčni kvocient. Za nova znanja in
sposobnosti naj bi bili dovzetnejši kot njihovi svetlooki prijatelji. Navedla sem tudi nekaj
raziskav (te seveda ne obstajajo), ki to predpostavko zagovarjajo in podpirajo. S kvizom, ki
je sledil, pa sem skušala to trditev tudi dokazati.
Začetno trditev o neenakosti sem uporabila zato, da sem lažje vzpostavila distinkcijo med
enimi in drugimi. Tako je ena skupina v trenutku postala privilegirana, druga pa ne. To
distinkcijo sem potem poskušala vzpostavljati vse do konca eksperimenta. Zanimalo me je
namreč, do kakšne mere lahko z neko netočno informacijo vplivamo na posameznike in s
tem na dinamiko skupin. Raziskati sem hotela odnos, ki ga bosta skupini zaradi moje
informacije in različnega obravnavanja vzpostavili.
Ker skupini po delitvi nista bili čisto enakovredni, sem nekatere dijake prestavila v drugo
skupino, ne glede na njihovo barvo oči. Zgodilo se je, da so se do svetlookega »pribežnika«
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člani njegove temnooke skupine obnašala drugače. Zdelo se jim je, da k njim ne sodi in da
ni dovolj dober.
Po delitvi sem jim razdelila prve ankete. Do takrat se moje vedenje do skupin ni razlikovalo.
Obnašala sem se do vseh enako, čim bolj objektivno, navajala pa sem samo dejstva,
podprta z raziskavami. Razložila sem jim o poteku ure in jim povedala, da bodo sodelovali
v kvizu Male sive celice. Vprašanja so bila splošne narave, dotikala pa so se mnogih tem,
od književnosti do geografije.
Eksperiment se je začel v trenutku, ko so učenci oddali svoje prve ankete. Da bi si pomagali
pri kvizu, sem jim pred začetkom razdelila listke in pisala. Temnookim sem listke in pisala
razdelila vsakemu posebej, pisala so si lahko tudi izbirali. Drugo skupino pa sem prosila,
naj si potrebščine sami. V drugi izvedbi eksperimenta sem listke in pisala le postavila na tla
pred njih, da so si jih razdelili sami. Če je v prvi skupini - skupini temnookih - primanjkovalo
pisal, sem jih enostavno vzela svetlooki skupini. Tako sem že na začetku hotela prikazati
neenakovreden položaj svetlookih in neenakomerno razdelitev »dobrin«.
Potem sem jim prebrala vprašanja, ki so jih učenci videli tudi za mano na platnu in naštevala
mogoče odgovore. Učenci obeh skupin so nato skupaj odgovorili na vprašanje. Za posvet
so imeli približno minuto časa, potem pa so večinoma izbrali enega člana, ki je na glas
odgovoril. Skupini sta na odgovore odgovarjali večinoma izmenično.
Do svetlooke, deprivilegirane skupine, sem se poskušala obnašati hladno in nenaklonjeno,
vse skupaj pa sem zavila v objektivnost. Za skupino temnookih, privilegiranih, pa sem se
bolj zanimala, do njih sem bila prijaznejša in sem se veselila njihovih odgovorov. Pri
reševanju sem jih tudi spodbujala.
Spodbujala sem tudi svetlooko skupino, a na drugačen način. Odgovore temnookih sem
podkrepila s komentarjem: »Odlično, le tako naprej!« Skupini svetlookih pa sem svetovala,
naj se bolj potrudijo, ker zaledja tako ali tako nimajo enakega. Poudarila sem tudi, da
verjetno njim reševanje kviza predstavlja večji izziv. Če je ta skupina odgovorila pravilno,
sem to komentirala: »Hvala za odgovor!« In nadaljevala z naslednjim vprašanjem. Da bi
podkrepila tekmovalnost med skupinama in sodelovanje znotraj skupin, sem že na začetku
povedala, da zmagovalci kviza dobijo nagrado. Nagrado sem seveda ob koncu
eksperimenta razdelila vsem, zato je šlo samo za namen in povečanje manipulacije ter
vplivanja. Na sredi obeh eksperimentov sem izvedla odmor. Z odmorom sem želela
vzpostaviti še večjo razliko med skupinama. Dijakom pa sem odmor utemeljila kot možnost
počitka in pripravo na zadnji, odločilni sklop vprašanj, ki bo določil zmagovalca kviza.
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Poudarila sem, da je odmor namenjam predvsem skupini temnookih posameznikov, saj jim
gre pri reševanju bolje. Njihovi odgovori bodo tako po predahu še boljši in točnejši. Skupina
privilegiranih je tako lahko zapustila učilnico, skratka - za njih ni bilo nobenih omejitev.
Deprivilegirani skupini pa izhoda iz učilnice nisem dovolila, češ da temnookih ne dohajajo
in da ne vidim smisla v njihovem sprehajanju po hodnikih in polnjenju baterij. Presenetilo
me je, da se ni nihče pritoževal, ne v prvi in ne v drugi izvedbi poskusa. Da bi odziv
spodbudila, sem jih še prosila, naj ne zapuščajo svojih sedežev, ker bomo kmalu začeli.
Tudi sama sem med odmorom zapustila prostor, tako da v učilnici zraven svetlookih ni bilo
nikogar, ki bi jim izhod preprečil.
Temnooki posamezniki pa so se, kljub možnosti ostati v učilnici vsi odločili za malo
pohajkovanja izven nje. Po njihovih besedah se jim je to sicer zdelo nepravično, a tega ni
nihče povedal. Odmor je trajal približno pet minut. Po zaključenem odmoru smo s kvizom
nadaljevali. Odgovore na vprašanja sem si sicer med kvizom beležila, a za našo raziskavo
sploh niso bili pomembni. Ob koncu so tako kot je bilo načrtovano, zmagali temnooki.
Do svetlooke skupine sem se med eksperimentom ves čas obnašala depriviligirano.
Opozarjala sem jih, naj ostanejo tiho in umirjeni, da ne motijo druge skupine. Medtem ko je
druga skupina prosto klepetala. Pri prvi izvedbi eksperimenta je bilo učencev več, s tem tudi
več nemira in je moje opozarjanje prišlo bolj do izraza. Med drugo izvedbo eksperimenta pa
so bili učenci že sami po sebi tišji in sem bila primorana uporabiti še druge metode.
Na konstanto kritiko so se v obeh skupinah svetlookih odzvali približno enako. Z
neodobravanjem, bili so jezni in razdraženi, spraševali so se, zakaj tako vedenje. Nekaj
učencev je ubralo metodo ignoriranja. Če sem jih torej kritizirala, so brezizrazno obsedeli.
Jaz pa sem vztrajala, naj se obnašajo zgledno: naj bodo mirni in tihi. Velikokrat so mi učenci
svetlooke skupine očitali, da jaz lahko počnem njim prepovedane stvari. Prijazno sem
razložila, da njihov in moj položaj nista enaka in da nimajo moči, ki jo imam jaz.
V primerih, ko so učenci temnooke skupine prvi odgovorili in šele nato skupina svetlookih,
je bil moj odziv na njihov odgovor karseda odklonilen: »Če ne veste odgovora, bodite tiho in
ga ne ponavljajte za prvo skupino!« Zanimivo je bilo, da naslednjega odgovora res niso
podali, čeprav ga je skupina pred njimi (temnooki) že povedala.
Med kvizom se omenila tudi, da se morajo svetlooki res zelo truditi, saj tekmujejo z boljšimi
(temnookimi). Skupino svetlookih sem velikokrat opozorila, naj ne klepetajo in naj tiho
poslušajo vprašanja. Skupino temnookih na to nisem opozarjala. Če na vprašanje niso znali
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odgovoriti, jim je ena od kolegic priskočila na pomoč. Po končanem kvizu z 28 vprašanji sem
razglasila zmagovalca - temnooko skupino.
Po razglasitvi se je eksperiment zaključil. Dijakom sem pojasnila, da je šlo za eksperiment
in da sem na začetku navajala izmišljene podatke ter, da je delitev na skupine naključna.
Poudarila sem tudi, da so se vsi odrezali odlično, da so kviz reševali večinoma enako in
dosegali podobne rezultate. Nagrado pa so ob koncu dobili vsi. Namen na začetku
obljubljene nagrade samo zmagovalcem je bil povišati tekmovalnost med skupinama in
sodelovanje znotraj njiju.
Eksperiment dijakov ni obvezoval k sodelovanju do konca. Na začetku sem jih samo prosila
za pomoč pri moji diplomski nalogi. Učenec, ki bi se odločil zapustiti učilnico, bi jo lahko, a
se to ni zgodilo. Učenci svetlooke skupine so po zaključku sicer omenili pomisleke in misli
na odhod, a se za to niso odločili. Ko sem jih vprašala zakaj, so večinoma odgovorili, da jih
je bilo strah. Nekateri so potrdili, da niso verjeli dogajanju in so vedeli, da je vse zaigrano.
Ugotovila sem torej, da so učenci vedeli za simulacijo in igro, a so se vseeno v svoje vloge
vživeli in sodelovali do konca.

9.4 Način obdelave podatkov:
Podatke sem obdelala z računalniškim paketnim programom SPSS. Ker odgovori niso bili
distribuirani normalno (Kolmogorov Smirnov in Shapiro Wilk preizkus), sem uporabila
neparametrične statistične metode in tehnike, tako univariatne (tako za neodvisne vzorce
(Mann Whitney za dve neodvisni skupini), kot za ponovljene meritve, oz. za dve odvisni
skupini (Wilcoxonov preizkus); v izbranem primeru sem uporabila tudi t – test.
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10. Rezultati in diskusija
Za raziskovanje in obdelovanje podatkov anket sem uporabljala naslednje oznake
spremenljivk:
VAR2 = »tip skupine« : 1 = »temnooki«; 2 = »svetlooki«.
VAR 3 = spol: ženski = 1, moški = 2.
VAR 4 = starost (v letih=N).

Pogoj »prej«:
VAR 7

= V kolikšni meri si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo

zadovoljen).
VAR 8

= V kolikšni meri si zadovoljen s skupino ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo

zadovoljen).
VAR 9 = V kolikšni meri je tvoja skupina učinkovita ? (Zelo neučinkovita = 1, …, 5 = zelo
učinkovita).
VAR 15 = Naloga s pravilnim vs. nepravilnim odgovorom ( pravilen = 1; nepravilen = 2),
naloga 1. ankete.

Pogoj »potem«:
VAR10

= V kolikšni meri si zadovoljen s seboj? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo

zadovoljen).
VAR11

= V kolikšni meri si zadovoljen s skupino? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo

zadovoljen).
VAR12 = V kolikšni meri je tvoja skupina učinkovita? (Zelo neučinkovita = 1, …, 5 = zelo
učinkovita).
VAR13 = Kakšna se ti je zdela težavnost kviza? (zelo lahko = 1, …, 5 = zelo težka).
VAR16 = Naloga z različnim številom rešitev (N = število rešitev), naloga 2. ankete.
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Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Statistic

Df

Sig.

Statistic

df

Sig.

VAR7

,316

49

,000

,834

49

,000

VAR8

,324

49

,000

,788

49

,000

VAR9

,431

49

,000

,570

49

,000

VAR10

,305

49

,000

,814

49

,000

VAR11

,312

49

,000

,726

49

,000

VAR12

,329

49

,000

,649

49

,000

VAR13

,210

49

,000

,836

49

,000

VAR14

,355

49

,000

,635

49

,000

VAR16

,373

49

,000

,390

49

,000

TABELA 1: KOLMOGOROV – SNMIRNOV IN SHAPIRO – WILK PREIZKUS/A PREVERJANJA
NORMALNOSTI DISTRIBUCIJ OBRAVNAVANIH SPREMENLJIVK

Opomba: Pogoj »prej«: VAR7 = V kolikšni meri si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen);
VAR8= V kolikšni meri si zadovoljen s skupino ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen); VAR9 = V kolikšni meri
je tvoja skupina učinkovita ? (Zelo neučinkovita = 1, …, 5 = zelo učinkovita). ---- Pogoj »potem«: VAR10 = V kolikšni meri
si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen); VAR11 = V kolikšni meri si zadovoljen s skupino
? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen); VAR12 = V kolikšni meri je tvoja skupina učinkovita ? (Zelo neučinkovita
= 1, …, 5 = zelo učinkovita); VAR13 = Kakšna se ti je zdela težavnost kviza ? (zelo lahko = 1, …, 5 = zelo težka); VAR16
= Naloga z različnim številom rešitev (N = število rešitev).

Vpogled v Tabelo 1 pokaže, da se nobena od obravnavanih spremenljivk ne porazdeljuje
normalno (nivo tveganja je povsod večji od 0.05, kar pomeni, da je zavrnjena ničelna
hipoteza, da ni razlike med obstoječo teoretično distribucijo ter idealno – teoretično –
normalno). Temu primerno bom v nadaljevanju prikazala rezultate, ki sem jih dobila s t.i.
neparametričnimi tehnikami/ metodami statistične obdelave.
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1 Rezultati preverjanja alternativne hipoteze, da obstaja pomembna razlika v deležu
tistih, ki so uspešno rešili prvo nalogo, ter tipom skupine
VAR15

Skupaj

1,00
2,00
VAR2 =

1,00

tip
skupine

2,00

Skupaj

število

6

20

26

VAR2 v %

23,1%

76,9%

100,0%

VAR15 v
%

40,0%

58,8%

53,1%

% od celote

12,2%

40,8%

53,1%

število

9

14

23

VAR2 v %

39,1%

60,9%

100,0%

VAR15v %

60,0%

41,2%

46,9%

% od celote

18,4%

28,6%

46,9%

število

15

34

49

VAR2 v %

30,6%

69,4%

100,0%

VAR15v %

100,0%

100,0%

100,0%

% od celote

30,6%

69,4%

100,0%

TABELA 2: REZULTATI KONTINGENČNIH RELACIJ MED »TIPOM NALOGE« IN »TIPOM SKUPINE«
Opomba: VAR2 = »tip skupine« : 1 = »temnooki«; 2 = »svetlooki«.
VAR15 = Naloga s pravilnim ali nepravilnim odgovorom ( pravilen = 1; nepravilen = 2). Predstavlja nalogo prve ankete.

Nisem odkrila pomembnih razlik v številu (deležu) »temnookih« oz. »svetlookih«, ki so
uspešno rešili nalogo št. 1. (Hi kv. (1) = 1.48, p = 0.35 (tabela ima = % celic, ki imajo
pričakovano vrednost manjšo od (<) pet (= 5)). Med temnookimi jih je nalogo uspešno rešilo
23% ( 0,23), neuspešno 77 % (0,77), med svetlookimi jih je rešilo 39 %, ni je rešilo pravilno
61 %.
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2 Rezultati preverjanja alternativne hipoteze, da obstaja pomembna razlika v številu
pravilnih rešitev glede na tip skupine.

VAR2
VAR16

N

Srednji
rang

Vsota
rangov

1,00

26

28,02

728,50

2,00

23

21,59

496,50

Total
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TABELA 3: SREDNJI RANGI IN VSOTE RANGOV ZA ŠTEVILO PRAVILNIH REŠITEV ZA NALOGO ŠT. 2
ZA MANN WHITNEY PREIZKUS RAZLIK GLEDE NA TIP SKUPINE

Opomba: VAR 16 : število pravilnih rešitev; VAR 2 = tip skupine ( 1= temnooki;
2 = svetlooki) .

Odkrila sem pomembne razlike (Mann – Whitney U = 220, Z = - 2, 027, p = 0.43) v številu
pravilnih rešitev za nalogo št. 2 glede na tip skupine ( med temnookimi in svetlookimi).
Srednji rang pri temnookih je pomembno višji kot pri svetlookih. Lahko rečem, da sem s tem
rezultatom in s potrditvijo te hipoteze pokazala na mikroučinek t.i. samouresničujoče se
»prerokbe«. Utemeljena je razlaga, da so temnooki učinkovitejši od svetlookih zato, ker so
jim bile na začetku preizkusa pripisane višje sposobnosti, kot pa skupini svetlookih.
Isto hipotezo kot predhodno sem preverila še s t – testom.
VAR2

VAR16

N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

standardni
pogrešek

1,00

26

19,6154

1,09825

,21538

2,00

23

17,3478

5,68578

1,18557

TABELA 4: ARITMETIČNI SREDINI IN STANDARDNI DEVIACIJI ŠTEVILA PRAVILNIH REŠITEV GLEDE
NA TIP SKUPINE
Opomba: VAR 16 : število pravilnih rešitev; VAR 2 = tip skupine (1=temnooki, 2=svetlooki).
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Upoštevaje pogoj nehomogenosti varianc (Levene F = 9.9, p = 0.003) sem s t – testom
razlike med skupinama dokazala na 7% nivoju tveganja. t (23.45) = 1.88, p = 0.07 (ni
zadoščeno pogoju homogenosti varianc).

3 Rezultati preverjanja ničelne hipoteze, da ne obstajajo pomembne razlike med
samooceno lastnega zadovoljstva, učinkovitostjo skupine ter težavnostjo kviza v
pogoju »prej« in pogoju »potem«

N

Srednji rang
Vsota rangov

VAR10 - VAR7

VAR11 - VAR8

VAR12 - VAR9

Negativni rang

3a

7,50

22,50

Pozitivni rang

11b

7,50

82,50

"Ties"

35c

Skupaj

49

Negativni rang

2d

10,50

21,00

Pozitivni rang

19e

11,05

210,00

"Ties"

28f

Skupaj

49

Negativni rang

3g

19,33

58,00

Pozitivni rang

26h

14,50

377,00

"Ties"

20i

Skupaj

49

TABELA 5: SREDNJI RANGI IN VSOTE RANGOV WILCOXONOV-EGA NEPARAMETRIČNEGA TESTA PONOVLJENIH
MERITEV OZ. OZNAČENIH RANGOV ZA OBRAVNAVANE SPREMENLJIVKE
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Opomba: VAR7 = V kolikšni meri si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen).
VAR 8 = V kolikšni meri si zadovoljen s skupino ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen).
VAR 9 = V kolikšni meri je tvoja skupina učinkovita ? (Zelo neučinkovita = 1, …, 5 = zelo učinkovita).
Pogoj »potem«:
VAR 10 = V kolikšni meri si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen).
VAR 11 = V kolikšni meri si zadovoljen s skupino ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen).
VAR 12 = V kolikšni meri je tvoja skupina učinkovita ? (Zelo neučinkovita = 1, …, 5 = zelo učinkovita).

VAR10 VAR7

VAR11 VAR8

VAR12 VAR9

Z

-2,138b

-3,674b

-3,889b

Dvosmerni
preizkus

,033

,000

,000

TABELA 6: REZULTATI Z VREDNOSTI WILCOXONOVEGA NEPARAMETRIČNEGA PREIZKUSA
PONOVLJENIH MERITEV ZA OBRAVNAVANE SPREMENLJIVKE

Opomba: Glej opombo pod tabelo 5

Ugotovila sem, da obstajajo pomembne razlike v posamičnih parih »prej« in »potem«, in
sicer v zvezi z odgovori na vprašanja »V kolikšni meri si zadovoljen s seboj ?«, »V kolikšni
meri si zadovoljen s skupino ?« ter »V kolikšni meri je tvoja skupina učinkovita ?«
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aritmetična

N

sredina
Par 1

Par 2

Par 3

standardni

standardni

odklon

pogrešek

VAR7

3,7755

49

,87238

,12463

VAR10

3,9388

49

,82685

,11812

VAR8

4,0204

49

,66112

,09445

VAR11

4,4082

49

,57440

,08206

VAR9

3,9796

49

,66112

,09445

TABELA 7: STATISTIKE OBRAVNAVANIH SPREMENLJIVK ZA PARAMETRIČNI PREIZKUS
PONOVLJENIH MERITEV

Pari variabel
Aritmetičn
a sredina

Standardn
i odklon

Dvosmerni
preizkus
Standa
rdni
pogreš
ek

95% interval
zaupanja
razlike
spodnji

zgor
nji

Par
1

VAR
7VAR
10

-,16327

,51425

,07346

,31098

,015
55

2,22
2

48

,031

Par
2

VAR
8VAR
11

-,38776

,67133

,09590

,58058

,194
93

4,04
3

48

,000

Par
3

VAR
9VAR
12

-,42857

,76376

,10911

,64795

,209
19

3,92
8

48

,000

TABELA 8: REZULTATI ZA T – TEST ODVISNIH VZORCEV OZ. PONOVLJENIH MERITEV ZA
OBRAVNAVANE SPREMENLJIVKE

Opombe: VAR7 = V kolikšni meri si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen).
VAR 8 = V kolikšni meri si zadovoljen s skupino ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen).
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VAR 9 = V kolikšni meri je tvoja skupina učinkovita ? (Zelo neučinkovita = 1, …, 5 = zelo učinkovita).
Pogoj »potem«:
VAR 10 = V kolikšni meri si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen).
VAR 11 = V kolikšni meri si zadovoljen s skupino ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen).
VAR 12 = V kolikšni meri je tvoja skupina učinkovita ? (Zelo neučinkovita = 1, …, 5 = zelo učinkovita).

Tudi s t-testom za odvisne vzorce sem potrdila pomembne razlike (za vse udeležence)
izbranih evalvacij »prej« in »potem«

4

Rezultati preverjanja pričakovanj, da obstajajo pomembne razlike v zaznani

težavnosti kviza/ nalog glede na tip skupine (temnooki in svetlooki)

VAR13

VAR2

N

Srednji
rang

Vsota
rangov

1,00

26

29,02

754,50

2,00

23

20,46

470,50

Total

49

TABELA 9: SREDNJI RANGI IN VSOTE RANGOV ZA OCENO TEŽAVNOSTI KVIZA ZA MANN WHITNEY
PREIZKUS RAZLIK GLEDE NA TIP SKUPINE

Ugotovila sem pomembne razlike v oceni težavnosti glede na tip skupine (Mann – Whitney
U = 194, 500, Z = -2,223, p = 0.026). Temnooki kviz ocenjujejo kot pomembno težavnejši
kot pa svetlooki. Rezultat ima lahko eno od možnih razlag v fenomenu psihološkega
uravnoteževanja oz. t.i. kognitivne disonance.
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Isto pričakovanje sem preverila še s t-testom.

VAR13

VAR2

N

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

Standardni
pogrešek

1,00
temnooki

26

2,4615

,81146

,15914

2,00
svetlooki

23

1,8696

,86887

,18117

TABELA 10: ARITMETIČNI SREDINI IN STANDARDNI DEVIACIJI ZA OCENO TEŽAVNOSTI KVIZA GLEDE
NA PRIPADNOST TIPU SKUPNE

Odkrila sem pomembno razliko v ocenah težavnosti kviza glede na pripadnost tipu skupine:
temnooki kviz ocenjujejo kot pomembno težji (t (47) = 2,46, p = 0.017).
Razlog lahko morda vsaj deloma najdemo v teoriji kognitivne disonance; temnookim je (bila)
pripisana večja pomembnost (= »kompetence«), zato naj bi si kot pomembnejši razlagali
(vendar ne na zavedni ravni) tudi lasten uspeh; na ta način naj bi »uravnotežili« oz.
»konsistentneje oblikovali« odnos med dvema ključnima spremenljivkama, ki bi lahko bili v
disonanci, in sicer med zaznavo težavnosti ter pomenom/ pomembnostjo lastne
učinkovitosti.
5 Rezultati preverjanja pričakovanj, da obstajajo pomembne razlike v spremembah
ocen posamičnih spremenljivk »potem« - »prej« glede na »tip skupine«

V10dif

V11dif

VAR2

N

Srednji
rang

Vsota
rangov

1,00
ženske

26

21,15

550,00

2,00
moški

23

29,35

675,00

Skupaj

49

1,00

26

22,69

590,00
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V12dif

2,00

23

27,61

635,00

Skupaj

49

1,00

26

23,63

614,50

2,00

23

26,54

610,50

Skupaj

49

TABELA 11: SREDNJI RANGI IN VSOTE RANGOV ZA RAZLIKE IZBRANIH POSAMIČNIH PAROV ZA
MANN WHITNEY PREIZKUS RAZLIK GLEDE NA SPOL

Opomba: V10dif = VAR 10 – VAR 7; V11dif = VAR 11 – VAR 8;

V10dif

Mann-Whitney
preizkus
Wilcoxon
preizkus
Z
Dvosmerni
preizkus

V12dif = VAR 12 – VAR 9.

V11dif

V12dif

199,000

239,000

263,500

550,000

590,000

614,500

-2,535
,011

-1,375
,169

-,804
,422

TABELA 12: REZULTATI PREVERJANJA POMEMBNOST MANN WHITNEJEVEGA TESTA RAZLIK MED
IZBRANIMI PARI RAZLIK GLEDE NA SPOL

6 Rezultati preverjanja pričakovanj, da obstajajo pomembne razlike v posamičnih
ocenah sebe, skupine in skupinske učinkovitosti tako »prej« kot »potem« glede na
tip skupine
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VAR2

N

Srednji rang

Vsota
rangov

VAR 7

VAR 8

VAR 9

VAR 10

VAR 11

VAR 12

1,00 temnooki

26

24,88

647,00

2,00 svetlooki 23

25,13

578,00

Skupaj

49

1,00

26

22,77

592,00

2,00

23

27,52

633,00

Skupaj

49

1,00

26

21,56

560,50

2,00

23

28,89

664,50

Skupaj

49

1,00

26

21,92

570,00

2,00

23

28,48

655,00

Skupaj

49

1,00

26

20,29

527,50

2,00

23

30,33

697,50

Skupaj

49

1,00

26

21,23

552,00

2,00

23

29,26

673,00

Skupaj

49

TABELA 13: SREDNJI RANGI IN VSOTE RANGOV ZA OBRAVNAVANE SPREMENLJIVKE ZA MANN
WHITNEYEV PREIZKUS RAZLIK GLEDE NA TIP SKUPINE

Opomba: Pogoj »prej«: VAR7 = V kolikšni meri si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen).
VAR8 = V kolikšni meri si zadovoljen s skupino ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen). VAR9 = V kolikšni
meri je tvoja skupina učinkovita ? (Zelo neučinkovita = 1, …, 5 = zelo učinkovita).
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Pogoj »potem«: VAR10 = V kolikšni meri si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen). VAR11
= V kolikšni meri si zadovoljen s skupino ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen). VAR12 = V kolikšni meri je
tvoja skupina učinkovita ? (Zelo neučinkovita = 1, …, 5 = zelo učinkovita).

VAR7

VAR8

VAR9

VAR10

VAR11

VAR12

296,000

241,000

209,500

219,000

176,500

201,000

647,000

592,000

560,500

570,000

527,500

552,000

Z

-,066

-1,355

-2,551

-1,775

-2,784

-2,246

Dvosmerni

,947

,176

,011

,076

,005

,025

Mann-Whitney
preizkus
Wilcoxon
preizkus

preizkus

TABELA 14: REZULTATI PREVERJANJA POMEMBNOSTI RAZLIK V POSAMIČNIH OBRAVNAVANIH
ODVISNIH SPREMENLJIVKAH GLEDE NA TIP SKUPINE

Opomba: Glej opombo pod prejšnjo tabelo.

Pomembne razlike med skupinama temnookih in svetlookih sem odkrila v zaznavi
učinkovitosti lastne skupine »prej« (svetlooki ocenjujejo kot učinkovitejšo), v oceni
zadovoljstva s skupino »potem« ( svetlooki zadovoljnejši ), na 7,6% nivoju tveganja pa v
zadovoljstvu s seboj »potem« (svetlooki zadovoljnejši).
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7 Rezultati preverjanja pričakovanja, da je delež dijakov glede na tip skupine (barvo
oči) pomembno različnejši od deleža dijakinj
spol

VAR2

1,00
temno-

2,00
svetlo-

Total

Skupaj

1,00

2,00

ženski

moški

Število

12

14

26

VAR2 v %

46,2%

53,8%

100,0%

Spol v %

46,2%

60,9%

53,1%

% od celote

24,5%

28,6%

53,1%

N

14

9

23

VAR2 v %

60,9%

39,1%

100,0%

Spol v %

53,8%

39,1%

46,9%

% od celote

28,6%

18,4%

46,9%

N

26

23

49

VAR2 v %

53,1%

46,9%

100,0%

Spol v %

100,0%

100,0%

100,0%

% od celote

53,1%

46,9%

100,0%

TABELA 15: KONTINGENČNA TABELA ODNOSOV MED »SPOLOM« IN TIPOM SKUPINE

Opomba: VAR 02: »temnooki« = 1; »svetlooki« = 2; spol: ženski = 1; moški = 2.

Nisem odkrila pomembnih razlik v deležu dijakov oz. dijakinj glede na pripadnost skupini
»temnooki« in »svetlooki« (Hi kv. (1) = 1,06, p = 0.30, nobena »celica« nima pričakovane
vrednosti manjše od 5).
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8 Rezultati pričakovanja, da se ocene sebe in skupine, tako v pogoju »prej« kot v
pogoju »potem«, pomembno razlikujejo glede na spol

VAR7

VAR8

VAR9

VAR10

VAR1

VAR12

spol

N

Srednji
rang

Vsota
rangov

1,00

26

23,83

619,50

2,00

23

26,33

605,50

Total

49

1,00

26

28,06

729,50

2,00

23

21,54

495,50

Total

49

1,00

26

27,46

714,00

2,00

23

22,22

511,00

Total

49

1,00

26

26,62

692,00

2,00

23

23,17

533,00

Total

49

1,00

26

28,56

742,50

2,00

23

20,98

482,50

Total

49

1,00

26

28,23

734,00

2,00

23

21,35

491,00

Total

49

TABELA 16: SREDNJI RANGI IN VSOTE RANGOV MANN WHITNEY - JEVEGA NEPARAMETRIČNEGA
TESTA ZA OBRAVNAVANE ODVISNE SPREMENLJIVKE GLEDE NA SPOL

Opomba: Pogoj »prej«: VAR7 = V kolikšni meri si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen).
VAR8 = V kolikšni meri si zadovoljen s skupino ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen). VAR9 = V kolikšni
meri je tvoja skupina učinkovita ? (Zelo neučinkovita = 1, …, 5 = zelo učinkovita).
Pogoj »potem«: VAR10 = V kolikšni meri si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen). VAR11
= V kolikšni meri si zadovoljen s skupino ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen). VAR12 = V kolikšni meri je
tvoja skupina učinkovita ? (Zelo neučinkovita = 1, …, 5 = zelo učinkovita)
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VAR7

VAR8

VAR9

VAR10

VAR11

VAR12

Mann-Whitney
preizkus

268,500

219,500

235,000

257,000

206,500

215,000

Wilcoxon
preizkus

619,500

495,500

511,000

533,000

482,500

491,000

Z

-,675

-1,857

-1,824

-,932

-2,102

-1,925

Dvosmerni
preizkus

,500

,063

,068

,351

,036

,054

TABELA 17: REZULTATI PREVERJANJA RAZLIK V POSAMIČNIH OBRAVNAVANIH ODVISNIH
SPREMENLJIVKAH GLEDE NA SPOL – MANN WHITNEY

Pomembne razlike med spoloma sem odkrila v zaznanem zadovoljstvu s skupino ter oceno
njene učinkovitosti (Ž > M) v pogoju »potem«, podobne razlike pa sem odkrila tudi v pogoju
»prej«, vendar na 6 – 7 % nivoju tveganja.
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TABELA

18:

SPEARMANOVI

KOEFICIENTI

RANG

KORELACIJ

MED

OBRAVNAVANIMI

SPREMENLJIVKAMI ZA SKUPINO »TEMNOOKIH«
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Opomba: Pogoj »prej«: VAR7 = V kolikšni meri si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen);
VAR 8 = V kolikšni meri si zadovoljen s skupino ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen); VAR 9 = V kolikšni
meri je tvoja skupina učinkovita ? (Zelo neučinkovita = 1, …, 5 = zelo učinkovita). ---- Pogoj »potem«: VAR 10 = V kolikšni
meri si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen); VAR 11 = V kolikšni meri si zadovoljen s
skupino ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen); VAR 12 = V kolikšni meri je tvoja skupina učinkovita ? (Zelo
neučinkovita = 1, …, 5 = zelo učinkovita); VAR 13 = Kakšna se ti je zdela težavnost kviza ? (zelo lahko = 1, …, 5 = zelo
težka); VAR 16 = Naloga z različnim številom rešitev (N = število rešitev). Sig. 2-tailed = dvosmerni koeficient.

Pri »temnookih« nisem odkrila pomembnih korelacij med zaznavo (oceno) zadovoljstva s
seboj na eni strani ter s skupino ter anticipirano uspešnostjo skupine na drugi strani (vse v
obdobju »prej«), prav tako pa jih nisem odkrila za obdobje »potem«.
Poleg tega sem pri »temnookih« za zadovoljstvo s skupino in zaznavo njene učinkovitosti
v pogoju »prej« odkrila pomembne korelacije z istovrstnima spremenljivkama v pogoju
»potem«.
Nisem pa odkrila pomembne negativne korelacije med oceno težavnosti naloge ter
uspešnostjo pri nalogi št. 2.
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10 Pričakujem pomembno povezanosti med obravnavanimi spremenljivkami v
pogoju »potem«.

VAR7
VAR8
VAR
Spearma VAR
Correlat
9
Sig.
n's rho
7
ion (2N
tailed)
Coeffici
VAR
Correlat
ent
Sig.
8
ion (2N
tailed)
Coeffici
VAR
Correlat
ent
Sig.
9
ion (2N
tailed)
Coeffici
VAR
Correlat
ent
Sig.
10
ion (2N
tailed)
Coeffici
VAR
Correlat
ent
Sig.
11
ion (2N
tailed)
Coeffici
VAR
Correlat
ent
Sig.
12
ion (2N
tailed)
Coeffici
VAR
Correlat
ent
Sig.
13
ion (2N
tailed)
Coeffici
VAR
Correlat
ent
Sig.
16
ion (2N
tailed)
Coeffici
ent

TABELA

19:

SPEARMANOVI

VAR16
VAR
VAR
VAR
VAR1
1,00
10
11
12
3
.0
23
,111 1,00
,613 .0
23
23
,009
1,00
,844
,966
.0
,043
23
23
23
,156
,628 ,004
1,0
**
,001 ,985
,478
.00
23
23
23
23
,164
1,00
,549 ,049
,57
**
**
.0
,007 ,824
,456
,00
6
23
23
23
23
23
4
,645 ,43
,606*
1,
**
*
*
,001 ,936
,446
,002
.00
,03
,018
,167
8
23
23
23
23
23
23
6
0
,224
,077
,081
1,0
,573
,729
,713
.00
,72
,3
,124 ,305
,07
,2
23
23
23
23
23
23
5
05
8
24 23
,152 ,048
-,141
,02
,1
,487 ,827
,073
,520
,91
,4
,380
5
53 ,04
,41
23
23
23
23
23
23
0
85 23
8
7*

KOEFICIENTI

RANG

KORELACIJ

MED

1,0
.00
23

OBRAVNAVANIMI

SPREMENLJIVKAMI ZA SKUPINO »SVETLOOKIH«

Opomba: Pogoj »prej«: VAR7 = V kolikšni meri si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen);
VAR8 = V kolikšni meri si zadovoljen s skupino ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen); VAR9 = V kolikšni
meri je tvoja skupina učinkovita ? (Zelo neučinkovita = 1, …, 5 = zelo učinkovita). ---- Pogoj »potem«: VAR10 = V kolikšni
meri si zadovoljen s seboj ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen); VAR11 = V kolikšni meri si zadovoljen s
skupino ? (Zelo nezadovoljen = 1, …, 5 = zelo zadovoljen); VAR12 = V kolikšni meri je tvoja skupina učinkovita ? (Zelo
neučinkovita = 1, …, 5 = zelo učinkovita); VAR13 = Kakšna se ti je zdela težavnost kviza ? (zelo lahko = 1, …, 5 = zelo
težka); VAR16 = Naloga z različnim številom rešitev (N = število rešitev).

Tudi pri

»svetlookih« nisem odkrila pomembnih korelacij

med

zaznavo (oceno)

zadovoljstva s seboj na eni strani ter s skupino ter anticipirano uspešnostjo skupine na drugi
50

strani (vse v obdobju »prej«), sem pa tovrstne korelacije kot pomembne odkrila za obdobje
»potem«. V tem je tudi največja razlika med skupinama »temnookih« in »svetlookih«: lahko
bi celo dejala, da sem pri svetlookih odkrila več povezanosti osebnega zadovoljstva s
skupino kot pri temnookih.
Poleg tega pri »svetlookih« za zadovoljstvo s skupino in zaznavo njene učinkovitosti v
pogoju »prej« nisem odkrila nobene pomembne korelacije z istovrstnima spremenljivkama
v pogoju »potem«. Sem pa odkrila pomembno negativno korelacijo med oceno težavnosti
naloge ter uspešnostjo pri nalogi št. 2. Uspešnejši na tej nalogi so jo ocenjevali kot manj
težavno.

Zanimiv pa se mi je zdela negativna korelacija med zaznavo učinkovitosti skupine (v pogoju
»prej«) ter njeno objektivno uspešnostjo pri nalogi št. 2. Razlog bi lahko bil tudi v tem, da so
se skupine, ki so se »prej« ocenjevale kot manj učinkovite, »potem« ravno zaradi tega
(nekoliko) bolj potrudile. Istovrstne pomembne korelacije kasneje, v pogoju »potem«, nisem
več odkrila.
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SKLEP
Nespametno je raziskovati in proučevati posameznika izven njegovega mikro in makro,
seveda tudi različno strukturiranega konteksta, kamor sodijo tudi množice, in sicer kot manj
strukturiran makro – fenomen. Ljudje smo socialna bitja, ki so vedno vključene v različne
skupine. Neprestano komuniciramo, si izmenjujemo informacije o svojih pogledih, mislih in
občutkih. Interakcija daje okvir posebni socialni enoti, ki ji pravimo skupina (Kobolt, 2009).
V raziskavi so sodelovali dijaki prvih letnikov gimnazije. Skupine so bile za eksperiment
sestavljene naključno. Sestavila sem štiri skupine, vsaka je štela okoli 12 članov. Koliko
izkušenj so imeli posamezniki s skupinskim delom ter ali so posamezniki že delovali v taki
ureditvi skupin, nisem ugotavljala. Vodje in drugi položaji v skupini niso bili določeni.
Delež dijakov in dijakinj je bil približno enak. V obeh skupinah je sodelovalo 53,1% dijakinj
in 46,9% dijakov.
Naloga vsake skupine je bila čim bolje odgovoriti na vprašanja iz kviza in premagati
nasprotno skupino. 0b koncu je zmagovalce čakala nagrada. Skupini sta bili tako postavljeni
v tekmovalni pogoj. Cilj v tem pogoju je torej bil čim bolje odgovarjati na vprašanja, ki so bila
splošne narave in so zajemala več področij (geografijo, biologijo, književnost idr.). Polovico
sodelujočih iz vseh skupin sem tudi prosila, da namesto šifre zapišejo svoje ime. Pričakovala
sem, da se bodo člani z imeni bolj odzvali na sugestijo, saj so bili izpostavljeni pogoju ne
zasebnosti.
Ker sta skupini med seboj tekmovali, je prišlo znotraj posamezne skupine do kooperacije ali
sodelovanja. Članom skupine je nagrada predstavljala zunanjo motivacijo za uspeh.
Johnson in Johnson (1987, citirano po Bervar, 2001) pišeta, da večja, kot sta verjetnost
uspeha in pomembnost uspeti, večja je motivacija. Ugotovila sta tudi, da sodelovanje vodi v
pozitivne medsebojne odvisnosti, pomeni, da posamezniki spodbujajo in opogumljajo drug
drugega. Voissem in Sistrunk (1971) ter Mintz (1951) ugotavljajo višjo raven sodelovanja
med člani skupine, ki sta jim omogočena komunikacija in diskutiranje o lastnih namenih
(Rus, 2011a). Članom obeh skupin (temnooki in svetlooki) sta bila omogočena komunikacija
in diskutiranje pred nalogami in po njih.
Vodja v skupini ni bil v naprej določen. Vendar pa je bilo opazno, da so nekateri člani bolj
vplivali na dogajanje v skupini kot drugi. Običajno so ti člani tudi podajali odgovore na
vprašanja iz kviza. V skupini svetlookih so bili ti člani vidno bolj razburjeni zaradi dogajanja
kot drugi. Vodja s svojim vodenjem vpliva na tisto vedenje članov, ki je povezano z
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doseganjem skupinskega cilja. V našem primeru je bil vodja tisti, ki ni počival na formalni
avtoriteti, saj so ga člani sprejemali prostovoljno. Zavzemal se je za cilje, h katerim so
stremeli tudi člani skupine (Rot, 1983, citirano po Rus, 1997).
Za raziskovanje učinkovitosti posameznikov glede na tip skupine sem v obeh vprašalnikih
uporabila svojo nalogo. Poskušala sem izvedeti, ali bosta različno tretiranje in različen
začetni položaj posameznikov, morda vplivala na njihovo učinkovitost in točnost pri
reševanju naloge v drugi anketi.
Prvi vprašalnik je vseboval miselno nalogo. Pri tem nisem odkrila pomembnih razlik v deležu
tistih, ki so nalogo pravilno reševali, glede na tip skupine. Med temnookimi jih je nalogo
uspešno rešilo 23%, neuspešno 77 %, med svetlookimi jih je nalogo rešilo 39 %, nepravilno
pa 61%.
V drugem vprašalniku je naloga zahtevala še več natančnosti. Odkrila sem pomembne
razlike v številu pravilnih rešitev naloge št. 2 glede na tip skupine. Lahko rečem, da sem s
tem rezultatom in s potrditvijo hipoteze pokazala na mikroučinek t.i. samouresničujoče se
»prerokbe«. Utemeljena je razlaga, da so »temnooki« učinkovitejši od »svetlookih« zato, ker
so jim bile na začetku preizkusa pripisane večje sposobnosti kot pa skupini »svetlookih«.
Koncept samouresničujoče se prerokbe je prvi predstavil Merton (1948). Pojem je uporabil
za opis situacije, »v kateri pričakovanja ene osebe (ali skupine) o drugi osebi (ali skupini)
vodijo do uresničitve teh pričakovanj« (Franzoi, 2006, citirano po Gomboc, 2011: 84).
Merton v svojem delu pravi, da v kolikor »posameznik neko situacijo označi za resnično, je
ta resnična v vseh svojih posledicah« (Merton, 1984, citirano po Gomboc, 2011:84). Pojav
samouresničujoče se prerokbe služi za razumevanje dogajanja v družbi v vsakdanjih
situacijah. Za lažje predstavljanje opiše nekaj primerov.
Zlom borze leta 1929 je ljudi prepričal, da je valuta nestabilna. Dvom je povzročil množično
dvigovanje denarja, kar je sprožilo padec valute in propadanje bank. Merton naslednji primer
predstavlja skozi prizmo rasne politike Združenih držav Amerike. Trditve, da so temnopolti
manj intelektualno sposobni od belcev, so utemeljevali s podatki o zelo nizkem deležu
temnopoltih maturantov. Pri tem so zanemarili ameriško dejstvo, da črnci niso dobivali
štipendij, češ da bi bilo škoda denarja za že v naprej obsojene na neuspeh (Gomboc, 2011).
Tudi preizkušanci obeh skupin (svetlooki in temnooki) so bili seznanjeni z začetno trditvijo,
da so temnooki ljudje inteligentnejši in bolj dovzetni za nova znanja in spoznanja, zato naj
bi se na kvizu odrezali veliko bolje.
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Srednji rang in vsota rangov sta bila pri skupini temnookih primerno višja kot pri drugi
skupini. Skupina temnookih je podala 28,02 pravilnih rešitev, skupina svetlookih pa 21, 59.
Ker je bila ugotovitev zelo presenetljiva, saj je bilo za eksperiment relativno malo časa, sem
ugotovitev preverila še s t-testom. Z njim sem to dokazala 7% nivo tveganja. t (23.45) =
1.88, p = 0.07 (ni zadoščeno pogoju homogenosti varianc).
Sem pa odkrila pomembno negativno korelacijo med oceno težavnosti naloge ter
uspešnostjo pri nalogi št. 2. Uspešnejši na tej nalogi so jo ocenjevali kot manj težavno.
Z vprašalniki sem poskušala tudi ugotoviti, ali obstajajo pomembne razlike v samooceni
lastnega zadovoljstva, zadovoljstva skupine in njene učinkovitosti ter težavnostjo kviza v
pogoju prej in potem, torej pred izvedbo eksperimenta in po njej. Rezultati preverjanja
ničelne hipoteze kažejo, da ne obstajajo pomembne razlike med samooceno lastnega
zadovoljstva, zadovoljstva lastne skupine in učinkovitostjo skupine v pogoju prej in potem
pri skupini temnookih. Pri članih te skupine nisem odkrila pomembnih koleracij med zaznavo
(oceno) zadovoljstva s seboj na eni strani ter s skupino ter anticipirano uspešnostjo skupine
na drugi strani (vse v obdobju »prej«), prav tako pa jih nisem odkrila za obdobje »potem«.
Poleg tega sem pri »temnookih« za zadovoljstvo s skupino in zaznavo njene učinkovitosti v
pogoju »prej« odkrila pomembne korelacije z istovrstnima spremenljivkama v pogoju
»potem«.
Lahko bi rekla, da so člani skupine svetlookih sebe v pogoju potem vrednotili še bolje kot v
pogoju prej, prav tako zadovoljstvo s svojo skupino in učinkovitostjo skupine.
Pomembne razlike v učinkovitosti sem odkrila pri skupini svetlookih. Svetlooki svojo skupino
v pogoju potem ocenjujejo kot bolj učinkovito, prav tako so v pogoju potem s skupino
zadovoljnejši, na 7,6% nivoju tveganja pa so tudi v pogoju potem zadovoljnejši.
Spraševala sem se tudi o povezavi uspešnosti skupine s samovrednotenjem, torej
zadovoljstvom s samim seboj v pogojih prej in potem. Pri svetlookih v pogoju prej nisem
odkrila pomembnih povezav med zadovoljstvom s samim seboj ter uspešnostjo skupine na
drugi strani. Sem pa povezavo med tema dvema variablama odkrila v pogoju potem. V tem
je tudi največja razlika med skupinama »temnookih« in »svetlookih«; lahko bi celo dejala,
da sem pri svetlookih odkrila več povezanosti osebnega zadovoljstva s skupino kot pri
temnookih.
Odkrila sem tudi razlike, povezane s spolom, in zaznavo zadovoljstva s skupino ter oceno
njene učinkovitosti. Dijakinje so v pogoju potem bolj zadovoljne s svojo skupino in njeno
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učinkovitostjo kot dijaki. Tudi v pogoju prej sem prišla do istih ugotovitev, vendar na 6 – 7 %
nivoju tveganja.
Pomembno je tudi vedeti, da se ocena zadovoljstva povezuje s statusom in vlogo, ki ju ima
član v skupini. Ker sem za izvedbo raziskave imela malo časa (45 minut), se v ta aspekt
nisem poglabljala. Vseeno pa ga omenjam, saj se zavedam vpliva več dejavnikov na
ugotovitve.
Iz rezultatov je razvidno, da lahko zadovoljstvo s skupino in zaznavo njene učinkovitosti
povežemo tudi s socialno klimo. Subjektivni pokazatelji socialne klime se kažejo v motivaciji,
v zadovoljstvu z delom, v zadovoljstvu s skupini (Rus, 1997). Socialna klima pomeni
določeno skupinsko vzdušje in vpliva na celoto dogajanj v skupini. Člani obeh skupin so
med seboj sodelovali in delovali brez notranjih konfliktov. Med seboj so se spodbujali in si
pomagali. Socialno klimo obeh skupin bi tako lahko opisala kot dobro. Večjo motivacijo bi
lahko zaznala le pri skupini temnookih, verjetno zaradi večje možnosti za zmago.
Hipotezo, da obstajajo pomembne razlike v zaznavi težavnosti kviza glede na tip skupine,
potrjujem. Odkrila sem pomembno razliko v ocenah težavnosti kviza glede na pripadnost
tipu skupine. Temnooki so kviz ocenjevali kot pomembno težji (t (47) = 2,46, p = 0.017).
Razlog lahko morda vsaj deloma najdemo v teoriji kognitivne disonance; »temnookim« so
bile pripisane večja pomembnost in kompetence, zato naj bi si kot pomembnejši razlagali
(vendar ne na zavedni ravni) tudi lasten uspeh; na ta način naj bi »uravnotežili« oz.
»konsistentneje oblikovali« odnos med dvema ključnima spremenljivkama, ki bi lahko bili v
disonanci, in sicer med zaznavo težavnosti ter pomenom/ pomembnostjo lastne
učinkovitosti. Kviz so člani svetlooke skupine ocenjevali kot lahek.

Opazovanje vsakega vedenja v skupinah zajema različne pristope opazovanja simbolike,
obredov, ritualov, stilov oblačenja. Vsaka skupina, velika ali majhna, ima nekaj svojstvenega
in pomembnega, kar se da proučevati (Rus, 1997, 2000).
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PRILOGE
PRILOGA A: VPRAŠALNIK 1

Spol:

Ž

M

NEOPREDELJEN

Starost: ________
Razred: ________
Šifra/Ime: ________

1) V kolikšni meri si zadovoljen s seboj?
1
2
3
4
5

Zelo nezadovoljen
Nezadovoljen
Niti nezadovoljen niti zadovoljen
Zadovoljen
Zelo zadovoljen

2) V kolikšni meri si zadovoljen s skupino?
1
2
3
4
5

Zelo nezadovoljen
Nezadovoljen
Niti nezadovoljen niti zadovoljen
Zadovoljen
Zelo zadovoljen

3) V kolikšni meri je tvoja skupina učinkovita?
1
2
3
4
5

Zelo neučinkovita
Neučinkovita
Niti neučinkovita niti učinkovita
Učinkovita
Zelo učinkovita

4) Reši nalogo!
Laura stoji za Katjo in Katja stoji za Lauro. Kako je to mogoče?
_________________________________________________________________
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PRILOGA B: VPRAŠALNIK 2

Šifra/Ime: _______

1) V kolikšni meri si zadovoljen s seboj?
1.
2.
3.
4.
5.

Zelo nezadovoljen
Nezadovoljen
Niti nezadovoljen niti zadovoljen
Zadovoljen
Zelo zadovoljen

2) V kolikšni meri si zadovoljen s skupino?
1.
2.
3.
4.
5.

Zelo nezadovoljen
Nezadovoljen
Niti nezadovoljen niti zadovoljen
Zadovoljen
Zelo zadovoljen

3) V kolikšni meri je tvoja skupina učinkovita?
1.
2.
3.
4.
5.

Zelo neučinkovita
Neučinkovita
Niti neučinkovita niti učinkovita
Učinkovita
Zelo učinkovita

4) Kakšna se ti je zdela težavnost kviza?
1
2
3
4
5

Zelo lahko
Lahko
Niti lahko niti težko
Težko
Zelo težko

5) Reši nalogo!
V spodnji skupini črk poiščite imena nekaterih živali. Čim hitreje preglejte vrste in poiščite živali.
Zraven štejte, koliko živali ste našli. Odkriti morate 20 živali.
autisthslondgsaagzebralfzumtigerćtribnslžirafazrzunejvjdnosorogpejg
kslmedvedtrautkgsbsanjnrsptičfgwaezjfhwsrnajrmvcdzajecmtlzrsdbd
fkužanjspšrnbjamucanjaspribamišpenvjsanoropicabnjahnouatjulenjv
ejkannrgsovafvwanvrtbfpapagajnjasčoergmrožbnjepšfisribandlektjg
kravanslečdurkkitcnelgusjuvolkaloenvuejdifantilopankleopdsdčmrljč
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IZJAVA O AVTORSTVU
diplomskega dela

Spodaj podpisani/-a ____________________________________,
z vpisno številko

____________________________________,

sem avtor/-ica diplomskega dela z naslovom:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

S svojim podpisom zagotavljam, da:


sem diplomsko delo izdelal/-a samostojno pod mentorstvom (naziv, ime in priimek)
__________________________________________________________________
in somentorstvom (naziv, ime in priimek)
__________________________________________________________________



soglašam z javno objavo elektronske oblike diplomskega dela na spletnih straneh
FF.
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