Szociálpszichológia kulcsszavak
BA - szóbeli záróvizsga tételsor kulcsszavakkal
1. A szociálpszichológia tudománya (tárgya, axiómái, módszerei, jellegzetes témakörei,
kutatási kérdései és elméletei és az alkalmazás lehetősége. A szociálpszichológia
történetének legfőbb fordulópontjai és fejlődésének irányai).
Kulcsszavak:
-a szociálpszichológia axiómái, motivációs és feldolgozási alapelvei
-validitás a szociálpszichológiai kutatásban
-a kísérleti módszer jellemzői
-etikai problémák a szociálpszichológiai kutatásban
- szociálpszichológia történetének legfőbb fordulópontjai és fejlődésének irányai
2. Önmagunk és mások megismerése és értékelése (személyészlelés, attribúció, és self).
Kulcsszavak:
-első benyomások kialakítása
-az oktulajdonítás mechanizmusai és torzításai
-önmagunk és mások megismerésének és értékelésének összevetése. Az ún. ’egységes self’
problémája
-selfkomplexitás
-Higgins self-diszkrepancia-elmélete
-a pozitív önértékelés fenntartásának útjai

3. Attitőd I: Az attitűd fogalma, mérése, az attitűdváltozás meggyőzés útján.
Kulcsszavak:
-az attitűd komponensei és funkciói
-közvetett és közvetlen attitűd-mérések
-a meggyőző közlés sikeressége a Yale program eredményeinek a tükrében

-a meggyőző közlés kutatása és kutatási eredményei a kognitív szociálpszichológia érájában:
a felületes és a mély információ-feldolgozás szerinti különbségtevés; a meggyőzéshez vezető
központi út McGuire szerint
-érvek és érzelmek a meggyőzésben
4. Attitűd II: Az attitűd és viselkedés kapcsolata, attitűddinamika, kognitív stílus.
Kulcsszavak:
-a viselkedés hatása az attitűdre (Bem önészlelés elmélete és Festinger kognitív disszonancia
elmélete
-a kognitív egyensúly Heider elmélete szerint, Newcomb szimmetria-elve, Osgood
kongruitáselmélete
-a klasszikus kognitív stílus elméletek (Adorno elmélete a tekintélyelvű személyiségről;
Rokeach dogmatizmus koncepciója, Kelly elmélete a gondolkodás komplexitásáról
-a gondolkodási stílust befolyásoló kognitív szükségletek

5. A csoportok észlelése (a sztereotípiák kialakulása, funkciói, megváltoztatásának
lehetőségei).
Kulcsszavak:
-a sztereotípia fogalma és funkciói: énvédelem, egyszerűsítés, rendszerigazolás
-a sztereotípiák kialakulásának magyarázatai (előítéletes személyiség, társas tanulás,
korlátozott kognitív kapacitás, társas identitás)
-a sztereotípiakutatás történetének nagy szakaszai a tartalom és funkció kókuszainak
váltakozásával
-a sztereotípiák automatikus aktivációja és sztereotípiák a megfontolt ítéletekben
-a sztereotípiák megváltoztatásának lehetőségei a kontaktus-hipotézis elgondolása szerint és
a a csoportok újrakategorizálásának elgondolása szerint)
6. A proszociális és az agresszív viselkedés. (proszociális viselkedésosztályok, a
segítségnyújtás modelljei, a segítségnyújtást befolyásoló alapvetı emberi normák, az
agresszióra adott típusos magyarázatok).
Kulcsszavak:
-a proszociális viselkedés definíciója és típusai
-az empátia-altruizmus hipotézis és a negatív-állapot csökkentés modell

-a segítségnyújtást befolyásoló alapvető emberi normák
-a segítségnyújtást befolyásoló tényezők sürgős beavatkozást igénylő helyzetekben
-az agresszió magyarázata az evolúciós, az ösztön-alapú, a frusztráció-agresszió hipotézissel
élő, a klasszikus kondicionálással magyarázó, valamint a társas tanulásra apelláló
gondolkodási keretekben

7. A személyközi vonzalom és a szoros kapcsolatok szociálpszichológiája.
Kulcsszavak:
-a kialakulóban lévő és az intim kapcsolatok jellegzetességeinek megkülönböztetése
-a vonzalom kialakulását befolyásoló tényezők (fizikai vonzerő, közelség, interakció,
hasonlóság)
-Aron & Aron osztott szelf elgondolása
-a kapcsolatok hatása a mentális egészségre
-kapcsolatok felbomlása
8. Csoportjelenségek I.: Befolyásolás a csoportban (többségi és kisebbségi hatások; a
csoportdöntés).
Kulcszavak:
-a normák funkciói
-Sherif autokinetikus-effektus és Asch vonalbecsléses kísérletei (változók és legfőbb
eredmények)
-a kisebbségi hatás vizsgálata Moscovici kísérletében
-a csoportpolarizációs jelenség és magyarázatai
-a csoportgondolkodás jelensége
9. Csoportjelenségek II: Interakció és kölcsönös függés: Csoportstruktúra, a vezetés,
csoportteljesítmény, a vegyes motívumú dilemmákra adott válaszok.
Kulcsszavak:
-a kölcsönös függés fogalma
-a munkavégző csoportok feladatainak típusai és a veszteségek forrásai
-csoportkohézió: a koordinációs és motivációs veszteségeket csökkentő tényező

-társas dilemmák a csoportos munka helyzeteiben és az együttműködést befolyásoló
tényezők
-vezetéselméletek: tulajdonság; stílus; kontingencia.
10. A társas identitás és csoportközi viszonyok.
Kulcsszavak:
-a csoportközi konfiktus magyarázatai : a reális konfliktus elmélete (Sherif) és a társas
identitás elmélete
-a minimális csoportközi paradigmával végzett kutatások
-észlelés a csoport tagjaként
-a konfliktusmegoldás lehetőségei

