
Grupa społeczna 



 Dlaczego ludzie tworzą grupy: 

1. Ludzie mają silną potrzebę afiliacji 

(przebywania z innymi) i przynależności 

społecznej: 
  

 łatwo i chętnie tworzą więzi z innymi nawet                  

w niesprzyjających warunkach 

 utrzymują te więzi pomimo kosztów  

 z trudem je zrywają 

 źle znoszą brak więzi 

 wiele najważniejszych uczuć i myśli                 

koncentruje się  na relacjach z innymi 



2. Grupy udzielają swoim członkom wsparcia 

społecznego 

 wsparcie społeczne – interakcje, dzięki którym 

ludzie nawzajem sobie pomagają oraz tworzą 

sieć kontaktów i związków spostrzeganych  

jako źródło akceptacji 

 Osoby dysponujące wsparciem: 

• lepiej znoszą stresy 

• rzadziej zapadają na depresję                                         

i inne zaburzenia psychiczne 

• są szczęśliwsze 

• mają lepiej funkcjonujący układ immunologiczny 

• żyją dłużej 



3. Grupy umożliwiają realizację przedsięwzięć, 

których jednostka nie byłaby w stanie 

zrealizować z powodu ich rozmiarów                     

i stopnia komplikacji. 



STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE GRUPY 

 Grupa społeczna to dwie lub więcej osób, które: 

1) komunikują się ze sobą i wzajemnie na siebie 

wpływają (szczególnie w bezpośrednich 

kontaktach) 

2) mają poczucie przynależenia nawzajem               

do siebie (myślą o grupie „My”) 

3) mają wspólny cel 

4) tworzą strukturę (organizację wewnętrzną) 
pozycje społeczne, role, status - prestiż 



5) posiadają ustalone wspólne normy 

 Normy grupowe – reguły określające właściwe         

i niewłaściwe sposoby zachowania członków 

grupy (nakazy i zakazy) 

Normy: 

• przyczyniają się do osiągania przez grupę 

założonych celów 

• decydują o trwaniu grupy (szczególnie 

nieformalnych - kibice) 

• określają relacje grupy z jej otoczeniem 

społecznym 



Interakcje i różnicowanie statusu. 

 

Głównym mechanizmem różnicowania statusu  

w grupie są interakcje (wzajemne oddziaływania) 

i komunikacja między jej członkami. 

 

Psycholog społeczny R. P. Bales stworzył 

system analizowania interakcji.  

System Balesa ułatwia obserwowanie 

zachowania się ludzi w grupie.  

 



OGÓLNE KLASY INTERAKCJI 
 

 pozytywne działania                             
społeczno-emocjonalne 

 

1) solidaryzowanie się z inną osobą, 
podwyższanie pozycji innej osoby,        
udzielanie pomocy, nagradzanie 

 

2) rozładowywanie napięcia emocjonalnego, 
żartowanie, śmianie się, okazywanie 
zadowolenia 

 

3) wyrażanie zgody, bierne akceptowanie, 
rozumienie sugestii, uleganie 



  działania zadaniowe 

 

4) dawanie sugestii, wskazywanie kierunku, 
pozostawianie innym autonomii 

 

5) wyrażanie opinii, dokonywanie oceny, 
wyrażanie uczuć, wyrażanie życzeń 

 

6) orientowanie innych, udzielanie         
informacji, powtarzanie,                  
wyjaśnianie 



   wymiana informacji 

 

7) pytanie i prośby o zorientowanie,                       
o informacje, powtarzanie, potwierdzanie 

 

8) pytanie o opinie, ocenę, analizę, 
wyrażenie uczucia 

 

9) pytanie, prośby o sugestie,                              
o pokierowane, pytanie o możliwe 
sposoby działania 

 



  negatywne działania społeczno-emocjonalne 

 

10) niezgadzanie się, bierne odrzucanie sugestii 

     innych, wstrzymywanie pomocy 
 

11) ujawnianie napięcia emocjonalnego, prośby 

     o pomoc, usuwanie z pola 
 

12) ujawnianie antagonizmu, obniżanie pozycji 

     innej osoby, bronienie siebie, domaganie się 

     uznania 

 



W spontanicznym przebiegu interakcji  

w małej grupie z reguły wykształcają się dwa typy 

jednostek aktywnych (specjalistów) 

 

Specjaliści społeczno-emocjonalni 

- menedżerowie relacji społecznych; inicjują 

większość pozytywnych zachowań społeczno-

emocjonalnych, skierowanych na stosunki                  

w grupie  

 Osoby te są najbardziej lubiane. inicjują więcej 

interakcji o charakterze solidaryzowania się, 

pomagania, dążą do rozładowania napięcia 

emocjonalnego.   



Specjaliści zadaniowi 

- menedżerowie działań zbliżających grupę            

  do osiągnięcia celu 

• interakcje skierowane na rozwiązanie zadania 

(sugerowanie, opiniowanie, wyjaśnianie)  

• inicjują więcej interakcji negatywnych typu 

niezgadzanie się, sprzeciwianie  

 nie są to osoby najbardziej lubiane 

 

  W tych dwóch rolach pojawiają się różni 

członkowie grupy – wymagania obu ról bywają 

wzajemnie sprzeczne, a do ich spełnienia 

potrzebne są odmienne umiejętności.  



 

Rodzaj interakcji 

pozytywne działania 

społeczno-emocjonalne 

1) okazanie solidarności 

2) redukcja napięć 

3) zgadzanie się 

 

 

     X 

     X 

     X 

 

 

     X 

     X 

 

 

 

 

     X 

działania zadaniowe 

4) dawanie sugestii 

5) wyrażanie opinii 

6) ukierunkowywanie 

 

     X 

     X 

     X 

 

     X 

     X 

     X 

        Specjaliści  

  społ.- emocjonalni 

       Specjaliści  

       zadaniowi 

odbierają   inicjują odbierają  inicjują 

System analizy procesu interakcji Balesa                     

i różnicowanie się ról w małej grupie zadaniowej 



 

  Rodzaj interakcji 

wymiana informacji 

7) prośba o wskazówki 

8) prośba o opinię 

9) prośba o sugestię 

 

      X 

     X 

     X 

 

 

      

     X 

 

     X 

      X 

      X 

negatywne działania 

społeczno-emocjonalne 

10) niezgadzanie się 

11) okazywanie napięcia 

12) sprzeciwianie się 

 

 

 

     X 

 

      

      X 

       

      X 

 

 

      X 

      X 

      X 

        Specjaliści  

  społ.- emocjonalni 

       Specjaliści  

       zadaniowi 

odbierają   inicjują odbierają  inicjują 

za Wojciszke, 2006 



Tendencyjna komunikacja informacji 

podzielanych – przeciętny członek grupy 

częściej porusza w dyskusji i przekazuje innym 

te informacje, które oni już znają (podzielane), 

niż informacje, które posiada tylko on 

(niepodzielane).                          Stasser, 1992 

 

Uczestnik grupowej dyskusji o wiele chętniej 

mówi o tym, o czym wszyscy i tak dobrze 

wiedzą, niż o niepowtarzalnych informacjach, 

które znane są tylko jemu i których 

przekazanie mogłoby wnieść coś nowego      

do grupowej decyzji. 



Kandydat A: 

 +1,2,3,4,5,6,7,8 

- 1,2,3,4 

Kandydat A: 

 +1,2,3,4,5,6,7,8 

- 1,2,3,4 

Kandydat A: 

 +1,2,3,4,5,6,7,8 

- 1,2,3,4 
Kandydat A: 

 + 1,2,3,4,5,6,7,8 

- 1,2,3,4 

Decyzja grupy:  

83% popiera kandydata A 

Czy ludzie w grupie upowszechniają informację, 

której są wyłącznymi posiadaczami? 



Kandydat A: 

 +  1,2 

- 1,2,3,4 

Kandydat A: 

 +  3,4 

- 1,2,3,4 

Kandydat A: 

 +  5,6 

- 1,2,3,4 

Kandydat A: 

 +  7,8 

- 1,2,3,4 

Decyzja grupy:  

24% popiera kandydata A 



Spójność grupy 

suma sił skłaniających do pozostania w grupie: 
- atrakcyjność innych członków 

- atrakcyjność wykonywanego wspólnie zadania 

  (zaangażowanie w zadanie) 

- atrakcyjność całej grupy; jej prestiż (duma grupowa) 

Grupa jest tym bardziej spójna: 

- im trudniej do niej wejść  

  rytuały przejścia  

– obrzędy inicjacyjne i okresy wstępne (duży 

wysiłek finansowy, fizyczny lub psychiczny) 

Uzasadniając poniesiony wysiłek, ludzie 

podnoszą we własnych oczach wartość grupy          

i dumę z przynależności do niej. 



Spójność grupy jest tym większa: 

 im mniej liczy członków 

 im trudniej ją opuścić 

 im większe są jej dotychczasowe sukcesy 

 im większe jest zewnętrzne zagrożenie 

  realizacji celów grupy czy samego jej istnienia 

 

Im bardziej spójna grupa, tym skuteczniejsze 

jej działanie. 

Najważniejszym aspektem spójności grupy  

 - zaangażowanie członków grupy  

   w wykonywane zadanie 



Wzajemne wpływy większości i mniejszości 
 

Większość wywiera silniejszy wpływ                    

na mniejszość (konformizm) 
 

Wpływ mniejszości na większość jest skuteczny 

dzięki dwóm strategiom: 

-  konsekwentne odstępstwo                               

(silne zaangażowanie w swoje poglądy) 

-  odstępstwo poprzedzone początkowym 

    uleganiem - strategia dwufazowa: 
1) pozorne uleganie większości, by zyskać zaufanie                 

i akceptację 

2) ujawnienie poglądów sprzecznych z opiniami większości 

w odpowiedniej chwili 



Wpływy większości wywołują uleganie – 

konformizm zewnętrzny, czyli publiczne 

powtarzanie opinii większości przy braku 

prywatnej ich akceptacji 

 

Wpływy mniejszości wywołują konwersję 

(nawrócenie) – rzeczywistą zmianę poglądów, 

niekoniecznie ujawnianą w opiniach 

publicznych głoszonych przez jednostkę 



ZADANIOWE FUNKCJONOWANIE GRUPY 

 

  Efekt facylitacji społecznej 

 

  Efekt hamowania społecznego 

 

  Efekt próżniactwa społecznego 



         Jak obecność innych osób wpływa na 

          funkcjonowanie zadaniowe jednostki? 

Efekt  

facylitacji społecznej 

(ułatwienie społeczne) 

• wzrost poziomu 

wykonania zadań pod 

wpływem obecności 

innych 

Efekt  

hamowania 

społecznego 

• obecność innych 

powoduje spadek 

poziomu wykonania 

 

zadania łatwe zadania trudne 



Modele wyjaśniające wpływ obecności innych     

na wzrost skuteczności działania w zadaniach 

łatwych (facylitacja społeczna), a spadek              

w zadaniach trudnych (hamowanie społeczne). 

 

                               Model popędu Zajonca (1965) 

 

                               Model uwagi Barona (1986) 

                                                     

za Wojciszke, 2006 



Obecność 

innych 

Wzrost 

pobudzenia 

(popędu) 

Reakcja 

dominująca jest 

poprawna 

Wzrost tendencji 

do wykonania 

reakcji dominującej 

Reakcja 

dominująca jest 

niepoprawna 

Wzrost 

poziomu 

wykonania 

Spadek 

poziomu 

wykonania 

ZADANIA 

 ŁATWE 

ZADANIA 

TRUDNE 

Model popędu Zajonca 



Obecność 

innych 

Rozproszenie 

uwagi 

(obciążenie 

poznawcze) 

Ignorowanie 

sygnałów 

nieistotnych dla 

zadania 

Zawężenie pola 

uwagi poświęcanej 

zadaniu 

Ignorowanie 

sygnałów istotnych 

dla zadania 

Wzrost 

poziomu 

wykonania 

Spadek 

poziomu 

wykonania 

ZADANIA 

 ŁATWE 

ZADANIA 

TRUDNE 

Model uwagi Barona 



Próżniactwo społeczne   (efekt Ringelmana) 

 

Im więcej ludzi równocześnie wykonuje jakąś 

pracę, tym gorszy rezultat uzyskują w porównaniu 

z tym, co wynikałoby z dodawania ich rezultatów 

uzyskiwanych indywidualnie. 



Najważniejsze czynniki modyfikujące efekt 

próżniactwa społecznego (EPS), czyli spadek 

wykonania pod wpływem działania razem z innymi. 
                                                 

                                              Karau, Williams (1993) za Wojciszke, 2006 

          Czynnik          Jak działa      Dlaczego działa 

identyfikowalność 

wkładu jednostki 

EPS zanika, jeżeli można 

zidentyfikować indywidualny 

wkład jednostki.  

Pozostaje umiarkowany, 

jeżeli indywidualnego wkładu 

nie można zidentyfikować 

Jednostka unika 

odrzucenia 

społecznego,           

a dąży do 

uzyskiwania 

pozytywnych 

informacji o sobie 



     Czynnik          Jak działa       Dlaczego działa 

ważność zadania EPS zanika przy silnie 

angażujących zadaniach, 

jest umiarkowany przy 

zadaniach średnio 

angażujących oraz jest 

silny przy zadaniach słabo 

angażujących  

Przy zadaniach ważnych 

(interesujących, 

związanych z ja) nie 

następuje efekt 

rozproszenia 

odpowiedzialności. 

ważność grupy EPS zanika, jeżeli grupa 

jest bardzo ważna, jest 

umiarkowany w grupach 

średnio ważnych, jest silny 

w grupach nieważnych 

 

Jeżeli jednostka 

identyfikuje się z grupą, 

to ceni sobie wyniki nie 

tylko własne, lecz także 

grupowe 



    Czynnik          Jak działa  Dlaczego działa 

grupa jest 

oceniana jako 

całość 

EPS zanika, jeżeli grupa 

jest oceniana jako całość; 

pozostaje umiarkowany, 

jeżeli grupa nie jest 

oceniana. 

Jeżeli jednostka 

identyfikuje się z grupą, 

to ceni sobie wyniki nie 

tylko własne, lecz także 

grupowe. 

oczekiwany 

poziom 

wykonania innych 

EPS zanika przy 

przekonaniu, że inni 

członkowie osiągną niski 

poziom wykonania; 

pozostaje umiarkowany 

przy oczekiwaniu 

średniego bądź wysokiego 

poziomu wykonania 

innych. 

Jednostka kompensuje 

niedostatki innych 

wzmaganiem własnego 

wysiłku, szczególnie w 

wypadku ważnych 

zadań; wówczas pojawia 

się znaczny zysk 

motywacyjny, czyli 

odwrotność EPS. 



    Czynnik      Jak działa     Dlaczego działa 

niepowtarzalność 

wkładu jednostki 

EPS zanika przy 

przekonaniu, że własny 

wkład jest 

niepowtarzalny; 

pozostaje umiarkowany, 

gdy jednostka sądzi, że 

jej wkład może zostać 

zastąpiony wkładem 

innych. 

Jeżeli działania jednostki 

może wykonać ktoś inny, 

spada spostrzegana 

przez jednostkę 

instrumentalność tych 

działań, a w 

konsekwencji i 

motywacja do wysiłku 

wielkość grupy EPS rośnie wraz ze 

wzrostem liczebności 

grupy wykonującej 

zadanie (tylko w grupach 

złożonych z mężczyzn). 

Różne wyjaśnienia. 



 Czynnik           Jak działa       Dlaczego działa 

płeć EPS słabnie (ale pozostaje 

istotny) w grupach złożonych 

z samych kobiet, jest istotnie 

wyższy w grupach 

mieszanych, a najwyższy          

w grupach złożonych                    

z samych mężczyzn. 

Mężczyźni są zorientowani 

bardziej indywidualistycznie         

i rywalizacyjnie od kobiet 

zorientowanych na kolektyw                   

i współpracę. 

kultura EPS słabnie (ale pozostaje 

istotny) w grupach 

azjatyckich; pozostaje 

umiarkowany w grupach ze 

społeczeństw Zachodu. 

Kultury Zachodu są 

zorientowane bardziej 

indywidualistycznie, kultury 

Wschodu są zorientowane 

bardziej kolektywistycznie. 

złożoność 

zadania  

EPS zanika przy zadaniach 

złożonych; pozostaje silny 

przy zadaniach prostych. 

Obecność innych 

(stanowiących źródło 

wpływu) nasila pobudzenie, 

a w konsekwencji poziom 

wykonania zadań prostych. 



Efekt próżniactwa społecznego – dotykający 

także grupowej „burzy mózgów”- jest rodzajem 

choroby społecznej. 
 

Aby uniknąć próżniactwa należy: 

  tak zorganizować sytuację, aby można było 

     zidentyfikować indywidualny wkład każdej  

     z działających osób 

                             lub 

  nasilić identyfikację jednostki z grupą przez:   
•  zwiększenie ważności wykonywanych zadań 

•  zwiększenie przekonania ludzi o niepowtarzalności 

     ich wkładu 

•  podwyższanie atrakcyjności grupy dla jednostki,  

     co przynosi wzrost spójności grupy 



Obecność 

  innych 

Możliwa ocena 

indywidualnych 

działań 

Czujność 

Lęk przed oceną 

Brak koncentracji 

- konflikt  Pogorszenie 

  działania  

 w trudnych 

  zadaniach 

Pobudzenie  

   Poprawa 

   działania 

  w prostych 

   zadaniach 

 
Brak możliwości 

oceny działania 

 

    Słabe 

  działanie  

 w prostych 

  zadaniach 

    Lepsze 

   działanie  

  w trudnych 

   zadaniach 

 

    Brak lęku  

  przed oceną 

 

Uspokojenie  

Facylitacja społeczna 

Próżniactwo  społeczne 



Skład grupy i struktura zadania 
 

1.Liczebność: 

 Im liczniejsza grupa, tym słabsza jej spójność                  

i przestrzeganie norm grupowych, a tym większa 

szansa próżniactwa społecznego. 
 

2. Liczy się rodzaj osób wchodzących w skład grupy. 

 Czy lepiej funkcjonują grupy jednorodne,            

czy niejednorodne pod względem zdolności? 

    Zależy to od struktury stojących przed  

       grupą zadań. 

Klasyfikacja zadań na podstawie reguły 

przekształcania indywidualnego wkładu członków 

w ogólny wynik grupy.               
Steiner(1972) za Wojciszke (2006) 



  Typ zadania               Reguła          Przykład  

addytywne wyniki indywidualne są 

dodawane do siebie 

przeciąganie liny, 

wiosłowanie, biegi 

sztafetowe, aplauz na sali 

dysjunktywne wynikiem grupy jest 

wybrany (najlepszy) wynik 

indywidualny 

grupowe odpowiadanie na 

test wiadomości 

koniunktywne wynik grupowy równy jest 

najgorszemu wynikowi 

indywidualnemu 

wspinaczka w grupie 

kompensacyjne wynik grupy powstaje z 

uśrednienia wyników 

indywidualnych 

współzawodnictwo 

drużynowe w niektórych 

sportach; uśrednianie ocen 

członków grupy 

dyskrecjonalne grupa sama decyduje o 

regule kombinowania 

indywidualnych wkładów 

w wynik grupowy 

rodzina decyduje, co kto 

robi przy obiedzie 



Decyzje grupowe 
 

Syndrom myślenia grupowego  
Syndrom „grupowego ogłupienia" 

- podejmowanie błędnych decyzji przez zespół 

wskutek tego, że wewnętrzna dynamika 

grupowa (głównie motywacja do utrzymania 

spójności - manifestowana jednomyślnością) 

przeważa nad  motywacją do podjęcia decyzji 

merytorycznie zasadnych  
 

Janis (1982) 



Warunki sprzyjające pojawianiu się syndromu: 

 

  silna spójność grupy 

  izolacja grupy od szerszego otoczenia 

  brak systematycznie stosowanych procedur  

    poszukiwania i oceny rozwiązań 

  dyrektywny przywódca (silny i szanowany 

    przez grupę) 

  silny stres w połączeniu z brakiem nadziei  

    na inne rozwiązanie, lepsze od rozważanego 



symptomy myślenia grupowego: 
 

  złudzenie bezpieczeństwa własnej grupy  

    i nadmierny optymizm  

  przekonanie o moralnej wyższości własnej  

    grupy 

  autocenzura, ludzie dobrowolnie odrzucają 

    przeciwstawne poglądy, aby nie torpedować  

    samych siebie 

  nacisk na opornych, którzy występują przeciwko 

    danemu rozwiązaniu 

  złudzenie jednomyślności poprzez pomijanie 

    oponentów 

  strzeżenie przywódcy przed odmiennymi  

    poglądami 



Sieci komunikacyjne 

A B A 

E 

C B 

A 

C B 

D 

B 

D 

A 

C 

PARA ŁAŃCUCH 

GWIAZDA 
SIEĆ 



Sieci komunikacyjne: 

łańcuch 

gwiazda 



Sieci komunikacyjne 

koło 

rak 


