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Vázlat 

• Klasszikus elméletek: Festinger 

• Félelem és affiliáció: Schachter, 

Kulik, Mahler 

• Rang sorrend paradigma 

• Lefelé hasonlítás 

• Megküzdés és társas összehasonlítás 

• Egyéni különbségek 

• Géniusz és jobb, mint átlag hatás 

• Evolúciós gyökerek 



Klasszikus társas 

összehasonlítás elmélet 

• Festingernek eredeti elmélete 

– Feltételez egy olyan motivációt, mely szerint 

meg akarjuk tudni, hogy a véleményünk helyes-e, 

és azt, hogy mire vagyunk képesek (pontos 

önértékelés mint motiváció). 

 

– A társas összehasonlítási folyamat megjelenési 

feltételeiről a következőket mondhatjuk el: 

• Akkor jelenik meg, ha a képességek mérése 

közvetlenül nem lehetséges 

• Ekkor az értékelés csak akkor lehetséges, ha 

másokhoz hasonlítjuk magunkat 

• Az összehasonlítás arra motivál, hogy képességeink 

és véleményünk hasonlóbb legyenek másokéhoz  

• Általában magunkhoz hasonló szinten lévőkkel has. 

magunkat a releváns dimenzióban 



Klasszikus társas 

összehasonlítás elmélet 

• A vélemények kapcsán az összehasonlítás 

még biztosabbá tesz saját véleményünket 

illetően 

 

• A képességek esetében ez informatív lesz, 

hogy mit tudunk mi tenni az adott 

környezetben. 

 

• A Human Relation cikkben a felfelé 

hasonlítás mint hasznos és adaptív funkció 

jelenik meg(csak a képességekre vonatkozik 

és nem a véleményekre) 



Félelem és affiliáció - 

Schachter hozzájárulása 
• Schachter (1959) az emberek inkább vállalnak közösséget 

félelemmel teli környezetben. 

 

• A félelem során megjelenő affiliáció részben a társas 
összehasonlítási mozzanatokkal magyarázható. 

– azt mondták a ksz-eknek, hogy elektromos áramot 
fognak kapni – a ksz-ek szívesebben várakoztak valaki 
olyannal, aki hasonló helyzetben volt, mint ők maguk. 

– „Misery doesn’t love just any kind of company, it 
loves only miserable company.” 

– Úgy vélte, hogy a társas összehasonlítással lehet 
legjobban magyarázni a félelmi helyzetben létrejövő 
affiliációt 

– A megmagyarázatlan arousal emelkedés egy 
bizonytalan állapotot hoz létre, amit meg kell 
magyarázni – mások érzelmi állapota nyújthat 
egy ilyen címkét. 

 

• Azóta több helyről is úgy tűnik, hogy az affiliatív 
szükségletek különösen erősen jelen vannak bizonytalan 
helyzetekben – amikor nem tudjuk mit is kellene csinálni 



Affiliáció a kórházban 
 

• Kulik és Mahler kutatásait Schachter inspirálta – 
az affiliáció információs értékével foglalkoztak 

 

• Nem a hasonlóhoz fordulnak az emberek, hanem ahhoz, 
akinek több információja van a fenyegetésről. 

 

• Az affiliáció funkciója az, hogy csökkentse a 
stresszt és nem az, hogy a saját érzelmi reakcióit 
hasonlítsa másokéhoz. 

 

• Összességében viszont úgy tűnik, hogy nem a 
hasonlóság, hanem az információ az, ami motiválja 
az affiliációs preferenciáikat.  

 

• A betegek, pl. akik bypass műtétre várnak inkább 
vannak együtt olyannal, akik átestek a műtéten, 
mint azokkal, akik még nem (azonos szituban vannak) 

 

• Non-verbális kommunikáció  



Rang – sorrend  paradigma 

• A vsz-ek kitöltenek egy tesztet, majd információkat 
kapnak arról, hogy hogyan teljesítettek. 

• Megnézhetik mások eredményét is. 

• Kérdés, hogy hasonlóét, vagy különbözőét, jobbét 
vagy rosszabbét nézték meg. 

 

• Wheeler (1962, 1966) egy szeminárium keretén belül 
alkalmazta a paradigmát, ahol a diákok egy része 
magas, másik része alacsony motivációval 
rendelkezett. 

• A diákok fele azt hallotta, hogy az átlag felett, a 
másik fele, hogy az átlag alatt teljesített 

 

• Amikor motiváltak az emberek, akkor inkább 
hasonlítottak felfelé, mint ha nem motiváltak 

• Azok is szívesebben hasonlítanak felfelé, akik 
olyan információt kaptak, hogy csak kevéssel vannak 
lemaradva egy magas teljesítménytől. 

 „majdnem olyan jó, mint a legjobbak” érzés 



Rang – sorrend paradigma 

• Thornton és Arrowood (1966) voltak az elsők, akik 
kétfajta motivációt feltételeztek a társas 
összehasonlításban 

– Önértékelés – azzal szemben, aki mintaként jeleníti 
meg a tulajdonságot 

– Én-felnagyítás – amikor felmerül a „Milyen messze 
vagyok tőle” kérdés 

 

• Hankmiller (1962, 1966) demonstrálta a lefelé 
hasonlítás jelenségét. 

– 6 fős csoportokat teszteltek a szülőkel való 
ellenségesség tekintetében 

– Két csoport: (1) nagyon ellenséges jön ki (fenyegető 
az énre), (2) nem ellenséges jön ki (nem fenyegető az 
énre) 

 

– Ezután megnézhették valaki más eredményét, és azt 
találták, hogy az emberek jobban szerették valaki 
olyannak nézni az eredményét, aki még ellenségesebb 

– A szerző szerint minél inkább fenyegetés éri az 
önbecsülést, annál inkább jellemző az én 
felnagyobbítása, melynek jele a lefelé hasonlítás 



A lefelé hasonlítás 

csillaga 

• Tom Wills (1981) írja az első integratív elméletet a 
lefelé hasonlításról: 

– Jellemző az elmozdulás az önértékelési motívum felől az én-
felnagyítási motívum felé.  

– Wills elméletének magja: 

• Az emberek azáltal növelik szubjektív jóllétüket, hogy valaki 
kevésbé szerencséshez hasonlítják magukat. 

• Alacsony önértékelésűek inkább hasonlítanak lefelé a nagyobb én-
felnagyítási szükséglet miatt. 

– Wills lefelé hasonlításának fajtái: 

• Aktív módon:(1) Becsmérlés által, (2) másoknak kárt okoz 

• Passzív módon: olyanhoz hasonlít, aki rosszabb lehetőségekkel 
bír 

 

• Egyéni különbségek: Gibbons különbséget talált magas és 
alacsony önértékelésű emberek lefelé hasonlító stílusa 
közt (1991): 

– A magas önértékelésűek inkább aktív módon, becsmérlik a 
másik felet szemben az alacsony önbecsülésűekkel a „jókedv” 
érdekében 

 



A lefelé hasonlítás csillaga 

• Taylor et al. (1976-1985) mellrákosokkal 
készítettek interjúkat: 

– Többségük spontán módon hasonlította magát náluk 
rosszabb helyzetben levőkhöz – lefelé hasonlítás 

 

 

• A mellrák kutatások emellett az aktív kognitív 
természetét hangsúlyozták az elméletnek – a 
betegek gyakran létrehozták a saját 
összehasonlítási „személyüket” 

 

 

• A SC hagyományos funkciói mellett feltűnik egy 
újabb is: az aktív és passzív összehasonlítás 
mint megküzdési mechanizmus jelenik meg (főleg 
betegeknél) 



Tesser – önértékelés 

fenntartás 

• Két fontos dimenzió: közelség és a terület relevanciája 

 

• Akik közel vannak hozzánk, azoknak vagy sütkérezünk a 
sikerében, vagy nagyon szenvedünk. 

 

• Akkor sütkérezünk, ha az összehasonlítási dimenzió nem 
releváns számunkra, és akkor szenvedünk, ha az. 

 

• A modellt kiterjeszthetjük párokra is, igaz lesz tehát az 
inverz is.  

 

• A párok tagjai szeretik felülmúlni egymást (jó érzés 
nekik), de főleg akkor, ha az a másik félnek nem fáj (nem 
releváns nekik a terület) 

 

• Ha releváns a másik félnek a terület, akkor nem olyan 
boldogok, ha felülmúlják a partnert.  

 

• A legjobb kombó az, ha a partnert egy olyan területen 
szárnyaljuk felül, ami nekünk fontos, viszont a másiknak 
nem az (de a másiknak kellőképpen jónak kell lennie benne) 



A lefelé hasonlítás 

elkerülése 

• Vannak olyan helyzetek azonban, mikor a 

lefelé hasonlítás helyett az emberek a 

felfelé hasonlítást választják 

fenyegetettség hatására: 

 

– Pl. terapeuták leírása szerint minél mélyebb a 

kiégettség, annál több negatív affektus kíséri 

a lefelé hasonlítást (Buunk, 2001) 

– Wheeler and Miyake (1992) is azt találta, hogy 

az emberek hajlamosabbak felfelé hasonlítani, 

ha rosszkedvűek és lefelé, ha jó a hangulatuk. 

– Ezen felül azok, akik házassági, munkahelyi 

stresszt élnek át mutatnak számos esetben 

felfelé hasonlító tendenciát (Buunk 1991, 1995) 



Érzelem vs. Probléma 

fókuszú megküzdés 

• Az érzelemközpontú és a problémaközpontú probléma 
megoldási  stratégiával lehet magyarázni a 
jelenséget (Taylor & Lobel, 1989). 

– A lefelé hasonlítás érzelemközpontú megküzdés a 
stresszel szemben. 

– Azonban, mikor a stresszhelyzetben olyanokkal 
hasonlítjuk magunkat, akik jobban teljesítenek 
nálunk, akkor vagy az önértékelés pontossága, de 
inkább az önfejlesztés (Wood, 1989) miatt – a 
„problémából való kimászás”, a „remény”, a „jó 
modell” miatt – kerül a fókuszba. 

  

• DE, a normál (pozitív önértékeléssel bíró és nem 
stresszelt) populációban is igen erősen jelen van 
a lefelé hasonlítás (főleg intelligencia és 
vonzóság területén) és jól bejósolja a jóllétet.  

– Úgy tűnik a lefelé hasonlítás fontos kelléke a 
pozitív önértékelésnek (Kleinke, Miller, 1998) 
(viszont ezt a tézist csak 2 cikk támogatja explicite… Buunk et 
al., 2007) 



Feltételek, melyek mérséklik 

a lefelé hasonlítást 
• Akkor hasonlítanak inkább lefelé az emberek, mikor kicsi 

a valószínűsége, hogy ők maguk is olyan helyzetbe 
kerüljenek, mint a másik fél (első éves egyetemista, aki nehezen küzd 
meg a követelményekkel) 

 

• De mikor a másik fél olyan szituba kerül, amibe az adott 
személy is belekerülhet (nehezen talál munkát egyetem után), akkor 
kevésbé hasonlít lefelé. (Lockwood, 2002) 
 

• Stresszes környezetben ritkán hasonlítunk aktívan 
lefelé, inkább passzívan csináljuk, de csak addig, amíg 
nem kerülünk ugyanabba a helyzetbe, mint a másik.  

– Egyébként az információs oldal a fontos. 

 

• Azoknál, akik aktuálisan rosszul teljesítettek inkább 
jellemző, hogy lentebb teszik a lécet, mint a lefelé 
hasonlítás. 

 

• Azonban ez a legtöbb esetben tiszavirág-életű stratégia, 
mert nem nyújt hosszú távú megoldást (Buunk, 2007) 



Géniusz és jobb, mint az átlag 

hatások 
• Géniusz hatás 

– Amikor valaki jelentős különbséggel marad alul 
az összehasonlításban, hajlamos a célszemélyt 
magasabbra értékelni, mint amilyen az 
valójában, így saját gyengébb szintjét is 
feljebb húzza 

 

• Jobb, mint az átlag hatás 

– Az emberek többsége azt gondolja képességeinek 
jó részéről, hogy jobb benne, mint az átlag 

 

– Ez az észlelt különbség csökken annak 
függvényében, hogy milyen a kapcsolat minősége 
– fizikai kontakt / megfigyelés / leírás 

 

– A saját teljesítmény ha alulmarad, a többi 
dimenzióban gondoljuk, hogy jobbak vagyunk, 
mint akivel szemben könnyűnek találtattunk 



Egyéni különbségek 

• Gibbons és Buunk (1999) megmérték, hogy a 

társas összehasonlítás orientáció (SCO) 

mentén milyen egyéni különbségek vannak 

 

• A tipikus összehasonlítókra a következő 

jellemző: 

1. Krónikusan magas szelf-aktiváció, ami a public 

és privát öntudatosságon keresztül mutatkozik 

meg 

2. Érdekli őket, hogy mások mit éreznek, mik a 

szükségleteik + magas empátia 

3. A szelf bizonytalansága és negatív 

affektivitása, alacsony önbecsülés, 

neuroticizmus. 



Egyéni különbségek 

• Az SCO nem függ össze a függetlenséggel és 
kreativitással (Gibbons & Buunk, 1999) 

 

• Korrelál viszont a nárcizmussal (Nárcizmus 
Personality Inventory) 

 

• Akik magas SCO-val bírnak, azokra jobban 
hat érzelmileg az összehasonlítás – 
általában negatívan. 

 

• Összességében úgy tűnik, hogy a magas SCO 
embereknek dinamikus szelf koncepciójuk 
van, ami a különböző helyzetekben mást-
mást hoz elő belőlük. 



Evolúció és társas 

összehasonlítás 
 

• Az én különböző motivációs tényezőkkel 
írható le, amelyek törzsfejlődés során 
más-más modulokba szerveződtek. 

• Az értékelési motivációk  

– Önvédelem: megvédi az önértékelésünket a nem 
kedvező, szelfet fenyegető ingerektől 

– Énfelnagyítás: kiszűri azokat az információkat, 
melyek által énünk épülni tud 

• A tanulási motivációk 

– Önértékelés: célja, hogy az énről minél 
pontosabb képet tudjunk kialakítani 

– Önfejlesztés: a hosszú távú fejlődés pályáit 
adja meg 

• Homeosztatikus motivációk 

– Önigazoló funkció: a szelfkonzisztens 
információkat hagyja jóvá, azok negatív ill. 
pozitív természetétől függetlenül 

C. Sedikidies, J. Skowronski 



Evolúció és társas 

összehasonlítás 

• A szerzők felhívják a figyelmet az értékelési 
folyamatok (önvédelem & önfelnagyítás) szuperior 
helyzetére a homeosztatikus és tanulási 
folyamatokhoz képest. 

• A magas önbecsülés a pozitív énkép miatt 
kulcsfontosságú (énhatékonyság, magas 
önértékelés, fizikai egészség, boldogság, 
kompetenciaérzés).  

• Ezek a tulajdonságok nagyban növelik az adott 
személy látható fitnesszét, ami hozzájárul a 
párosodási sikeréhez. 

• Általa inkább tud a csoport megbecsült 
tagjává válni, akit lehet terhelni kollektív 
feladatokban, akiben lehet bízni stb… 

• Ez a bizalom és elfogadás nagyban segíti az 
embert abban, hogy a csoport hierarchiájában 
magasabb helyet vívjon ki. 

C. Sedikidies, J. Skowronski 



Összefoglalás 

• A szociálpszichológiát átszövik a 

viszonyrendszerek – ennek egyik 

konceptuális alapja a SC. 

 

• Lényegesek mind a háttérben meghúzódó 

motívumok (önértékelés, önfejlesztés, 

énfelnagyítás) és a folyamatok (lefelé vs. 

felfelé hasonlítás) 

 

• A szituatív tényezők és az egyéni 

különbségek azonban nagyon erősen hatnak, 

hogy milyen motívumok és folyamatok 

jelennek meg.  


