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Nem játék, de társas

◼ Hálózatokban élünk

◼ Vagy mi befolyásoljuk mások kapcsolatait, vagy mások befolyásolják a mi 
kapcsolatainkat

◼ Christakis (2010): másokra gyakorolt hatásunk nem ér véget azokkal, 
akiketismerünk. 

◼ Hatunk barátainkra, ők az ő barátaikra, 

s cselekedeteink befolyásolhatják azokat is, 

akikkel még sohasem találkoztunk



C2C



A kerítőnőktől a hub-okig

◼ Ha meg akarjuk érteni önmagunkat, akkor meg 
kell értenünk a közöttünk lévő kapcsolatokat is

◼ Az, hogy miről értesülünk, hogyan érezzük 
magunkat, kibe szeretünk bele, megbetegszünk-e, 
mennyit keresünk, hogyan szavazunk – mind-mind 
függ kapcsolataink jellegétől

◼ Háromszögek

◼ 1 + 1 = 3

◼ Keresd a hasonlót! 

A hasonló értékek, attitűdök a kapcsolódás érzetét kelti

bennünk  (Walton, Cohen, Cwir és Spencer 2012)

Minél sokfélébb a környezet, annál hasonlóbb partnereket

választunk (Bahns, Pickett és Crandall 2012)



A manipuláció

Viszonyaink mindig jelen vannak, és kisebb-nagyobb mértékben mindig

hatnak

◼ döntéseinkre

◼ tetteinkre, 

◼ gondolkodásunkra, 

◼ érzelmeinkre

◼ vágyainkra

– és viszont.



Pozitív: boldogság
◼ Christakis: minden egyes boldog baráttal az egyén boldogságának valószínűsége mintegy 9%-kal emelkedik, egy boldogtalan 

baráttal pedig 7%-kal csökken

◼ Ha barátainknak több barátja van (érzelmi állapotuktól függetlenül), nagyobb az esélyünk, hogy boldogok legyünk

◼ Tyúk–tojás: könnyen elképzelhető, hogy ha boldogabbak vagyunk, jobban vonzzuk a népszerű embereket.

◼ De! a boldog emberek nem gravitálnak 

a központ felé, vagyis: a széleskörű társadalmi 

kapcsolatok boldoggá tehetik ugyan az egyént, de 

mindeközben maga a boldogság nem növeli az 

egyén társas kapcsolatainak számát.

Aki a központba kerül, boldogabb lesz,

de fordítva nem igaz.

A fizikai közelség roppant fontos az 

érzelmi állapotok terjedése szempontjából. 



Negatív: irigység

◼ Kísérlet megkérdezett alanyai szívesebben keresnének 33 000 dollárt olyan 
munkahelyen, ahol mindenki más 30 000-et keres, mint 35 000 dollárt egy olyan, 
de máskülönben hasonló munkahelyen, ahol mindenki más 38 000-et keres

◼ A nők öntudatlanul befolyásolják 

egymást abban, hogy mennyire 

találnak vonzónak egy férfit  



Direkt és indirekt kommunikáció

◼ Érzelmi megfertőzés: anya–gyermek kapcsolat megerősítéséből eredhetett

◼ Az érzelmi megfertőzés az interakciók összehangolását segíti elő

◼ Az interakció hatása: ismerős lesz a másik, uraljuk a helyzetet, tartozunk valakihez (utánzás: 
Chartrand és van Baaren, 2009)

◼ A hasonlóság, az interakció és a vonzerő felerősítik egymás hatását

◼ A jó hangulat a teljesítményfokozó tényezőket erősíti, előtérbe kerülnek az altruista 
magatartásformák, nő a csoporttagok kreativitása, 

hatékonyabb a döntéshozatal

◼ Barátaink barátai hatással vannak ránk

Szomszédság vs szétültetés –

◼ (Festinger, Schachter és Bach, 1950)

◼ The impact of the ‘open’ workspace on human 

collaboration (Bernstein és Turban, 2018)



Reputáció és együttműködés -
pletyka
◼ A nők által kezdetben vonzónak talált férfi veszít a vonzerejéből, ha kiderül róla, 

hogy szeret flörtölni, vagy korábban hűtlen volt (Quist, De Bruine, Little és Jones 
2012)

◼ A boldog párok tagjai egymást akkor is vonzónak látják, ha mások nem így látják 
őket (Murray és Holmes, 1997)

Idealizálás és ajánlás – jó az, akiről a jók azt 

mondják, hogy jó



Hierarchia

◼ A tekintély elve – Cialdini

◼ Döntéseinknél figyelembe vesszük, hogy a 
számunkra tekintélyszemélyek mit gondolnak az 
adott témáról 



Kommunikációs tágulási tartály
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Kommunikációs szupercella



Szándéktulajdonítás

◼ Mérlegeljük a többiek szándékait

◼ Tudom, hogy tudod, hogy tudom…
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ROI

◼ A fluktuáció csökkenése

◼ A lojalitás növekedése

◼ A szervezeti légkör javulása

◼ A szervezeti önismeret növekedése

◼ Belső kooperációk és partnerségek fejlődése

◼ A bottom-up innováció fejlődése

◼ Bevonás

◼ Belső márkaépítés
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