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Szociálpszichológia
Kísérleti szociálpszichológia: függı és független változók, legfıbb
hipotézisek és eredmények, a mögöttes elmélettel együtt!
A „teljesítmény csoportban” kérdéskör legfıbb kísérletei (Taylor; BavelasLeavitt, Moscovici)
A BIRG jelenséget bemutató vizsgálat, mely igazolja, hogy a társas
identitásnak és az önértékelésnek kapcsolata van
A Cialdini-Batson vita (van-e ıszinte altruizmus) alapkísérlete
A kognitív disszonancia irodalom alapkísérletei: elégtelen igazolás; a
csoportba kerülés nehézsége vonzódáshoz vezet; döntések igazolása. A
Festinger-Carlsmith kísérlet részletesen
Aron és Aron kísérlete, melyben az „intim kapcsolatokban a másik az én
részévé válik” hipotézist igazolták
Asch „hideg-meleg” kísérlete a benyomások szervezıdésérıl
Asch vonalbecsléses kísérlete
Írja le az önbeteljesítı jóslatra vonatkozó klasszikus vizsgálatot! Kinek a
nevéhez köthetı? A kísérleti szociálpszichológia hozzájárulása a tömegben
megfigyelhetı jelenségek magyarázatához
Az SFI jelenségkör, a társas facilitációra vonatkozó 1. szoc.pszich-i
kísérlettel (Triplett)
Daniel Gilbert kísérletei az oksági sémák attribúció során való
alkalmazásáról a kül. Feldolgozási szinteken
Devine kísérlete a sztereotípiák automatikus aktiválódásáról
Donn Byrne (1961): A személyközi vonzalom és attitődbeli hasonlóság
vizsgálata: A kísérlet milyen hipotéziseket tesztelt és az eredmények mit
mutattak?
Hamilton és Rose kísérletei a látszatkorrelációról és szerepükrıl a
sztereotip nézetek fenntartásában
Kinek a nevéhez főzıdik a minimális csoport paradigma jelensége? Írja le,
mit jelent!
Lewin és a csoportdinamikai kutatócsoport vezetési stílusokkal
kapcsolatos kísérlete
Milgram engedelmesség-kísérlete
Mit jelent a deindividualizáció? Hogyan vizsgálható a jelenség? (L.
Festinger- A. Pepitone- T. M. Newcomb, 1952-kísérlet!)
Petty és Cacioppo kísérletei, melyekben a szisztematikus és felületes
feldolgozás különbözıségeire rámutattak a meggyızı közlésben
Sherif autokinetikus effektus kísérlete a normák információs funkciójáról
Sherif nyári táboros terepkísérlete, mely a konfliktusok keletkezésérıl és
feloldásáról szól
Tárgya, története, módszerei
A „szociológiai szociálpszichológia”: G.H.Mead szociális behaviorizmusa;
a szimbolikus interakcionizmus jellemzése, különös tekintettel E. Goffman
munkásságára; R. Merton munkássága
A behaviorizmus jelentkezése a szociálpszichológiában (1): Homans
szociális csere-elmélete
A behaviorizmus jelentkezése a szociálpszichológiában (2): A szociális
tanulás és utánzás elméletei (Miller és Dollard utánzáselmélete; Bandura
elmélete a szociális tanulásról)
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A behaviorizmus jelentkezése a szociálpszichológiában (3): Az attitődproblematika (Doob; Osgood és Tannenbaum; Fishbein; Bem; a Yaleprogram)
A pszichoanalízis jelentkezése a szociálpszichológiában (1): S. Freud,
Bion és Schutz munkássága és kritikai értékelésük
A pszichoanalízis jelentkezése a szociálpszichológiában (2): Fromm,
Adorno, valamint Kardiner munkája és ezek kritikai értékelése
A szerepelmélet és a hozzá kapcsolódó szociálpszichológiai elméletek:
megkedveltetési elmélet (Jones és Wortman), benyomáskeltési elmélet
(Schlenker), self-monitorizálási elmélet (Snyder)
A szociálpszichológia „válsága” és jelene
A szociálpszichológiai kutatásokkal szemben támasztott etikai
követelmények
A XIX. században a szociálpszichológiát milyen két aspektusból
közelítették meg?
Az 1930/40-es évek milyen hatással voltak a szociálpszichológia
fejlıdésére?
Az alaklélektan jelentkezése a szociálpszichológiában: Solomon Asch és
Fritz Heider munkássága
Csereelméletek (Thibaut és Kelley; Walster, Berscheid és Walster, ill.
Adams ekvitáselmélete)
Hasonlítsa össze a beavatkozó és a be nem avatkozó vizsgálati
módszereket!
Kurt Lewin munkássága, hatása a modern szociálpszichológiára:
mezıelmélete, klasszikus kísérletei, a csoportdinamikai kutatások
Mi az a három követelmény, aminek a tudományos elmélet eleget tesz a
társas viselkedés általános magyarázatában?
Miben különbözik a szociálpszichológus szemlélete és megközelítésmódja
a laikus, hétköznapi emberétıl?
Mikortól datálható a modern szociálpszichológia és kinek a nevéhez,
illetve melyik kísérlethez köthetı?
Milyen adatgyőjtési technikák alkalmazhatóak szociálpszichológiai
kutatásokban? Soroljon fel néhányat!
Milyen feldolgozási elvek mőködnek a társas és a kognitív folyamatok
vonatkozásában?
Milyen két alapvetı axiómára támaszkodik a szociálpszichológia?
Milyen kutatási típusok léteznek? Jellemezze ezeket röviden!
Néplélektan, nemzeti karakter és a sztereotípiák problematikája
Társas megismerés
Önmagunk és mások megismerésének különbözıségei és hasonlóságai
Összetett benyomások
A kognitív egyensúly hiányából fakadó feszültségek feloldási módjai
A kognitív stílus klasszikus elméletei : Adorno, Rokeach és Harvey
elméletei
A pontosság kérdése a személypercepcióban
A pozitív önértékelés fenntartásának problematikája
A selfkomplexitás
A személyközi és csoportközi interakciókat jellemzı megismerés
különbségei
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A sztereotípiák aktiválódását elısegítı tényezık
A sztereotípiák feloldásának lehetséges útjai
A sztereotípiahasználat viselkedéses következményei
A társas identitás fogalma
Ahogyan a kognitív stílus gondolata a modern kognirtív
szociálpszichológiában megjelenik: a kognitív szükségletek és a környezeti
feltételek szerepe a megismerésben
Attitőd és viselkedés kapcsolata 1: attitőd és viselkedés (az attitődök
szerepe a viselkedésszervezésben, Ajzen és Fischbein tervezett cselekvés
elmélete; az attitődök szerepe az információkeresésben, feldolgozásban és
az emlékezetben)
Attitőd és viselkedés kapcsolata 1: viselkedés és attitőd (Bem, ill. Festinger
elmélete)
Attribúciós elméletek
Attribúciós torzítások
Az énfogalom egységességének a problematikája
Az érzelmek szerep a szociális megismerésben (személypercepció,
motivációs alapú attribúciós torzítások, pszichologika)
Az attitőd fogalma, felépítése, mérése
Az attitődök befolyásolása a felületes és a szisztematikus felédolgozási
szinteken
Az elsı benyomások kialakulása
Csoportok megismerése: a sztereotípia fogalma
Fogalmazza meg Lerner „igazságos világba vetett hit” hipotézisét! Írjon
néhány, ezt igazoló kísérlet eredményt!
Kelly elgondolása a komplex és simplex gondolkodásról
Kognitív egyensúlyelméletek: az egyensúly, a szimmetria és a kongruitás
Mire vonatkozik az implikált személyiség elmélet kifejezés?
Mit jelent a szisztematikus feldolgozás az attribúciós folyamatban?
Oki sémák az attribúcióban
Sztereotípiafunkciók
Társas viselkedés
A csoportfejlıdés szakaszai, ezek jellemzése
A csoportközi konfliktusok megoldásának módjai, ezek jellemzése, illetve
alkalmazott vonatkozásban példa a különbözı megoldási javaslatokra
A fogolydilemma helyzet bemutatása
A kialakulóban lévı és az intim kapcsolatok különbözıségei
A proszociális viselkedés és osztályai
A reaktancia jelensége
A segítségnyújtást befolyásoló tényezık sürgıs beavatkozást igénylı
helyzetekben
A tömeg hatása a pszichés mőködésekre
A vonzódást befolyásoló tényezık
Az agresszív viselkedés elméletei
Az agresszió pszichoanalitikus modellje
Hogyan jöhet létre sikeres kisebbségi befolyás?
Honnan eredhetnek a csoportközi konfliktusok?
Kinek a nevéhez főzıdik a minimális csoport paradigma jelensége? Írja le,
mit jelent!
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Mi a morális közöny és morális kirekesztés közötti különbség és
hasonlóság!
Mikor beszélünk alkuhelyzetrıl? Idézzen néhány alkuhelyzetet a
mindennapi életbıl!
Mire vonatkozik a relatív depriváció elmélete? A relatív fraternalisztikus
és relatív egoisztikus depriváció különbségei és hasonlósága.
Mire vonatkozik a tükörkép-gondolkodás és kinek a nevéhez köthetı?
Mire vonatkozik a tervezett viselkedés elmélete?
Mit értünk társas dilemma alatt?
Mit jelent a vonatkoztatási csoport normatív funkciója?
Mit nevezünk univerzális társas normának!
Mutassa be a vezetés kontingencia-modelljét, kinek a nevéhez
kapcsolódik?
Mutassa be, milyen kommunikációs sémák léteznek, valamint hasonlítsa
össze ezeket a hatékonyság és elégedettség szempontjából!
Nevezzen meg helyzeteket, amikor elıny és amikor hátrány a
konformizmus!
Vezetéselméletek
Vezetési stílusok felsorolása, K. Lewin nyomán

