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Az önbénító stratégiák heteroszociális  

interakciókban való alkalmazásának  

vizsgálata fiatalok esetében 
 

Kivonat 

Az önbénítás az az attribúciós és viselkedéses összetevőket is magába fog-

laló stratégia, mely során a személy saját maga számára kudarcot teremt-

ve, megvédi saját önértékelését egy nagyobb kudarc bekövetkezésének le-

hetőségétől, és a megszégyenüléstől. A vizsgálatban 125 egyetemista vett 

részt, közülük került ki a 37 kísérleti személy. Kutatásunk eredményei arra 

utalnak, hogy a vonásönbénítás pozitív irányú összefüggésben áll a vonás-

félénkséggel, a külső attribúciós stílusokkal és az emóciófókuszú megküz-

déssel, illetve fordított irányú összefüggésben az önértékeléssel fiatal fel-

nőttek esetében. Továbbá azt találtuk, hogy a félénk fiatalok szignifikánsan 

több viselkedéses önbénító stratégiát alkalmaznak az ellentétes nemű sze-

mélyekkel történő interakciók során, mint kevésbé félénk társaik. Nem ta-

láltunk szignifikáns különbségeket az alacsony és magas diagnoszticitási 

kritérium által jellemzett csoportok között az alkalmazott önbénító straté-

giák mértékének tekintetében. Hasonlóképpen, nem álltak fenn szignifi-

káns különbségek az önbénítás alkalmazásának mértéke szempontjából, 

az interjún illetve a kötetlen beszélgetésen résztvevő személyek között. 
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Abstract 

Self-handicapping is defined as the strategy with attributional and behav-

ioral components in which people seek out obstacles to their own success 

that minimizes their own performance as a cause for failure, and protects 

them by a greater failure. In our research participated 125 students, 37 of 

them were experimental persons. The results of study go to show that trait 

self-handicapping is positively related to shyness, external attributional 

style and emotion focused coping strategies, respectively it is negatively 

correlated with self-esteem in the case of young adults. Additionally, shy 

young adults used significantly more behavioral self-handicapping strate-

gies in dyadic interactions with opposed gender persons, than less shy as-

sociates. We did not find significant differences between groups with low 
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