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„Ha nem baj én is megpróbálom, van célom és van irányom,
Van más, van alternatíva, mielőtt bekrakkol a klíma!
Mindig megújítom magam, bennem napenergia van
Nem lépünk Isten helyébe
Egy a jelszó – tartós béke”

Kaukázus



Pszichológia a környezetvédelemben (Fintha, 
2013)
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Pszichológia a környezetvédelemben (Fintha, 
2013)
Az ember viszonya a környezeti problémákhoz a hármas részvétel:

1. a környezeti probléma okozója (mi az etikus magatartás a 
környezet iránt?)
2. a környezeti problémákat elszenvedő alany
3. a környezeti problémák ellen tenni tudó ágens

Ugyanakkor az egyoldalú megoldási módok (pl. csak a viselkedésre 
koncentrálás) nem oldják meg a problémát (Hargreaves, 2011)



A környezet(védelem) iránti attitűd

• A környezetünkkel kapcsolatos értékelő viszonyulás – meghatározza 
viszonyunkat a környezeti kérdésekhez

Elemei:
• A környezettel/körny.védelemmel kapcsolatos ismeretek
• A környezettel/körny.védelemmel kapcsolatos gondolatok
• A környezettel összefüggő/környezet(védelem) kiváltotta érzelmek
Mindhárom megváltoztatható pl. ismeretek átadásával, azonban a 
változásnak való ellenállással és az énvédelemmel számolni kell.



A környezetvédő magatartás (de Groot és Steg, 2010; 
Fintha, 2013; Kollmuss és Agyeman, 2010; Lange et al, 
2018; Sawitri et al, 2015)

• Demográfiai tényezők, külső tényezők (pl. intézményi, gazdasági, társadalmi és kulturális 
tényezők) és belső tényezők (pl. motiváció, környezetről való ismeretek, tudatosság, 
értékek, attitűdök, érzelmek, kontrollhely, felelősség és prioritások) egyaránt hatnak a 
magatartásra.

• Milyen magatartásformákat valósít meg a személy a környezetére gyakorolt negatív 
hatás csökkentésére és a környezet minőségének javítására (pl. közlekedési formák, 
étrend, túlfogyasztás és pazarlás elkerülése, hulladékkezelés stb)

• Érdemes a választás következményeit több oldalról bemutatni
• Kis (pl. szelektív hull) és nagy költségű cselekedetek (körny.barát termékek vásárlása)
• Realisztikus célok állítása (fenntartható önkorlátozás)

• Fontos a pozitív cselekvési minták állítása a túlzott bűntudatkeltés helyett („nézd, így is 
lehet”) és a személyes normák aktiválása

• Fontos az énhatékonyság növelése („Ezt meg tudom tanulni”)
• Fontos az attitűd és a viselkedés közötti inkongruenciával való empatikus konfrontáció



Az attitűd-viselkedés konzisztencia a 
környezetvédelem kapcsán
• Az egyéni észlelések, döntések és cselekvések mindig egy nagyobb társadalmi 

rendszerbe ágyazódnak (Oishi et al., 2009, Schröder és Wolf, 2017).
• A pozitív attitűd (pro-environmental attitude) nem jár együtt szükségszerűen 

pozitív környezetvédelmi viselkedéssel (pro-environmental behavior)
Az inkonzisztencia okai lehetnek:
• Önigazolás (a pozitív énkép fenntartása érdekében) és önfelmentés
• Elhárító mechanizmusok (pl. tagadás, hasítás, racionalizáció stb)
• Kognitív torzítások:

• Polarizált gondolkodás – ha nem mentem meg a Földet, akkor nem tettem semmit
• Túláltalánosítás – nem sikerült a klímacél teljesítése – soha nem teljesül
• A pozitívumok figyelmen kívül hagyása – ha történt vmi jó, az nem számít
• Perszonalizáció – miattam fognak kipusztulni az állatok, mert eszek húst



Új jelenségek –(öko)szorongás 

• Az éghajlatváltozásból, illetve egyéb környezeti problémákból adódó 
félelem, aggodalom, frusztráció és gyász

• A szorongás erősebb testi reakciókhoz vezet, ha bejósolhatatlannak 
vagy befolyásolhatatlannak látjuk a stresszort (klímaváltozás)

• Elhibázott lépések általánosítása, téves/túlzott következtetések (rossz 
faültetési gyakorlat           nincs remény/lehetőség, minden elveszett)

• A jövő miatti aggodalom + egzisztenciális szorongás – mi lesz velünk?
• Az utódok sorsának féltése (erőforrás is a változáshoz)
• Egy fecske nem csinál nyarat vs minimalizmus



A meggyőzés nehézségei – társadalmi 
tényezők
• Az egyének hajlamosak arra, hogy a hozzájuk hasonló egyénekkel való 

interakciókat előnyben részesítsék a társadalmi-demográfiai jellemzők és 
értékek tekintetében eltérő egyénekkel való interakciókkal szemben 
(McPherson et al., 2001).

• A társadalmak olyan emberek viszonylag homogén részhálózatainak 
összességeként írhatók le, amelyek stabil helyi hiedelemrendszerekkel 
rendelkeznek, amelyek ellenállnak a változásnak, mivel az emberek 
"közös valóságokat" (Hardin és Higgins, 1996) hoznak létre hasonlóan 
gondolkodó emberekkel (Homer-Dixon et al., 2013). 

véleménybuborékok (a körny.védelem kapcsán is)



A nem hatékony meggyőzés – Mit ne 
tegyünk?
• Katasztrofizáló/túláltalánosítást alkalmazó kommunikáció
• Negatív érzelmek túlzott kiváltása (szégyenérzet, harag, tehetetlenség)
• Indokolatlan reménykeltés (pl. „egy döntés/konferencia mindent 

megváltoztat”)
• Az elért részeredmények jelentéktelenítése („már úgyis mindegy”)
• A tudományos eredmények elhallgatása/torzítása

Tehát a REÁLIS, KORREKT ISMERETEK, FORGATÓKÖNYVEK segítenek.



A meggyőzés lehetőségei – Mit tehetünk?
• A meggyőzés szisztematikusabb módjai a felszínesebbek helyett (ld. Petty 

és Caccioppo)
• Kognitív komplexitás növelése (többféle nézőpont, szempont, árnyalt gondolkodás)
• Nyitottság növelése (intellektuális kíváncsiság felkeltése)
• Konstruktív viták lehetősége (problémamegoldás fejlesztése)
• Korrekt, szakmailag megbízható információk nyújtása (a bizonytalanság szorongást 

kelt!)
• Egyéni motivációk és értékorientáció figyelembe vétele (SDT, de Groot és Steg, 2010)

• A személyes cselekvési lehetőségek szakemberrel való megvitatásának 
lehetőségei, az eddig elért eredmények rendszeres visszajelzése

• Szakemberek által készített információs anyagok minél szélesebb körben 
való elterjesztése

• Az együttműködés, empátia, altruizmus, kollektivista értékrend üzenetei 
• Társ-i normák megváltoztatása (és emlékeztetni a normákra)



Pszichológiai erőforrások és lehetőségek

• A hárításokkal, önigazoló és önfelmentő ideológiákkal való szembenézés
• Az érzelmek szerepének megértése
• Önmagunkkal és másokkal való együttérzés (környezeti etika)
• Megküzdési stratégiák és az önkontroll funkciók erősítése
• Reális optimizmus kifejlesztése
• Árnyaltabb gondolkodás (zárt gondolkodás ellenében)
• A környezetvédő magatartással kapcsolatos énhatékonyság növelése
• Bizalom növelése a szakemberek iránt 
• A személyes felelősség és cselekvési szabadság tudatosítása
• A személyes erőforrásrendszer feltárása és a kontrollérzés erősítése
• Hatékony megerősítések (éppen elégséges külső motiváció)
• A környezetvédő identitás és énképelemek



Összefoglalás

• Ha új technológiák kerülnek bevezetésre, mindenképpen érdemes élni az 
alábbi eszközökkel:

• Érzékenyítés a téma kapcsán (pozitív érzelmek a természet(védelem) iránt!)
• Megértő, ugyanakkor a helyzettel és a saját felelősséggel empatikusan konfrontáló 

alapattitűd (a fogyasztás valódi következményeinek bemutatása)
• Informálás, megbízható szakirodalmakból készült rövid, érthető, gyakorlati 

aspektusokat tartalmazó kiadványokkal (szakértők iránti bizalom növelése)
• Hangsúlyozni a személyes felelősséget, ugyanakkor elkerülni a túlzott bűntudatkeltést
• Életmódváltás - apró változások (fokozatosan bővítve a személy számára már 

komfortos változtatásokat) 
• Énhatékonyság hiedelmek erősítése, visszajelzés az elért eredményekről
• A technológiaváltás SZEMÉLYRE/KÖZÖSSÉGRE GYAKOROLT következményeit korrekt, 

érthető módon vázolni (erős közösségi hálózatok szerepe!)
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Köszönöm a figyelmet!
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