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Önészlelés és társas észlelés 
 
 
Önészlelés 
 

A koherens self összetevői az énfogalom, azaz az ismeretek önmagunkról és az 
önértékelés, vagyis az önmagunkkal kapcsolatos érzelmeink. Éppen ezért nagyon fontos, 
hogy a kettő összhangban legyen egymással. Ezek tapasztalataink, életkörülményeink és 
környezetünk alakulásával változnak, fejlődnek. Az önismeret hasonlóan alakul ki, mint 
ahogyan más emberek megismerése. Saját jellemvonásainkra első sorban gondolataink, 
érzelmeink alapján következtetünk, ez adja a legpontosabb tájékoztatást. Ha azonban ez a 
forrás elégtelennek bizonyul, akkor megfigyelt (vagy elképzelt) viselkedéseinkből 
következtetünk. Az énfogalom a személyes jellemzőkről, képességekről alkotott ismereteink 
összessége. A magunkról elképzelt pozitív jellemvonások növelik határozottságunkat, 
önértékelésünket és a tényleges teljesítményünket is. Leginkább akkor helyesek az 
önmagunkról alkotott következtetések, ha azokat olyan viselkedések alapján vontuk le, 
melyeket nem külső kényszerre, hanem saját akaratból választottunk (intrinsic motiváció). Ha 
a viselkedés külső cél elérésének az eszköze (extrinsic motiváció), akkor az kevéssé okoz 
örömet. Külső jutalom hatására csökken a motiváltság. Az önértékelés az egyén önmagára 
vonatkozó pozitív vagy negatív értékelése. Az önértékelés forrásai a napi sikerek és kudarcok, 
a társakkal való összehasonlítás, és saját belső normáinkkal való összevetés. Az emberek 
általában jó képet szeretnének kialakítani magukról, pozitívabbnak ítélik meg önmagukat az 
átlagnál. Az énvédő torzítás arra irányuló tendencia, hogy az énre vonatkozó információkat 
úgy gyűjtsük, illetve értelmezzük, hogy az túlzottan pozitív értékeléseket eredményezzen. Az 
önmagunkkal szembeni személyes tapasztalataink növelhetik vagy csökkenthetik 
önbecsülésünket. A siker és a kudarc megélésének aránya határozza meg, hogy 
önértékelésünk alacsony lesz-e, vagy magas. A diszkrepancia-elmélet szerint emocionális 
jólétünket meghatározza, hogy mekkora az azonosság, illetve az eltérés az énképünk és az 
ideális énünk között. Ha ez a távolság kicsi, önmagunkkal elégedettek vagyunk, ha nagy, 
akkor önértékelésünk, elégedettségünk lecsökken, a koherencia érzése gyengül.  
 

A szociális észlelés  

A szociális észlelés az emberek megjelenése és viselkedésük megfigyelése során 
keletkező vélemény, ítéletalkotás, mely a barátságosságukra, vérmérsékletükre, 
szociabilitásukra vonatkozik, s előjelzésül szolgálhat arra, hogy milyen viselkedést várhatunk 
el tőlük az interakciók során. Az emberekről alkotott első benyomást a külső tulajdonságok 
fizikai észlelése, a nyílt viselkedés észlelése és a nem verbális kommunikáció alakítja ki. A 
benyomás kialakításának talán a legfontosabb forrása a viselkedés megfigyelése. Ebből 
általánosítással következtetéseket vonunk le a másik ember jellemvonását illetően. (Az 
emberek cselekedeteikből ítélik meg egymást.) Más emberek megfigyelése alkalmával 
leginkább a környezettől elütő, szembetűnő fizikai vagy viselkedésbeli jellemvonásokat 
vesszük észre. Egy jel szokatlan lehet az egyik szituációban és teljesen odaillő egy másikban. 
A másokról kialakított benyomásokat valóságosnak kezeljük, további viselkedésünk alapjául 
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szolgálnak. E benyomás olykor körültekintő, részletes információfeldolgozás következménye, 
de ítéleteink néha felületesek, torzítottak is lehetnek. Ha valakit egyszer „felcímkézünk”, 
másodszor sem gondolkodunk az ítéletalkotásnál, hanem előkapjuk a már ismert jelzőt. Az 
első benyomások hajlamosak ellenállni a változásnak, a cáfolatoknak. Az első benyomás 
alapján kialakult elvárást elsőbbségi hatásnak nevezzük. Az első benyomás hatása még 
akkor is fennállhat, mikor rájövünk, hogy az hamis volt. Ez annak köszönhető, hogy a későbbi 
információk értelmezéseinek kialakításánál az első benyomással szerzett ítéletet használjuk 
(szívóssági hatás). Hajlamosak vagyunk elsőre meghozott ítéleteinket olyan módon is 
alátámasztani, erősíteni, hogy a továbbiakban inkább a benyomásunkkal konzisztens 
viselkedésekre figyelünk fel, azokat keressük, s az inkonzisztens jeleket figyelmen kívül 
hagyjuk.  

 
A szociális észlelést torzító tényezők  

Az emberek gyakran feltételezik, hogy a többiek olyan belső tulajdonságokkal 
rendelkeznek, amelyek megfelelnek a megfigyelt viselkedésnek. Valamely személynek az 
olyan tulajdonsággal való jellemzését, mely megfelel viselkedésének, megfelelési 
(korrespondáló) következtetésnek hívják. Ez kiegészíti az első benyomást, így ez lesz az 
első kognitív reprezentáció arról, hogy milyen a másik személy. A negatív információknak 
általában nagyobb szerepe van a benyomások meghatározásában. A negatív első benyomások 
sokkal ellenállóbban a változással szemben, mint a pozitívak. A megfeleltetési torzítás („az 
ember olyan, ahogyan cselekszik”) az emberek tendenciája megfelelési következtetések 
levonására, még ha azok nem igazoltak is (alapvető attribúciós hiba). Hajlamosak vagyunk 
feltételezni, hogy a megfigyelt viselkedések a cselekvő belső tulajdonságait tükrözik, habár a 
szituáció bizonyos elemei magyarázattal szolgálhatnának a viselkedésre. A társashipotézis-
ellenőrzés azon általános folyamat, amely által a régi ismereteinket felfrissítjük az új 
ingeradatok fényénél. Ez a folyamat lényegét tekintve konzervatív. A nyelvi kategóriák 
megválasztása befolyásolja azt, ahogyan a társas viselkedést értelmezzük, és hogy milyen 
kognitív reprezentációt rendelünk hozzá. A holdudvarhatás egyik érdekes példája, amikor a 
külső megjelenés szolgál a belső személyes tulajdonságokra történő következtetésekhez. A 
kulturális normák hatására általában inkább pozitív, mint negatív tulajdonságokat tételezünk 
fel az emberekről.  
 
Az önészlelés és társas észlelés folyamatában létező hasonlóságok és különbségek 

Saját magunkra vonatkozó benyomásaink nagyon hasonlítanak ahhoz, ahogyan más 
embereket észlelünk. Igaz az önészlelés folyamatában sokkal több a torzító tényező. Hasonló 
módon szerzünk információt másokról, mint önmagunkról, mégis több ismerettel 
rendelkezünk saját magunkat, mint másokat illetően. Annak ellenére is, hogy gyakran nem 
látjuk magunkat reálisan. Ennek oka, hogy sokkal több helyzetben figyelhetjük meg saját 
viselkedésünket, reakcióinkat, mint másokét, több lehetőségünk van a saját gondolataikat és 
érzelmeinket megismerni. Ezért különböző az a tudás, amely önmagunkról, illetve másokról 
áll rendelkezésünkre. A cselekvő-megfigyelő torzítás értelmében a saját viselkedésünket 
inkább környezeti tényezőknek, míg másokét belső tényezőknek tulajdonítjuk. Ennek oka az, 
hogy a saját viselkedésünk érzelmi hátterével sokkal inkább tisztában vagyunk, mint egy 
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másik emberével. Míg saját viselkedésünk értelmezésénél tudatában vagyunk a 
motivációinknak, addig – mivel azt másoknál nem ismerhetjük – a többi embernél ugyanazt a 
viselkedést elhamarkodottan egyetlen látható oknak tulajdonítjuk. Különbség van az én és 
mások gondolatbeli összehasonlításakor is, abban, hogy a viselkedésünket kiváltó okokat 
milyen események sorozatából választjuk ki. Ha valamilyen eseménynek az okára vagyunk 
kíváncsiak, akkor saját magunk esetében egészen másként érthetjük az ugyanarra vonatkozó 
kérdést, mint mások esetében. A pontosság hasonlóságainak nevezett jelenség szerint hiába 
tudunk magunkról sokkal többet, mint másokról és hiába vagyunk tisztában gondolatainkkal, 
érzéseinkkel, mégsem biztos, hogy pontosabb képet tudunk alkotni saját magunkról, mint 
másokról. Nagyon nehéz ugyanis pontosan megmondani, hogy egy-egy reakciónknak milyen 
érzelem, gondolat lehetett a kiváltó oka. Gyakran az emberi viselkedésről alkotott általános 
tudásunkat használjuk fel ahhoz, hogy értelmezzük saját viselkedésünket. Az önismeret 
pontosabb, mint másokról szerzett ismereteink. Sokkal több alkalmunk van megfigyelni 
magunkat, könnyebben hozzáférhetünk érzelmeinkhez. Mégis pontatlanságot okozhat az a 
tény, hogy saját cselekedeteink értelmezésénél is nagyon gyakran az emberi viselkedésről 
kialakított általános tudásunkat használjuk fel. 
 
Az önészlelés és társas észlelés egymásra gyakorolt kölcsönhatása 

Az önismeret egyik fontos forrását a többi ember általunk kiváltott reakciói jelentik.  
Mások reakcióit, rólunk alkotott véleményét, elvárásait (reflektív én) figyeljük meg, 
használjuk fel, hogy következtessünk saját egyéniségünkre. A társas összehasonlítás elmélet 
alapján az önmagunkról kialakított gondolatok és érzelmeink gyakran abból származnak, 
hogy összehasonlítjuk magunkat másokkal. Kellemetlen összehasonlítási helyzet az, ha 
nagyon sikeres emberrel hasonlíttatunk össze, mert ez majdnem biztosan rosszabb színben 
tüntetné fel képességeinket, tulajdonságainkat. Így az ilyen összehasonlításokat igyekszünk 
elkerülni. A védekezés másik formája a lefelé irányuló összehasonlítás, mikor kevésbé sikeres 
emberekkel, vagy kimondottan rossz élethelyzetben levőkkel hasonlítjuk össze magunkat. A 
társas interakciók során nem csak megfigyelünk és kérdéseket teszünk fel, hanem 
viszontválaszainkkal, reakcióinkkal, viselkedésünkkel életre hívjuk az elvárt viselkedést. Azt 
a folyamatot, melynek során egy másik személlyel kapcsolatos elvárás hatására a személy 
némiképp megerősíti a vele kapcsolatos elvárásokat, önbeteljesítő jóslatnak nevezzük. Ennek 
a másokra gyakorolt hatásnak nem vagyunk tudatában. Az önbeteljesítő jóslat egyik korlátját 
a saját magunkról kialakított határozott véleményünk jelenti. Ha ez ütközik az elvárt 
jellemzőkkel, általában felülírja azokat, s a saját magunkról tartott elképzelés győz. Másik 
ilyen gyengítő körülmény, ha tudatába kerülünk az észlelők elvárásának, s igyekszünk 
szabotálni azokat. Az inkonzisztens információk megjelenésekor előfordulhat az 
inkonzisztencia félremagyarázása. Érintetlenül fenntarthatjuk az eredeti benyomást, ha az új, 
nem várt viselkedést helyzeti tényezőknek, független külső hatásnak tulajdonítjuk. Az 
emberek csak abban az esetben tesznek erőfeszítéseket az inkonzisztens információ 
összeegyeztetésére, ha a helyzetben motiváltak és ezzel együtt még rendelkezésükre is áll az 
ehhez szükséges idő és megfelelő információ. Mikor az ellentmondásos vonásokból el akarjuk 
dönteni, hogy milyen is egy illető valójában, előfordul, hogy integrálni próbáljuk a régi és az 
ellenkező, új információt. A pozitív viselkedés elvárása gyakran nyer megerősítést a későbbi 
tapasztalatban azért, mert saját viselkedésünk pozitív volt, így erre pozitívan lehetett 
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válaszolni. Ha azt várjuk, hogy barátságtalan, ellenséges lesz a másik, viselkedésünk 
védekező, barátságtalan módon kiváltja az elvárt viselkedést a másikból (Pygmalion hatás). 
Az önértékelés-fenntartási modell szerint reakciónkat két fontos dimenzió határozza meg: a 
másik személy közelisége és a kérdéses tulajdonság fontossága. Ha közelálló a személy, és 
számunkra nem releváns a kérdéses tulajdonság, akkor sütkérezünk a másik fél sikerében. Ezt 
párokra vonatkoztatva megfordíthatjuk úgy is, hogy saját sikerem nem fog akkora örömet 
okozni, ha közben a páromnak is releváns a terület, és szenvedni látom az én elért sikereim 
miatt. 
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