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Kutatási beszámoló 

A szabályozó fókusz szerepe az online hírekben szereplő személyekkel való társas 

összehasonlításban 

A szabályozó fókusz-elméletet Higgins és munkatársai dolgozták ki (Higgins, 1997, 1998), 

amely két, egymástól független önszabályozó orientációt különböztet meg: a kudarckerülőt és a 

sikerorientáltat. Míg a kudarckerülő orientáció (prevention focus) a biztonságot és a 

megfontoltságot hangsúlyozza ki, addig a sikerorientált orientáció (promotion focus) a  vágyakat, 

a teljesítményt és a fejlődés szükségleteit. A szabályozó fókusz egy állapot, amely egyénenként 

(chronic regulatory focus) és helyzetenként (momentary regulatory focus) változik (Higgins, 

2012).  

 A két orientáció kétféle stratégiával jár együtt. A kudarckerülő a veszteségek és a bukás 

elkerülésére játszik, a sikerorientált egyén egy, a vágyaiban szereplő ideális ént szeretné 

megvalósítani (Lockwood,  2008). Az információ-keresés és az arra való visszaemlékezés 

tekintetében is tetten érhető e két stratégia: az előbbiek figyelmét a mások általi, a bukás 

megelőzésére tett kísérletei kötik le, a sikerorientáltakat ezzel szemben a mások sikertörekvéseire 

vonatkozó információkat részesítik nagy valószínűséggel előnyben, illetve képesek feleveníteni 

(Higgins & Tykocinski, 1992).  

Kutatásunkban arra tettünk kísérletet, hogy felfedjük, milyen hatással van az állandó 

szabályozó fókusz a társas összehasonlítás irányára olyan helyzetekben, amikor az információk – 

a mi esetünben: címhírek – kimondottan nem a mások általi, a kudarc megelőzésére tett 

kísérletére- vagy sikerre törekvésére vonatkoznak. Pozitív és negatív híreink a felfele vagy a 

lefele hasonlítás lehetőségét nyújtó nagyon gazdag, illetve nagyon szegényekről tudósítottak. 

Következtetéseink. Az állandó szabályozó fókusz akkor is meghatározó szerepet játszik 

a nagyon gazdagokról és nagyon szegényekről szóló hírek preferenciájában a magyar ajkú 

székelyföldi középiskolások körében, ha azok nem a mások általi, a kudarc megelőzésére tett 

kísérletet- vagy mások sikertörekvéseit ábrázolják. Kvázi-kísérleti elrendezésünkben majdnem 

5.5%-át a gazdagokról-, illetve szegényekről szóló,  kiválasztott híreknek, a szabályozó fókusz- 



és  a hírek hírértékek szerinti csoportosítása (milyen híreket olvasott: pozitív-pozitív/pozitív-

negatív/ negatív-pozitív/pozitív-pozitív) közötti interakció magyarázza.  

A korábbi szakirodalmi eredményekkel összhangban a résztvevők a saját neműekről 

szóló híreket preferálták. A nőkről és férfiakról kiválasztott hírek számát nagymértékben 

meghatározza a szabályozó fókusz és a hírek hírérték szerinti csoportosítása közötti interakció. 

A szabályozó fókusz, az, hogy milyen hírérték szerinti csoportosításban látták a híreket és az 

önértékelés nem eredményezett szignifikáns interakciót a gazdagokról és szegényekről szóló 

hírek kiválasztásakor.  

Ha a nőkre és férfiakra vonatkozó hírek preferenciáját vizsgáltuk az olvasók neme, 

önértékelése és szabályozó fókusza tükrében, arra  a következtetésre jutottunk, hogy a 

szabályozó fókusztól- és önértékeléstől függetlenül a hírolvasók a saját neműekről szóló híreket 

részsítik előnyben. Kivételt képeztek ez alól a kudarckerülő magas önbecsülésű férfiak, akik a 

nőkről tudósító híreket preferálták a férfiakról szólóakkal szemben. 

Eredményeink arra engednek következtetni, hogy a szabályozó fókusz az 

információkeresés, a célkiválasztás (a társas összehasonlítás terminológiájában) során akkor is 

meghatározó szerepet játszik, amikor az információk nem a mások általi kudarc elkerülését vagy 

sikertörekvéseit ábrázolják. 

 

Az elvégzett munka bemutatása 

 

A szakirodalmi áttekintést Bálint Blanka, Zsigmond Csilla és Kósa István végezte el 2011. 

november – 2012. január között. A hírpreferencia-kutatásról- és a társas összehasonlítás-

elméletről szerzett ismereteink felfrissítettük, a szabályozó fókuszra irányuló kutatások 

eredményeit pedig alaposan fel kellett térképeztük.  

 A valós hírek összegyűjtésében Bálint Blanka és Kósa István vállalt fontos szerepet a 

következő hallgatókon kívül: Molnár Zsuzsa, Nagy Krisztina, Pál Erika, Kercsó Katalin, Komán 

Csilla (I. év, szociológia szak), Simon Beáta (II. év, kommunikáció szak), illetve Pál Beáta (II. 

év, marketing szak). A hírek manipulálásában és a pretesztre-, majd a próbakísérletre való  

előkészítésében Bálint Blanka, Sólyom Andrea, Zsigmond Csilla, Ambrus Zoltán és Kósa István 

vállalt szerepet.  



 A híreket Kósa István és Ambrus Zoltán pretesztelte a sepsiszentgyörgyi Kós Károly 

Iskolaközpontban, illetve a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban. Az adatok feldolgozását Kósa 

István végezte el. 

 A kísérletben felhasznált, a szabályozó fókuszt mérő Lockwood-skálát Bálint Blanka 

fordította le, illetve adaptálta, majd a kollégákkal egyeztetve véglegesítette. 

 A próbakísérletet a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban futtatta le Kósa 

István, Sólyom Andrea, Zsigmond Csilla és Bálint Blanka. Az adatok bevitele és feldolgozása 

Sólyom Andrea és Zsigmond Csilla érdeme. 

 A kísérlet előkészítése, megszervezése Kósa István feladata volt. 

 A kísérletet három csíkszeredai líceumban futtatta le Kósa István, Bálint Blanka, 

Zsigmond Csilla és a hallgatók. A fentebb felsorolt szociológia szakos hallgatókon kívül 

segítséget nyújtott Simon Beáta (II. év, kommunikáció szak), illetve Pál Beáta (II. év, marketing 

szak).  

 Az adatok bevitelét a hallgatóknak köszönhetjük. Név szerint Molnár Zsuzsának, Pál 

Erikának, Simon Beátának, Nagy Krisztinának, Komán Csillának, Kercsó Katalinnak és Pál 

Beátának. 

 Az adatokat Kósa István, Zsigmond Csilla és Bálint Blanka és Sólyom Andrea dolgozta 

fel, és mutatta be májusban a Romániai Szociológusok Szövetségének nemzetközi 

konferenciáján, Bukarestben. A tanulmányt Kósa István írta meg. 

 Ami a jövő kutatási évben felhasználásra kerülő kérdőív összeállítását illeti, minden 

kutatásban résztvevő oktató hozzájárult annak előkészítéséhez és véglegesítéséhez. Média és 

hitelesség témakör szakirodalmát Zsigmond Csilla-, média és politika, illetve média és 

társadalmi háttér irodalmát Sólyom Andrea-, a pályaorientáció témakörét Bálint Blanka 

tekintette át. A kérdőív megszerkesztését Bálint Blanka és Sólyom Andrea vállalta. A kérdőívet 

Ambrus Zoltán segítségével Kósa István tesztelte minden javítás után. 

 Az ugyancsak jövő kutatási évben szükséges mintavételi tervet Zsigmond Csilla, Sólyom 

Andrea és Bálint Blanka dolgozta ki. 

 


