
Wpływ społeczny 



Wpływ społeczny  

 

Proces, w wyniku którego dochodzi do 

zmiany zachowania, opinii lub uczuć 

człowieka wskutek tego, co robią,  

myślą lub czują inni ludzie. 

•  świadomy, intencjonalny zabieg 
 

•  działanie nieświadome  

  (podmiot nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego 

  zachowanie wpływa na sposób myślenia, emocje  

  czy zachowanie drugiego człowieka) 
 

•  wpływ pozytywny vs negatywny  

  w zależności od intencji podmiotu, który go wywiera 



Przejawy wpływu społecznego: 

 

1.  Naśladownictwo 

  

2.  Konformizm 

 

3.  Posłuszeństwo  

    wobec  

    autorytetu 



Naśladownictwo  
 

- kopiowanie cudzych zachowań we własnym 

  działaniu 

Modelowanie - mechanizm świadomej zmiany 

własnego zachowania pod wpływem obserwacji 

cudzego zachowania i jego skutków (terapia 

zaburzeń zachowania). 

 

 Bez intencji i świadomości występowania  

- prosty, automatyczny sposób przejmowania 

cudzych reakcji (obserwacja zachowań agresywnych, 

zaraźliwość samobójstw) 



Konformizm          eksperyment Asch’a, 1956 

1 2 3 X 



 

Dlaczego ludzie ulegają naciskowi cudzych sądów? 
 

 

Dwa źródła siły jednomyślnej większości: 

 

   wpływ normatywny 
 

   wpływ informacyjny 



wpływ normatywny 

 

Jednostka ulega temu, co uważa za normę 

społeczną, a w szczególności za normę 

wyznawaną przez grupę odniesienia (grupę, na 

której człowiekowi zależy, z którą się utożsamia) 

 

 chcemy zostać członkami grupy i czerpać 

    korzyści wynikające z uczestnictwa w niej, 

    albo gdy pragniemy uniknąć ośmieszenia  

    czy upokorzenia. 



 zewnętrzny konformizm  

– upodobnianie się do innych pomimo 

   odmienności własnego, lecz nieujawnianego 

   zdania 

 

 chcemy być przez innych lubiani i akceptowani  

 podporządkowujemy się, bo chcemy nadal 

    być członkami grupy i zbierać korzyści,  

    jakie wynikają z przynależności do nich 

 presja normatywna zwykle prowadzi do 

   publicznego konformizmu bez udziału prywatnej 

   akceptacji, czyli ludzie naśladują grupę nawet 

   wtedy gdy nie wierzą w to, co robią  

   albo wiedzą, że postępują niewłaściwie  



 siła wpływu normatywnego zależy od  

    jednomyślności członków grupy,  

    jej liczebności i od tego jak bardzo  

    zależy nam na grupie. 

  

   W tego rodzaju wpływie człowiek  

     nie zastanawia się, czy to jest racjonalne,  

     tylko czy jest to zgodne z opinią innych.  
 

Takiemu wpływowi ulegnie  

podwładny, któremu  

nie będzie zależało  
na sprzeciwianiu się zwierzchnikowi.   



Wpływ informacyjny 
 

   Opiera się na dążeniu człowieka do tego,  

     aby mieć słuszność 

konformizm wewnętrzny – podporządkowujemy    

swoje zachowanie innym, ponieważ uważamy,         

że mają rację 
 

 występuje gdy brak jasnych reguł, jakie 

zachowanie jest w danej chwili poprawne. 

 reakcja taka zwykle następuje w nowych, 

zaskakujących albo kryzysowych sytuacjach,            

gdy reakcje nie są do końca zaplanowane 



 zachowanie innych staje się wówczas 

    ważnym źródłem informacji 
 

 jest wykorzystywane do wybierania 

    właściwych kierunków działania 

 

  Informacyjny wpływ społeczny kończy się 

    zwykle akceptacją, gdy ludzie szczerze 

    wierzą w to, co inni mówią i robią. 
 

  Strach i lęk, niepewność, zakłopotanie, 

    panika zwiększają wiarę w to, że inni mogą 

    doradzić, jakie zachowanie jest stosowne. 

 



Uleganie opinii większości rośnie wraz: 
 

• z niejasnością zadania 
 

• ze spadkiem ogólnej samooceny 
 

• ze spadkiem przekonania, że słabo  

  znamy się na sprawie, której sąd dotyczą 
 

Wielkość grupy wpływa na konformizm 

krzywoliniowo (optimum 4-5 osób) 

   Natężenie konformizmu bardziej zależy  

     od czynników sytuacyjnych (charakter presji  

     i okoliczności), niż od cech osobowości osób 

     poddanych presji. 



Posłuszeństwo  wobec  autorytetu 
 

Eksperyment Milgrama (1974)  

― 65% badanych okazywało całkowitą uległość  

     i dochodziło do szoku maksymalnego (450V);  

― bez nakazów autorytetu 50% kończyło na 75V;  

― mniej niż 10% wychodziło poza 150V 

 40% badanych ulegało do końca, gdy cierpiący 

uczeń siedział tuż przy nich 

 30% ulegało nawet wtedy, gdy sami musieli 

przytrzymać rękę ucznia na płytce 



Cechy sytuacyjne nasilające uległość: 

 wielkość autorytetu 

 stopień nadzorowania przez autorytet 

    wypełniania poleceń 

 brak sygnałów cierpienia ofiary 

Uległość spada, gdy 

 badany obserwuje inne, nieuległe osoby 

 występuje sprzeczność między poleceniami 

    różnych autorytetów 

 poddany presji człowiek nie może wyrzec się 

    odpowiedzialności za losy ofiary 



Polecenia przełożonego czy autorytetu 

działają jako automatyczne wyzwalacze 

posłuszeństwa – ponieważ zwykle im 

ulegamy, ulegamy im także wtedy, gdy są 

bezzasadne, błędne czy niebezpieczne. 

Robimy to często bezmyślnie! 

Wystarcza sam pozór autorytetu             

/naciągacze i oszuści / 



Atrybuty autorytetu 

- tytuły naukowe i stanowiska  

  (dr Smith; „kapitanoza”, osobom stojącym wyżej  

  w hierarchii społecznej przypisuje się z reguły wyższy wzrost) 
 

- odpowiednie ubranie (wystarczy wygląd zewnętrzny, 

  kojarzony z autorytetem wywiera wpływ jak rzeczywisty 

  fachowiec); 
 

- samochody itp. (inaczej traktujemy na drodze kierowców 

   w drogich limuzynach niż w starych, tańszych autach). 

 



Reguły wywierania wpływu 

 

1.Zaangażowania 

 

2.Słuszności 

 

3.Lubienia 

 

4.Wzajemności 

 

5.Niedostępności 

 

6.Autorytetu 



― podjęcie jakiegoś działania, a nawet samo 

     przygotowanie do niego, inicjuje szereg 

     procesów sprawiających, że działanie  

     wykonujemy czy kontynuujemy pomimo 

     poważnych kosztów, na jakie nas ono naraża 

 

 Procesy decydujące o mechanizmie zaangażowania 

pojawiają się: 

 kiedy ludzie czują się sprawcami podjętego działania 

 warunkiem poczucia sprawstwa jest swoboda wyboru 

danego działania 

1. Zaangażowanie w działanie  

     i konsekwencja 



Procesy warunkujące zaangażowanie: 
 

 podwyższenie psychicznej dostępności 

    danego sposobu zachowania: 
 

― samo wyobrażanie sobie jakiegoś sposobu 

    postępowania lub myślenie o nim podwyższa 

    szansę jego realizacji 



 

 

 

                                         Sherman (1980)  

- telefon do przypadkowo wybranych osób z pytaniem:  

 - co odpowiedziałbyś, gdyby ktoś poprosił ciebie                      

o udział w 3 godzinnej kweście na rzecz Towarzystwa 

Zwalczania Raka 

- większość wyraziłaby zgodę 

- kilka dni później osoby te godziły się na faktyczny 

udział w kweście 7-krotnie częściej niż osoby kontrolne 

 



 

 

 

  uzasadnienie własnego wysiłku 
 

― jeżeli w uzyskanie jakiegoś efektu 

     włożyliśmy wiele wysiłku, bardziej go sobie 

     cenimy, niż to, co przychodzi bez wysiłku 

• bardziej lubimy osobę, której sami wyświadczyliśmy 

  przysługę 

• mniej lubimy osobę, której wyrządziliśmy krzywdę 

• tym bardziej jesteśmy zaangażowani w bliski związek  

  z innym człowiekiem, im więcej włożyliśmy wysiłku  

  w ten związek 

• tym bardziej utożsamiamy się z jakąś grupą lub 

  organizacją, im dłużej w niej przebywamy i wyższą 

  zajmujemy pozycję 



 

 

 

  pułapka utopionych kosztów 
 

― motywacja do odzyskania dóbr (czasu  

     i wysiłków) zainwestowanych  

     w dotychczasowe działania 
 

― jedynym sposobem ich odzyskania  

     jest kontynuacja danego działania  

       /zapisanie całej własności na rzecz komuny/ 



 

 

 

  zmiana spostrzegania samego siebie 
 

― jeżeli już podjęliśmy jakieś działanie,  

     zaczynamy siebie spostrzegać w sposób 

     sprzyjający kontynuacji tego zadania 
 

 

 osoby przedstawiające się  

    jako ekstrawertywne  

    po badaniu siadały bliżej 

    nieznajomego  

    niż osoby introwertywne 



 pragnienie bycia konsekwentnym 
 

― aby zaprezentować się innym jako osoba 

     konsekwentna i wewnętrznie zgodna 

― publiczne zaangażowanie się w jakieś 

    działanie prowadzi do znacznie silniejszego 

    przy nim trwania niż zaangażowanie 

    prywatne, o którym inni nie wiedzą 

― konsekwencja zachowania uznawana jest  

    w naszej kulturze za cechę wyjątkowo 

    pozytywną  



 

 

 

2. Słuszność 
 

Reguła społecznego dowodu słuszności 
 

― ludzie decydują o tym, jakie zachowanie jest  

     w danej sytuacji poprawne na podstawie tego, 

     jak zachowują się inni ludzie.  
 

― wiele ważnych dla człowieka spraw dotyczy 

     upodobań lub wartości i inni ludzie  

     są tu jedynym miernikiem 



 1978 

 osiedle religijne Jonestown 

   w dżungli Gujany 

   (całkowite odizolowanie) 

 sekta Świątynia Ludu  

 przywódca Jim Jones, 

 ostateczne zjednoczenie 

   przez wspólną śmierć 

 pierwsza – młoda kobieta 

  spokojnie podała truciznę swojemu 

  niemowlęciu, a potem sobie 

  (zmarli w konwulsjach po 4 min.) 

 dobrowolna śmierć 913 członków 

   komuny 



 

 

 

― ma szczególnie duże znaczenie w sytuacjach 

     wieloznacznych, niepewnych i niejasnych.  

― Kiedy człowiek nie do końca wie jak się ma 

     zachować, obserwuje jak zachowują się inni  

     i z nich bierze przykład.  

― szczególnie mocno naśladuje się ludzi 

     podobnych do siebie 

 

Zasada ta jest całkiem rozsądna dopóki 

naśladowanie innych pozwala poradzić sobie         

w sytuacjach dla nas nowych i niepewnych.  



Mechanizm wykorzystywany w wielu sytuacjach: 
 

• żebrak (barman) wrzuca do kilka monet  

  do puszki 

• reklama telewizyjna (w dziedzinach, w których 

  trudno przedstawić kogoś jako eksperta)  

  - przeciętni (podobni do nas) ludzie 

  zachwycają się jakimś produktem 

• „śmiech z puszki” - mimo, że irytuje widza  

  to pomiary wskazują, że śmieje się częściej 

  i dłużej  



 

 

 

3. Lubienie 
 

 

 

 Wzbudzanie sympatii 

    jest jedną  

    z najskuteczniejszych  

    dróg wywarcia  

    wpływu na innych. 
 

 

 chętniej spełniamy prośby ludzi, których lubimy  

 
* gra „zły i dobry policjant” 



 

 

 

Czynniki nasilające sympatię: 
 

• atrakcyjność fizyczna (zjawisko aureoli); 
 

• podobieństwo (pod jakimkolwiek względem); 
 

• prawienie komplementów (nawet nieszczere 

  i naciągane pochlebstwa są skuteczne); 
 

• kontakt i współpraca (szczególnie przyjemny  

  kontakt i udana współpraca); 
 

• zasada skojarzenia (obiekty obojętne nabierają 

  znaczenia pozytywnego lub ujemnego  

  w zależności od tego z czym się kojarzą). 



4. Wzajemność 
 

Reguła wzajemności jest jedną z najsilniejszych  

i najpowszechniejszych zasad rządzących 

kontaktami społecznymi. 
 

 uzyskanie jakiegoś dobra silnie obliguje jego 

    odbiorcę do zrewanżowania się ofiarodawcy 

    w podobny bądź jakiś inny dostępny sposób 

    - dostarczanie darmowych próbek (firma Amway) 

 

 wewnętrzny przymus - specyficzny stan 

    pobudzenia, który jest dla człowieka 

    nieprzyjemny, dlatego jak najszybciej  

    stara się on oddać otrzymane przysługi  



 człowiek jest w stanie zrobić dużo więcej 

    niż wynikałoby to z prostej wymiany byle 

    tylko uwolnić się od tego poczucia 

 

 poczucie obligacji wzbudzają w nas także 

    nieproszone przysługi 
 

Taktyka „z dobroczyńcy – żebrak”  

  schemat działania: 

1. wyrządź człowiekowi przysługę; 

2. odczekaj chwilę; 

3. poproś o przysługę. 
 

  Poprzedzenie prośby nawet małą i nieproszoną 

przysługą zwiększa około pięciokrotnie jej skuteczność. 



 

 

 

5. Niedostępność  

 

 Jeżeli jakiś przedmiot lub możliwość działania 

    zostaną nam odebrane, lub tylko odebraniem 

    zagrożone, zyskują one na wartości  

    (teoria reaktancji). 

 ograniczona dostępność produktu zwiększa 

    jego pożądanie: 

    - ostatni egzemplarz na stanie 

    - ostatnia okazja 

• obie techniki znakomicie zwiększają  

  przychody ze sprzedaży  

• człowiek, który im uległ często zastanawia się dlaczego 

  nabył coś czego tak naprawdę nie potrzebuje. 



 

 

 

 Ważne jest, aby niedostępność jakiegoś dobra 

    pojawiła się nagle i wynikała z tego,  

    że pożądają go inni. 
 

 Jeżeli coś zawsze było trudno dostępne to człowiek 

   przywyka do tego i jego opór jest stosunkowo niewielki.  
 

 Z reguły niedostępności korzystają też aukcje i licytacje, 

  gdzie rywalizacja i świadomość, że za chwilę dane dobro 

  może zostać nabyte przez konkurenta i straci się 

  niepowtarzalną okazję, również ogromnie podbijają ceny. 

 

Przed działaniem tej reguły trudno jest  

się bronić, ponieważ pobudzone 

zostają emocje.  



Techniki manipulacji społecznych 

Stopa w drzwiach 

 

 wzrost skłonności do ulegania większej 

    prośbie wskutek wcześniejszego spełnienia 

    innej, mniejszej prośby 

 

   Wskutek spełnienia pierwszej  

     prośby ludzie zaczynają siebie  

     spostrzegać jako osoby  

     altruistyczne, bezinteresowne 



„od rzemyczka do koziczka” 
 

Jonathan Freedman i Scott Fraser (1966) 

  

       

                                          

 

• mała prośba 

   - podpisanie petycji apelującej o ostrożną jazdę 
 

• duża prośba – „obskurna” tablica na frontowej ścianie 

                           domu „Jedź ostrożnie” 

Skuteczność techniki 

• uległość w grupie kontrolnej 17% 

• uległość w grupie eksperymentalnej - petycja 76% 
 

mała prośba duża prośba (właściwa) 



 Istota tej strategii (mechanizm zaangażowania) 

   polega na spowodowaniu, aby człowiek  

   z własnej woli podjął decyzję dotyczącą 

   jakiegoś zachowania skierowanego 

   na określony cel  
 

 raz podjęta decyzja nie ulega już zmianie, 

   nawet wtedy, gdy sytuacja się zmienia  

   na tyle, że koszty osiągnięcia danego celu 

   znacznie się zwiększają 
 

TRUDNO POWIEDZIEĆ „NIE”  

TUŻ PO POWIEDZENIU „TAK” – nawet jeżeli doszła 

                                      informacja uzasadniająca odmowę 

Niska piłka 



Techniki  
 

Pułapka ukrytych kosztów 

ukrycie 

kosztu 

zaangażowanie 

w działanie 

ujawnienie 

kosztu 

kontynuacja 

działania 

Telefonicznie proszono  

studentów o udział  

w badaniach nad myśleniem 

A – informacja, że wymaga 

      to przybycia o 7 rano 
 

- zgodziła się ¼ badanych 

B - prośba o udział w 

      badaniach bez 

      ujawniania godziny 

- ponad połowa uległa prośbie  

- zaraz po zgodzie 

  informacja o godzinie  

  i możliwości wycofania się 

- niemal wszyscy zjawili się 

  rano w laboratorium  
Cialdini. 1978 



Pułapka znikającej przynęty 

wabienie 

przynętą 

zaangażowanie 

 w działanie 

wycofanie 

przynęty 

kontynuacja 

działania 

• zwabienie człowieka do jakiegoś działania obietnicą zysku 
 

• obietnica zostaje wycofana po zaangażowaniu się 
 

• człowiek często kontynuuje podjęte działanie z powodu 

  utopionych w nim kosztów czy wytworzonych w tym  

  czasie uzasadnień tego działania 
 

Np. dealerzy samochodów, 

      akwizytorzy, agenci 

      ubezpieczeniowi 



Nieproszone ustepstwo - „drzwiami w twarz” , 

bardzo duża prośba duża prośba (właściwa) 

Robert Cialdini i in., (1975) 

• bardzo duża prośba - 2 godziny tygodniowo przez 2 lata 

                                     jako opiekun młodocianych 

                                     przestępców 

• duża prośba – jednodniowa wycieczka do zoo  

                          w charakterze opiekuna wychowanków 

                          poprawczaka 

Skuteczność techniki 

 uległość w grupie kontrolnej 17% 

 uległość w grupie eksperymentalnej 50% 



 u podstaw tej techniki leży mechanizm wzajemności 

 wzbudzenie wzajemności wymaga, żeby obydwie prośby 

    formułowała ta sama osoba 

 wygasanie zobowiązania do odwzajemnienia – czas 

    między prośbami 

 rozsądna wielkość pierwszej prośby – musi być możliwa 

    do spełnienia 

 możliwość wyboru prośby właściwej 

Dlaczego? 
 

1. Poczucie winy – nieprzyjemne uczucia  

    w konsekwencji odmowy spełnienia pierwszej prośby 
 

2. Efekt kontrastu – zmiany w spostrzeganiu wielkości 

    prośby właściwej 

 



Sekwencyjne techniki wpływu społecznego 

duża  

prośba 

w
ie

lk
o

ś
ć

 p
ro

ś
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y
 

mała 

prośba 
stopa w drzwiach 

drzwiami w twarz 

prośba 

właściwa 

czas 



- Ile to kosztuje? 

- 54 złote 

…  wahanie klienta 

- ale to nie wszystko! 

- Wyjątkowo dzisiaj…           dodatkowy upominek 

 

- Dla niektórych klientów…  specjalna oferta 

bezrefleksyjność 

 

  wzajemność 

Burger, 1986 

„a to nie wszystko” i odwrócenie uwagi 



Obrona przed wpływem innych 

Asertywność 
 

 Stawanie w obronie własnych, uzasadnionych 

    praw; swobodne wyrażanie własnych opinii  

    i uczuć 
 

   Umiejętność mówienia ludziom wprost „nie”, 

     gdy ich żądania są nieuzasadnione, a my  

     nie mamy żadnego powodu, by je spełniać 
 

 Trudna i często nieskuteczna – kiedy człowiek 

      stanowiący przedmiot nacisku czy manipulacji  

      w ogóle nie zdaje sobie sprawy z ich występowania. 



Przerwanie automatyzmów 

 

Jedynym sposobem poradzenia sobie  

z mechanizmami wpływu jest przerwanie 

automatycznej sekwencji zdarzeń 

najlepsza broń przed  

niepożądanym wpływem innych 

myślenie o własnych reakcjach 

i ich przyczynach 



 

 

 

Ograniczenie mechanizmów wpływu społecznego: 
 

 

W ważnych dla nas sprawach: 
 

   częściej automatyzmy przerywamy 

     i myślimy o przyczynach  

     własnych reakcji 
 

 

 

 

 

 

   rzadziej staniemy się ofiarami cudzego wpływu 

     w sprawach, które są dla nas istotne 



Warto wystrzegać się wpływu makiawelistów, 

osób, które: 
 

1) umiejętnie manipulują innymi  

    dla własnych  korzyści 
 

2) są cynicznie przekonane,  

    że ludzie są słabi, interesowni  

    i podatni na manipulację 
 

3) z obojętnością traktują normy 

    moralne jako coś obowiązującego 

    jedynie „frajerów” 

* makiaweliści częściej i skuteczniej manipulują innymi 




