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Attit űdmódosítás 
 
 
Az attitűd az egyén környezetében lévő személlyel, tárggyal vagy elvont fogalommal 

kapcsolatos beállítódás. 
Az attitűdváltozás történhet az attitűd tárgyával való közvetlen tapasztalat útján, vannak 

társadalmi tapasztalatok által elért változások, de ösztönzők által is kiválthatunk magatartás-, 
ill. attitűdváltozást. 

 
A közvetlen tapasztalat hatásai az attitűdökre 

A puszta észlelés a közvetlen tapasztalat útján hat az attitűdökre. Felismerése nehéz, 
mert az ilyen hatások általában eltűnnek az inger tulajdonságairól korábbi tapasztalataink 
alapján szerzett információk erősebb hatásai mögött. Ezen kívül a kontextusnak is fontos 
szerepe van, amikor észlelés történik.  Amikor az ingerrel való találkozás túlmegy a puszta 
észlelés minimális feltételén, akkor a tárgy vagy személy jellemzőiről kapott 
információattitűdünk erőteljes meghatározójává válik. Az információ csak akkor eredményez 
attitűdváltozást, ha eltér a tárggyal kapcsolatos várakozásainktól.   

A klasszikus kondicionálás során egy semleges inger, amely kezdetben nem tudott 
kiváltani egy adott választ, fokozatosan képes lesz erre azáltal, hogy ismételten kapcsolódik 
egy olyan ingerhez, amely már kiváltotta a kérdéses reakciót.  

 
A társadalmi úton közvetített tapasztalat hatása 

Modellkövetés, amikor mások megfigyeléséből tanulunk. A modellhatások erősíthetik 
vagy gyengíthetik azokat a viselkedési tilalmakat, amelyeket az egyének korábban 
megtanultak. A modellkövetést az attitűd és magatartásváltozás stratégiájaként széles körben 
alkalmazzák a reklámszakmában. Egy reklám kapcsán a pozitív gerjedelem átragadhat a 
termékre, pl. azért, mert a terméket reklámozó sztárhoz minden tekintetben közel akar kerülni 
és hasonlítani rá. Ezt a folyamatot az azonosulás terén történő attitűdváltozásnak nevezik.  

A meggyőző kommunikáció egy bizonyos álláspontot támogat és jellemző, hogy az 
alátámasztására kidolgozott egy vagy több érvet mutat be. A meggyőzés elméletei az 
attitűdváltozásokat azáltal magyarázzák meg, hogy leírják azokat a folyamatokat vagy 
változókat, amelyek közvetítik a közleményeknek az attitűdökre és vélekedésekre gyakorolt 
hatását.   
 
Mit ől lesz meggyőző egy érv?  

A várakozás-értékelés modell szerint az emberi cselekedetek fő közvetítőjeként 
kétfajta kognícióval találkozunk: 1. szubjektív valószínűségekkel, 2. a tettek 
következményeinek értékelésével. A pozitív következményeket preferálják az emberek. A 
félelemkeltés illusztrálja, hogy miként alkalmazható a várakozás-értékelés modell a 
meggyőzésben.  

A védekezés motivációjának elméletét alapján felismertetjük, hogy pl. egy betegség 
súlyossága és a gyakorisága nagyobb, mint gondolják, és a közleményben foglalt tanács 
hatékony gyógymód. 

 



2 

 

Az ösztönzők által kiváltott viselkedésváltozás attitűdbeli hatása 
A várakozás-értékelés modell alapján a viselkedés minden olyan megváltozását, 

amelyek az ösztönzők szerkezetében bekövetkezett változás hív elő, azok a változások 
közvetítenek, amelyek az egyénnek magatartása következményeire vonatkozó vélekedéseiben 
és az illető viselkedési attitűdjeiben álltak be. A hatalmi intézmények gyakran befolyásolják a 
magatartást ösztönzők, társadalmi normák vagy jogi szankciók útján. 

A disszonancia-elmélet szerint, amikor alternatív cselekvési lehetőségek közül 
választunk, van valamilyen ismeretünk (disszonáns tudattartalmunk), amely más döntést 
igazolna. A disszonáns tudattartalmak taszító érzelmi állapothoz (disszonanciához) vezetnek. 
Megváltoztathatják az attitűdjüket azok az emberek, akiket arra késztetnek, hogy attitűdjükkel 
ellentétesen viselkedjenek, de a változás mértéke függ választási szabadságuktól, az ösztönző 
mértékétől és a viselkedésük következményeitől. Azoknál a személyeknél, akiknek 
szabadságában állt visszautasítani az attitűdjükkel ellentétes feladatot, a legnagyobb 
attitűdváltozás akkor következett be, ha az ösztönző mértéke minimális volt, s ha 
magatartásuk negatív következményekkel járt.   

A disszonancia-értelmezést kétségbe vonták az önészlelés-elmélet képviselői. Az 
elmélet feltételezi, hogy mivel a belső támpontok gyakran gyengék, kétértelműek vagy 
értelmezhetetlenek, az emberek, amikor arra kérjük őket, hogy számoljanak be saját 
attitűdjükről, sokszor ugyanabban a helyzetben vannak, mint a külső megfigyelők. 
Attitűdjeikre múltbeli magatartásuk megfelelő eseteiből következtetnek.  

A téves attribúció folyamatát vizsgáló kísérletek eredményei a disszonancia-elméletet 
igazolták. Végül is arra jutottak, hogy a két elméletet úgy kell tekinteni, hogy kiegészítik 
egymást, s mindegyik a maga sajátos területén alkalmazható. Az önészlelési elmélet helyesen 
írja le az attitűdváltozást az attitűddel egybecsengő viselkedés (amikor az attitűd ugyan eltér 
az egyén tényleges attitűdjétől, de még elfogadható) kontextusában, míg a disszonancia-
elmélet az attitűddel ellentétes magatartás esetén magyarázza az attitűdváltozást.  

A benyomáskeltés elmélete azt vetette fel, hogy az emberek a társas életükben gondot 
fordítanak arra, hogy mások előtt következetesnek mutatkozzanak.  Nem az vezérli a 
személyt, hogy következetes legyen, hanem, hogy következetesnek lássák. A viták végül úgy 
oldódtak meg, hogy a benyomáskeltést és disszonanciát egymást kiegészítő elméleteknek kell 
tekinteni.  

A külső ösztönzőknek a belső motivációra és teljesítményre gyakorolt hatásával 
foglalkozó kutatások azt igazolják, hogy az önmagában is élvezettel végzett feladatban 
nyújtott teljesítmény csökken, ha az embereket jutalmazzuk érte. Ha kellően szembeötlőek a 
külső ösztönzők, az egyén saját viselkedését ezeknek a kényszerítő külső feltételeknek fogja 
tulajdonítani, s nem a feladat iránti belső érdeklődésnek. A várt és a feltételhez kötött jutalom 
a belsőtől a külső felé tolja el a személy motivációját. Az „öncélnak” tekintett tevékenység 
„egy cél elérését szolgáló eszközzé” válik. Ez a túlzott igazolás hipotézise.  
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