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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

Объем дипломной работы составляет 91 страницу и включает 

8 приложений, 71 использованный источник. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЦИАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ, РЕВНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНОГО СРАВНЕНИЯ, СИТУАЦИЯ ПРОВОКАЦИИ, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ, КОГНИТИВНЫЕ РЕАКЦИИ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. 

Объект исследования дипломной работы – ситуации провокации 

ревности социального сравнения. Предмет исследования дипломной работы – 

психологическая оценка ситуации провокации ревности социального 

сравнения. Цель дипломной работы – разработка методики оценки ситуации 

провокации ревности социального сравнения. Метод проведения исследования: 

опрос. 

В процессе написания дипломной работы были получены следующие 

результаты: определены теоретические основания социального сравнения, его 

основные индикаторы и последствия. Рассмотрена феноменология ревности 

социального сравнения: выделены предпосылки данного феномена, а также 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие реакции на феномен ревности 

социального сравнения. 

Исследование, проведенное в рамках дипломной работы, позволило 

разработать и стандартизировать русскоязычный диагностический 

инструментарий для оценки ситуации провокации ревности социального 

сравнения. Были выявлены наиболее высокие оценки частоты вовлеченности в 

ситуации провокации ревности социального сравнения, а также наиболее 

высокие оценки когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций на 

ситуацию ревности социального сравнения. Результаты проведенного 

исследования позволили установить половые различия в когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих реакциях на ситуации провокации  ревности 

социального сравнения; выявить взаимосвязь когнитивных, эмоциональных, 

поведенческих реакций на ситуации провокации ревности социального 

сравнения. 

Новизна полученных результатов исследования заключается в том, что в 

результате проведённого исследования впервые был разработан и 

стандартизирован русскоязычный диагностический инструментарий для 

оценки ситуации провокации ревности социального сравнения. Полученные 

результаты характеризуются широкими возможностями теоретического и 

практического применения. Материалы дипломной работы могут применяться 

в психодиагностической практике, в психологическом консультировании, 

спецкурсах по социальной и организационной психологии, при проведении 

тренингов. 



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Аб'ем дыпломнай работы складае 91 старонку і ўключае 8 прыкладанняў, 

71 выкарыстаных крыніц. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: САЦЫЯЛЬНАЕ ПАРАЎНАННЕ, РЭЎНАСЦЬ 

САЦЫЯЛЬНАГА ПАРАЎНАННЯ, СІТУАЦЫЯ ПРАВАКАЦЫІ, 

СТАНДАРТЫЗАЦЫЯ МЕТОДЫКІ, КАГНІТЫЎНЫЯ РЭАКЦЫІ, ЭМАЦЫЙНЫЯ 

РЭАКЦЫІ, ПАВОДНІЦКІЯ РЭАКЦЫІ 

Аб'ект даследавання дыпломнай работы – сітуацыі правакацыі рэўнасці 

сацыяльнага параўнання. Прадмет даследавання дыпломнай работы – 

псіхалагічная ацэнка сітуацыі правакацыі рэўнасці сацыяльнага параўнання. Мэта 

дыпломнай работы – распрацоўка методыкі ацэнкі сітуацыі правакацыі рэўнасці 

сацыяльнага параўнання. Метад даследавання: апытанне. 

У працэсе напісання дыпломнай працы былі атрыманы наступныя вынікі: 

вызначаны тэарэтычныя падставы сацыяльнага параўнання, яго асноўныя 

індыкатары і наступствы. Разгледжана фенаменалогія рэўнасці сацыяльнага 

параўнання: вылучаны перадумовы дадзенага феномену, а таксама кагнітыўныя, 

эмацыйныя і паводніцкія рэакцыі на феномен рэўнасці сацыяльнага параўнання. 

Даследаванне, праведзенае ў рамках дыпломнай працы дазволіла 

распрацаваць і стандартаваць рускамоўны дыягнастычны інструментарый для 

ацэнкі сітуацыі правакацыі рэўнасці сацыяльнага параўнання. Былі выяўлены 

найбольш высокія ацэнкі частаты ўцягнутасці з сітуацыямі правакацыямі рэўнасці 

сацыяльнага параўнання, а таксама найбольш высокія ацэнкі кагнітыўных, 

эмацыйных і паводніцкіх рэакцый на сітуацыю рэўнасці сацыяльнага параўнання. 

Вынікі праведзенага даследавання дазволілі ўсталяваць палавыя адрозненні ў 

кагнітыўных, эмацыйных і паводніцкіх рэакцыях на сітуацыі правакацыі рэўнасці 

сацыяльнага параўнання; выявіць ўзаемасувязь кагнітыўных, эмацыйных, 

паводніцкіх рэакцый на сітуацыі правакацыі рэўнасці сацыяльнага параўнання 

Навізна атрыманых заключаецца ў тым, што ў выніку праведзенага 

даследавання ўпершыню быў распрацаваны і стандартызаваны рускамоўны 

дыягнастычны інструментарый для ацэнкі сітуацыі правакацыі рэўнасці 

сацыяльнага параўнання. Атрыманыя вынікі характарызуюцца шырокімі 

магчымасцямі тэарэтычнага і практычнага прымянення. Матэрыялы дыпломнай 

работы могуць прымяняцца ў психадыагнастічнай практыцы, у псіхалагічным 

кансультаванні, спецкурсаў па сацыяльнай і арганізацыйнай псіхалогіі, пры 

правядзенні трэнінгаў. 



GRADUATE THESIS SUMMARY 

This thesis consists of 91 pages and includes 8 appendixes, 71 sources. 

KEYWORDS: SOCIAL COMPARISON, SOCIAL–COMPARISON 

JEALOUSY, PROVOCATIVE SITUATION, QUESTIONNAIRE 

STANDARDIZATION, COGNITIVE REACTIONS, EMOTIONAL REACTIONS, 

BEHAVIOURAL REACTIONS. 

The object of the thesis research is the provocative situations of social–

comparison jealousy. The subject of the research is the psychological assessment of the 

provocative situations of social–comparison jealousy. The aim of the thesis is to 

development of questionnaire assessment provocative situations of social–comparison 

jealousy. Method of research: survey. 

In the course of writing this thesis following results were obtained: the theoretical 

bases of social comparison, its basic indicators and consequences are defined. The 

phenomenology of social–comparison jealousy is considered: preconditions of the 

phenomenon and also cognitive, emotional and behavioural reactions to a phenomenon 

of social–comparison jealousy are allocated. 

The research spent within the limits of the thesis, has allowed developing and 

standardizing Russian–speaking diagnostic instrument for assessment provocative 

situations of social–comparison jealousy. An appreciation of frequency of an 

involvement into provocative situations of social–comparison jealousy, and also most 

an appreciation cognitive, emotional and behavioural reactions to a situation of social–

comparison jealousy have been revealed most. Results of the conducted research have 

allowed to establish sexual differences in cognitive, emotional and behavioural 

reactions to provocative situations of social–comparison jealousy; to reveal interrelation 

cognitive, emotional, behavioural reactions to provocative situations of social–

comparison jealousy. 

The scientific novelty of the results of thesis is has allowed developing and 

standardizing Russian–speaking diagnostic instrument for assessment provocative 

situations of social–comparison jealousy. The obtained results are characterized by 

ample opportunities for theoretical and practical application. Materials of the thesis can 

be implemented in the psychodiagnostic practice, psychological consultation, special 

courses on social and organizational psychology, at carrying out of trainings. 

 


