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Buda Béla (1986) meghatározása szerint:

„A szocializáció nem más, mint interakciós folyamat, amelynek révén egy személy viselkedése úgy

módosul, hogy megfeleljen a környezete által vele szemben támasztott követelményeknek.”

A szocializáció tehát:A szocializáció tehát:

egész életünkön keresztül tartó tanulási folyamat 

(melynek segítségével normákat, viselkedési formákat sajátítunk el)

állandó kölcsönhatást figyelhetünk meg a személy és az őt körülvevő társas közeg között,

melyhez nemcsak alkalmazkodunk, hanem folyamatosan alakítjuk is.

Az egyén és a társadalom kapcsolata a születéssel kezdődik. Az egyén és a társadalom kapcsolata a születéssel kezdődik. 

A születéssel megkezdődik a korai szocializáció. A születéssel megkezdődik a korai szocializáció. 

Az elsődleges szocializációs színtér a család.Az elsődleges szocializációs színtér a család.



A családban A családban az egyén megtanulja, az egyén megtanulja, hogy vannak:hogy vannak:

Szerepek

(szülő, gyerek), melyek kijelölik helyét a családban.  

Normák, szabályok,

melyek megszabják viselkedését (mit lehet, mit nem lehet, mit illik, mit nem illik).

CSALÁDCSALÁD

- kettős vezetésű, informális kiscsoport – instrumentális vezető (cselekvő, aktív) az apa, érzelmi vezető az
anya

- különleges tanulási terep – az első „mi élmény”

- az első olyan hely, ahol kapcsolatokban létezünk

- mintát kapunk az alá-fölérendelt és a mellérendelt szerepviszonyokra

- megtanuljuk a szerepek státuszértékét, hierarchiáját, valamint az ezzel járó felelősséget

- közvetíti először, hogy vannak jogaink és kötelezettségeink

- megtanuljuk a szolidaritást, kölcsönösséget

- itt alakulnak ki a csoporttagság motívumai (mi az, ami vonz vagy taszít) valamint alapszemélyiségünk

- szokásaink, viselkedéskultúránk (Buda, 1986)



A család, mint autonóm valóság belső A család, mint autonóm valóság belső funkciói (funkciói (TringerTringer László, 2000)László, 2000)

Az érett személyiség kialakulásának egyes feltételei:

- A bizalom, összetartozás, a másik feltételek nélküli elfogadása

- Biztonság

- Érzelmi kapcsolatok

A család szocializációs funkciója többszintű (Dr. A család szocializációs funkciója többszintű (Dr. BagdyBagdy Emőke, 1986)Emőke, 1986)

- Ellátja a gyermek biológiai gondozását, biztosítja azokat a feltételeket, amelyek az
éréshez és fejlődéshez szükségesek,

- ugyanakkor meghatározott magatartási- és szerepmintákat is közvetít.
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A család egyéb fontos funkcióiA család egyéb fontos funkciói

A család, mint rendszer megfelelően és hibásan egyaránt „működhet”. Hibás 
működéskor a belső diszharmónia a gyermeknek megmerevedett és célszerűtlen 

ítéleti-viselkedési mintákat közvetít, így azt fejlődésében megakadályozza. A hibásan 
működő családrendszer önmagát lezárja, és védelmezi kényes és törékeny belső 

egyensúlyát (Dr. Bagdy Emőke, 1986).
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„Jól” és „rosszul” működő családok alapvető tulajdonságai (Mészáros Ilona, 2009):

A család szerkezetében jól működő alrendszerek 
funkcionálnak, a szerelem elmúltával 

szeretetkapcsolat jön létre a szülők között.

Betegség, bűnözés, esetleg szexuális zavar lehetséges, az 
alrendszerek sérültek, kirekesztések, merev határok, 

koalíciók jellemzőek.

A kommunikáció nyílt, figyelnek egymásra.
A családon kívül beszélik meg a problémákat, titkolóznak, 

jellemzőek a "játszmák".

egészségesegészséges, ép , ép család                   sérültcsalád                   sérült, "beteg" család, "beteg" család

jellemzőek a "játszmák".

Családerkölcsi normák az elfogadottak, 

kompromisszumokra törekszenek, megbeszélik a 

problémáikat.

A kompromisszumok egyoldalúak, nem szolidárisak egymás 

iránt, nagy a széthúzás, egyéni érdek.

Munkaképesek, és dolgoznak, a munkára nevelés a 

családban nagy hangsúlyt kap.

A munkaképesség a családban jelentősen csökkent, jellemző 

a betegség, a betegségbe menekülés.



„Jól” és „rosszul” működő családok alapvető tulajdonságai (Mészáros Ilona, 2009):

A szülők a nevelésben következetesek, 

fokozatosan nevelik a gyermekeiket az 

önállóságra.

A szülők következetlenek, életvezetési zavar lép fel, az 

önállóságra vagy túl korán, vagy túl későn nevelnek. 

A gyerekek jól fejlődnek, szeretetképesek, 

elfogadják szüleiket, testvéreiket.
A gyerekek mástól függnek, nincs biztonság, gyűlölködés 

jellemzi a testvérkapcsolatokat.

egészséges, ép család                   sérült, "beteg" család

elfogadják szüleiket, testvéreiket. jellemzi a testvérkapcsolatokat.

Jó konfliktusmegoldó család, akik az 

érdekérvényesítésben is pozitívan járnak el.
Nincs konfliktusfeloldási-gyakorlat, a család felbomlik, 

tragédiába is torkollhat a konfliktus.

A párválasztás a gyermek érettségéhez kötődik.
Jellemző a párválasztás a biológiai érés idején, a hasonló 

sorsú keresése.



„Jól” és „rosszul” működő családok alapvető tulajdonságai (Mészáros Ilona, 2009):

Anyagilag, érzelmileg ezek a családok gazdagok. Elszegényednek, vagy csak a pénz a meghatározó.

Egészséges családi szerepek: anya - békítő, 

gondoskodó, apa - edző, családfenntartó, nagyszülő -

alkalmi segítő, hagyományápoló, tanácsadó

Szerepzavar lehetséges: a szülő külön él, nem gondoskodik 

a gyerekeiről. A nagyszülők átveszik a szülői szerepeket.

egészséges, ép család                   sérült, "beteg" család

alkalmi segítő, hagyományápoló, tanácsadó a gyerekeiről. A nagyszülők átveszik a szülői szerepeket.

A szexuális élet alapja a szerelem-

szeretetkapcsolat.
Jellemző a „csak" testi kapcsolat.

A család hangulata optimista. Pesszimisták, közömbösek.



 az anyakapcsolat hiánya, megszakadása, a gondozó személyek váltakozása a korai
életszakaszban

 az anya személyiségzavara, amely lehet rejtett vagy nyílt, mindkettő egyaránt
akadályozza az érzelmi élet és motivációs rendszer alapjainak megteremtését

 a családi értékek labilitása és eltérése a közértékektől

 az azonosulási folyamat törései, zavarai: a példaadó személyek hiánya, váltakozása és
eltérő értékrendje, a minta elérhetetlensége, a kedvezőtlen minta (pl.: antiszociális,
alkoholista, bűnöző szülők), az identifikáció negatívvá válása, amely főként a

A családi szocializáció oldaláról hajlamosító hatások köre a bűnözésre (Dr. (Dr. BagdyBagdy Emőke, 1986Emőke, 1986)):

alkoholista, bűnöző szülők), az identifikáció negatívvá válása, amely főként a
serdülőkori negatív identitásválasztásban realizálódhat

 a nevelésmód brutalitása, ridegsége, elhanyagoló attitűd vagy túl szigorú, de
következetlen nevelésmód

 a jutalmazási módok torzulása

 a család belső patológiája, amelyben a gyermek válik bűnbakjává a szülői
összeütközéseknek, és ez kialakítja a gyermek családból kiválási és menekülési
késztetéseit.
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