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1. Wywieranie wpływu na podwładnych 

Dla współczesnych firm najważniejszym zasobem jest klient, a przez to istotne dla 

rozwoju i przyszłości firmy staje się jego zadowolenie z oferowanych usług lub towarów. 

Dlatego też coraz częściej firmy stosują różnorodne reguły społecznego oddziaływania, 

których celem jest skłonienie go do zakupu danego produktu. Wykorzystywanie tych samych 

reguł można zaobserwować w relacjach wewnątrz firm: mierzy kierownictwem a 

podwładnymi lub w relacjach interpersonalnych miedzy pracownikami.  

 

1. Reguła wzajemności 

 Podstawą działania tej reguły jest zasada rewanżu za uzyskane dobro. Poczucie 

zobowiązania na przyszłość – jako wyniku wdzięczności - czyni możliwym powstawanie 

stałych relacji, transakcji i wymiany, które są   korzystne dla społeczności. Dlatego też nie 

dziwi fakt, iż członkowie nawet prymitywnych grup społecznych są ćwiczeni w 

przestrzeganiu tej reguły, gdyż jej pomijanie spotyka się z poważną dezaprobatą ze strony 

innych. Reguła wzajemności wykształciła się w ludzkich społeczeństwach między innymi po 

to, aby zachęcać jednostkę do inicjowania kontaktów opartych na wzajemnej wymianie usług, 

bez lęku przed eksploatacją ze strony innej jednostki. Uzyskanie zgody na spełnienie prośby 

w oparciu o regułę wdzięczności jest możliwe dzięki trzem właściwościom tej zasady
1
: 

 jest skrajnie silna, często przewyższająca wpływ innych czynników; 

 działa nawet na te decyzje, o które jeszcze nikt nie prosi; 

 może dawać nierówna wymianę – zysk dużo większy od „prezentu”.  

Wzajemność stanowi niezwykle skuteczne narzędzie wywierania wpływu na innych, 

poczucie zobowiązania decyduje nieraz o spełnieniu takich cudzych próśb, które bez tego 

poczucia z pewnością spotkałoby się z odmową. Jeżeli reguła ma spełniać tę właśnie funkcję, 

to oczywiste jest, że nawet nieproszona przysługa powinna mieć zdolność do wzbudzania 

obligacji. Zważmy też, że oparte na wzajemności relacje między jednostkami są dla nich w 

ostatecznym efekcie bardzo korzystne, w związku z czym w ludzkich kulturach pojawia się 

niesłychanie silna presja na ich nawiązywanie. Wprawdzie reguła powstała w celu 

zapewnienia sprawiedliwej wymiany dóbr, to może ona – paradoksalnie - być używana do 

nakłonienia ludzi, aby oddali więcej niż otrzymali. Reguła wzajemności wymaga 

rewanżowania się w podobny sposób za otrzymane od kogoś dobro. Przy ustaleniu rewanżu 

                                                
1 R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 2003, s.33-35, 44 
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panuje jednak pewna dowolność, co może prowadzić do tego, że wartość rewanżu czasami 

nawet znacznie przekracza wartość dobra zapoczątkowującego wymianę. 

Reguła ta wykorzystywana jest na całym świecie przez różnych sprzedawców w różny 

sposób. Zadaniem sprzedawcy jest taka obsługa klienta, odczuł on to jako dodatkowe staranie, 

przysługę ze strony sprzedawcy. Niektórzy sprzedawcy często mają „odłożone” produkty dla 

stałych klientów (trzymam to specjalnie dla pani). „Bezinteresowne” prezenty lub życzliwość 

ze strony sprzedawców mają za zadanie wzbudzić w obdarowanych poczucie wdzięczności. 

Hostessy - częstujące próbkami produktów - nie tylko umożliwiają konsumentom ich 

posmakowanie. Uśmiech i prośba o zakup od dziewczyny, która przed chwilą poczęstowała 

klienta, jest bardzo skutecznym sposobem zwiększenia sprzedaży. Dzieje się tak, ponieważ 

reguła wdzięczności jest jedną z podstawowych zasad kontaktów interpersonalnych, 

działającą na zasadzie archetypu. 

Na regule wzajemności opiera się jedna z bardziej znanych technik manipulacyjnych, 

zwana taktyką „drzwiami w twarz”, która funkcjonuje w ramach następującej sekwencji: 

duża prośba                wycofanie        mała prośba. Proszącemu zasadniczo zależy na 

uzyskaniu zgody odnośnie owej ostatniej „małej prośby”, dlatego też duża prośba jest 

wysuwana tylko i wyłącznie w celu zwiększenia szansy osiągnięcia sukcesu. Wysuwanie 

prośby w takiej kolejności zwiększa jej skuteczność. Uzyskać taką skuteczność można 

spełniając określone warunki:
2
 

 obie prośby muszą być przedstawione przez tę samą osobę i nie może upłynąć zbyt 

wiele czasu pomiędzy nimi; 

  druga prośba nie może być nierealistycznie wyolbrzymiona, ponieważ proszący będzie 

postrzegany jako niepoważny. 

 

Skuteczność reguły wzajemności wynika z dwóch ważnych zasad
3
: 

1) wzbudzenia dysonansu poznawczego - większość ludzi pragnie uchodzić we 

własnych oczach za uczynnych i uspołecznionych. Dlatego nie lubimy odmawiać 

prośbom – czujemy się wtedy niedobrze (przeżywamy właśnie dysonans poznawczy). Po 

odrzuceniu prośby odczuwamy dyskomfort, z którego powodu chętniej spełniamy kolejną 

prośbę; 

2)  wykorzystania kontrastu - pierwsza zbyt duża prośba powoduje, że właściwa prośba 

wydaje się o wiele mniejsza. Przykładowo sprzedawcy mogą zacząć swoją ofertę od 

                                                
2 S. Śpiewak, op. cit. s.29 
3 R. B. Cialdini, op. cit., s.55 
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oferty rozszerzonej (np. aparat do pielęgnacji stóp Ped Egg Professional może mieć w 

ofercie de lux 26 części, ale możliwy jest też zakup bardziej oszczędnej wersji – 

sprzedawca ma możliwość zmiany oferty na tańszy model). 

 

2. Reguła zaangażowania i konsekwencji  

Reguła ta dotyczy wewnętrznej i zewnętrznej presji na przestrzeganie konsekwencji w 

zachowaniu, które winno być zgodne z tym, które jednostka już prezentuje (w które już 

zaangażowała się). Innymi słowy: kiedy wystąpi aktywne zaangażowanie się w konkretnym 

kierunku działania obraz własnej osoby zostaje poddany podwójnemu naciskowi na 

utrzymanie konsekwencji w dalszym postępowaniu
4
:  

 od wewnątrz pojawia się nacisk na wprowadzenie obrazu własnej osoby w życie, a 

więc na postępowanie w zgodzie z tym obrazem. Nacisk ten prowadzi do 

postępowania w sposób usprawiedliwiający wcześniejszą decyzje (przekonywania 

samego siebie o słuszności podjętej decyzji, co skutkuje poprawą samopoczuci); 

 od zewnątrz pojawia się presja w postaci nacisku na dostosowanie przez jednostkę 

własnego postępowania do oczekiwań innych.  

Motywacja do bycia konsekwentnym bywa tak silna, że w jej wyniku zachowanie 

jednostki może być często sprzeczne z własnym interesem. Często wystarczy jedna drobna 

początkowa decyzja, a pozostałe są jej konsekwencją. Mechanizm ten wykorzystują  dwie 

techniki: 

a) taktyka „stopy w drzwiach”; 

b) taktyka „niskiej piłki”. 

 

Taktyka „stopy w drzwiach” polega na rozpoczynaniu perswazji od małej prośby w 

celu uzyskania zgody na prośbę większą. Wszyscy, którzy posługują się tą techniką, czynią to 

z tego samego powodu: aby za pomocą spełnienia przez rozmówcę małej prośby 

manipulować jego obrazem własnej osoby we własnych oczach. Zamieniają w ten sposób 

zwykłego obywatela w „obywatela zaangażowanego” lub potencjalnego klienta w klienta 

rzeczywistego. Kiedy uda się wywołać u konsumenta początkową zmianę obrazu własnej 

osoby, jego dalsza uległość wobec odpowiednio dawkowanych nacisków będzie jedynie 

                                                
4 J.T.Tedeschi, B.R.Schlenker, T.V.Bonoma, Cognitive dissonsansce: Private ratiocination or public spectacle?, 

“American Psychologist”, nr 2/1971, s. 685-695 
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obrazem samego siebie. Praktycy wpływu społecznego wskazują na znaczną skuteczność tej 

techniki z dwóch powodów
5
: 

1) wywoływana w ten sposób zmiana nie ogranicza się do sytuacji, w której powstała, 

ale przenosi się na wiele sytuacji podobnych; 

2) skutki tej zmiany mają charakter trwały. Jeżeli nakłoni się konsumenta do 

spostrzegania siebie jako jednostki o określonej potrzebie, wówczas potrzeba ta 

będzie aktywna w różnych okolicznościach, tak długo, jak długo trwać będzie ich 

nowy obraz własnej osoby. 

 

Technika „niskiej piłki” polega na przekonaniu klienta do zakupu, a dopiero później 

wyjawieniu dodatkowych kosztów lub niedogodności związanych z zakupem (np. 

informowanie klienta dopiero po decyzji zakupu, że podana cena nie obejmuje VAT). 

Sprowadzić ją można do trzech kroków: 

 rzuceniu „przynęty”, która jest informacją atrakcyjną (chociaż fałszywą),  

powodującą zainteresowanie; 

 po podjęciu decyzji przez manipulowanego, ale przed jej sfinalizowaniem ma 

miejsce tak zwane zapuszczanie korzeni, czyli przyzwyczajenie się do tej decyzji, 

podanie jej do wiadomości najbliższym, produkowanie we własnym umyśle 

argumentów „za”; 

 przynęta zostaje wycofana, ale człowiek pozostaje przy swojej decyzji, która - bez 

tej przynęty - mogłaby być inna; 

Technika „niskiej piłki” zawsze składa się z tej samej sekwencji zdarzeń. Klient jest 

kuszony nadzieją na  zysk, która skłania go do decyzji o zakupie. Następnie, po podjęciu 

decyzji, ale przed sfinalizowaniem kontraktu, nadzieja ta zostaje wycofana. Wydaje się 

niemal niewiarygodne, że w takich warunkach klient dokona zakupu, a jednak technika 

działa. Oczywiście nie jest ona skuteczna w odniesieniu do każdego konsumenta, jednak na 

tyle często przynosi pozytywny efekt, że jest chętnie stosowana, w Stanach Zjednoczonych – 

głównie przez sprzedawców używanych samochodów, natomiast w Polsce – wyraźnie daje 

się zaobserwować w salonach obuwniczych. Przykładowo, klientkę kuszą piękne buty, 

umieszczone na wystawie sklepowej, których cena jest wyjątkowo atrakcyjna. Gdy po 

przymierzeniu stwierdza ona, że są to wymarzone buty, chociaż trochę za małe, okazuje się , 

że w dyspozycji sklepu jest tylko mała numeracja. W momencie, gdy zrezygnowana klientka 

                                                
5 D.T.Kenric, S.L.Neuberg, R.B. Cialdini, Psychologia społeczna, GWP Gdańsk 2002,  s.288-290 
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chce wyjść ze sklepu, sprzedawca przynosi  z zaplecza pożądany rozmiar butów. Szczęśliwa 

klientka bez dalszych wahań decyduje się na zakup butów, a wówczas dowiaduje się, iż 

atrakcyjna oferta cenowa dotyczyła jedynie owych butów w małym rozmiarze, które były 

(rzekomo) z poprzedniej dostawy. W takiej sytuacji klientka ma kilka możliwości zachowań: 

 może wyjść zła ze sklepu i przez długi okres wspominać straconą okazję. W takim 

przypadku trudno jest też dokonać zakupu innego produktu, bowiem przymierzane buty, 

których nie można było zakupić, zaczynają być idealizowane i tym samym stają się coraz 

bardziej pożądane. Stąd powrót klientki do sklepu po owe droższe buty nie jest 

wykluczony;  

 może kupić w tym samym sklepie inne buty, będące w przystępnej cenie, ale 

prawdopodobnie klientka będzie niezadowolona z tego zakupu i jest wysoce 

prawdopodobne, że po kliku dniach (kiedy stwierdzi, że kupione buty są jednak nie takie, 

jak wymarzone) wróci do sklepu po te droższe;  

  może kupić te wymarzone buty – pomimo wyższej ceny – i redukując dysonans 

poznawczy, może przekonać siebie, że warto było więcej zapłacić.  

Technika „niskiej piłki” ta jest skuteczna, ponieważ: 

1) ofiara już zainwestowała swój wysiłek w działanie. Wycofanie się nie oznacza 

zatem "wyjścia na zero", ale rzeczywistą stratę. Kontynuowanie działania pozwala 

na zminimalizowanie poczucia straty; 

2) dodawanie drobnych elementów do pierwotnej oferty nie jest spostrzegane jako 

istotne (efekt kontrastu). Jeśli samochód kosztuje 45 000zł, wówczas radio - które 

kosztuje 989zł - wydaje się relatywnie tanie; 

3) obiekt manipulacji (np. klient) często zdaje sobie sprawę z tego, że rezygnacja z 

oferty (nawet po jej niekorzystnym przeformułowaniu) oznacza ponowne 

poszukiwanie, kolejną inwestycję czasu, narażenie się na ponowną manipulacje oraz 

ryzyko znalezienia jeszcze gorszych ofert. 

U podstaw tej techniki leży psychologiczny mechanizm zaangażowania, opisany w 1971 

roku przez Kieslera
6
.  Wynika z niego, że jeżeli człowiek, podejmujący jakieś zachowanie w 

warunkach swobodnego wyboru i bez jakichkolwiek nacisków zewnętrznych, angażuje się w 

osiągnięcie jakiegoś celu, to jeśli nawet zmieniają się warunki osiągnięcia tego celu, czuje się 

zobowiązany do kontynuowania podjętych działań.  

 

                                                
6 Zob. C.A.Kiesler, The psychology of commitment. Experiments Linking Behaviour to Belief, Academic Press, 

New York, 1971 
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3. Reguła społecznego dowodu słuszności  

Społeczny dowód słuszności polega na dostosowaniu własnego zachowania do 

zachowania innych (decydowanie o poprawności zachowania w danej sytuacji  na podstawie 

tego, jak zachowują się inni ludzie)
7
. Zasada ta ma szczególnie duże znaczenie w sytuacjach 

wieloznacznych i niepewnych, kiedy naśladowanie innych ułatwia poradzenie sobie z 

problemem i uniknięcie błędów, które mogłyby nas narazić na negatywne konsekwencje (np. 

na śmieszność). Reguła ta dostarcza wygodnej „drogi na skróty” przy podejmowaniu decyzji i 

dlatego często bywa używana przez przedstawicieli handlowych do skłonienia klientów do 

przykładowo do zainstalowania domofonu poprzez wskazanie na fakt, że inni podobni (np. 

sąsiedzi) już podpisali umowę na tę usługę właśnie z przedstawicielem danej firmy. 

Społeczny dowód słuszności bywa skuteczną techniką wywierania nacisku na zachowania 

konsumenckie, jeżeli zachowania wskazywane jako przykładowe (np. zachowanie sąsiadów) 

są podejmowanie przez jednostki podobne do klienta (np. zamieszkujące to samo osiedle, 

borykające się z podobnymi problemami) oraz takie, które do tej pory nie zgłaszały sprzeciwu 

wobec proponowanej oferty. Ponadto omawiana reguła często jest wykorzystywana w 

reklamie, np. proszku do prania (wszystkie kobiety takie jak „Ty” piorą w proszku X), 

prowokuje do naśladowania zachowań (a więc „Ty” też powinnaś w nim prać).  

Reguła dowodu słuszności jest rodzajem społecznego potwierdzania: słuszności 

własnego wyboru (decyzji, czy zachowania), przy czym: im więcej osób  zachowuje się w 

dany sposób (kupuje dany produkt, preferuje daną markę) – tym silniej potwierdzone zostaje 

zachowanie konsumenta. Ponadto siła działania tej reguły sprowadza się do dwóch kwestii: 

1) konsumenci popełniają mniej błędów, gdy postępują tak samo, jak inni;  

2) konsumenci wkładają mniejszy wysiłek umysłowy w podejmowanie decyzji 

zakupowych.  

 

4. Reguła sympatii  

Zgodnie z tą regułą konsumenci chętniej spełniają prośby osób, których obdarzają 

sympatią. Liczni praktycy wpływu społecznego, w tym głównie przedstawiciele handlowi, 

zdają sobie sprawę z tej zasady i dlatego dokładają starań, aby klienci ich polubili.
8
 

Prezentowanie sympatii wobec kupującego ma udowodniony empirycznie wpływ na 

powodzenie transakcji  

                                                
7 D. T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini, op. cit , s..285. 

 
8 R. B. Cialdini , op. cit., s.183. 
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Jedną z przyczyn, decydujących o sympatii do danej osoby, jest jej fizyczna 

atrakcyjność. Wprawdzie od dawna podejrzewano, iż osoby atrakcyjne mają pewną przewagę 

w kontaktach społecznych nad osobami mniej atrakcyjnymi, to dopiero współczesne badania 

potwierdzają ten fakt oraz dowodzą, że przewaga ta jest znacznie większa, niż dotąd myślano. 

Fizyczne piękno zdaje się roztaczać aureolę nad jego właścicielem, któremu przypisuje się 

niektóre cechy psychiczne, skorelowane z pięknem (takie jak talent, inteligencja czy 

uprzejmość). W konsekwencji osoby atrakcyjne (nie tylko ładne, ale też zadbane, w 

eleganckim garniturze, czy garsonce) silniej potrafią wpłynąć na postępowanie i opinie 

konsumenta. Atrakcyjność sprzedawcy, determinującą sympatię konsumenta, intensyfikują 

komplementy kierowane przez sprzedawcę pod adresem klienta. Jednak jeżeli stosowane są 

one zbyt nachalnie, wówczas mogą przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. W 

pozostałych przypadkach komplementy czy pochwały podnoszą poziom sympatii odczuwanej 

względem ich autora, a w konsekwencji prowadza do uległości konsumenta wobec propozycji 

sprzedawcy. 

Drugim czynnikiem wzbudzającym sympatię i tym samym prowokującym konsumenta 

do uległości jest podobieństwo. Bardziej lubimy bowiem osoby podobne do nas samych i 

chętniej im ulegamy (często bezrefleksyjnie).  

Jako dwie główne strategie okazywania sympatii kupującemu można wyróżnić
:9

 

1) okazywanie mu, że jest ważny; 

2) okazywanie mu sympatii poprzez działania nie związane z samym zakupem 

(częstotliwość kontaktu).  

Oba te aspekty są ściśle związane zarówno ze sobą jak i z dopasowywaniem się do 

klienta. Okazywanie ważności może być demonstrowane poprzez uważne słuchanie klienta, 

zwracanie uwagi na szczegóły oraz mówienie kupującemu, jak bardzo ważna jest ta 

transakcja dla niego samego,  co większa skłonność konsumenta do ustępstw. Podobnie 

sympatię nasilają wzmożone kontakty sprzedawcy z konsumentem, szczególnie gdy 

przebiegają one w przyjemnej atmosferze. Przykładem może być tu okazywanie klientowi 

sympatii, niezależnie od aktu sprzedaży, w formie chociażby dowodów pamięci  (wysyłanie 

kartek z życzeniami na urodziny, informowanie o specjalnych promocjach, a nawet 

telefonowanie z zapytaniem o zdrowie).   

                                                
9 R.F.Wright, W.J.Lundstrom, Physicians' perception of pharmaceutical sales representatives: A model for 

analysing the customer relationship, "International Journal of Medical Marketing", vol. 4:1/ 2004, s. 28. ,29-38, 

2004  
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Wracając do przykładu z zastosowaniem techniki „niskiej piłki” przy zakupie obuwia 

należy podkreślić, iż – obok zastosowania samej techniki - drugim istotnym czynnikiem, 

warunkującym jej, jest uprzejmość sprzedawcy, który wyraźnym wyrazem smutku wyjaśnia 

indagowanemu, że warunki zakupu uległy zmianie (promocja nie dotyczy tej partii obuwia). 

Im bowiem sprzedawca jest bardziej sympatyczny, im lepszy kontakt udało mu się zbudować 

pomiędzy nim a klientem, tym istnieje większe prawdopodobieństwo realizacji celu 

perswazyjnego. 

 

5. Reguła niedostępności  

Znaczenie niedostępności dobrze jest znane wszelkim kolekcjonerom, dla których 

niedostępne obiekty automatycznie zyskują na wartości tylko dlatego, że są „białymi 

krukami”. Według tej zasady ludzie bardziej cenią możliwości, które są mniej osiągalne, 

aniżeli te, które są powszechnie dostępne z dwóch powodów: 

 produkty, do których dostęp jest ograniczony, zyskują na wartości (np. sztucznie 

stwarzając wrażenie ograniczonego dostępu, można u klientów wywołać wrażenie 

większej cenności produktu, co często przekłada się na wrażenie wyższej jego 

jakości); 

 ludzie odbierają nieosiągalność danej możliwości jako ograniczenie ich swobody 

działań, co wywołuje u nich opór, który z kolei powoduje dążenie do przełamania 

przeszkody i posiadania tej niedostępnej rzeczy.  

Są dwie okoliczności zwiększające skuteczność działania tej zasady. Pierwsza z nich 

dotyczy zasady świeżość niedostępności, czyli sytuacji, w której niedostępność pojawiła się 

niedawno (wcześniej te same dobra były dostępne). Drugim czynnikiem jest rywalizacja, 

która zwiększa atrakcyjność obiektu: jeżeli dany produkt jest przedmiotem rywalizacji, 

automatycznie zyskuje na wartości ze względy na akt, iż sam akt rywalizacji pobudza emocje, 

co utrudnia logiczne myślenie. 

Istnieją dwie formy niedostępności, stosowane jako skuteczne techniki oddziaływania 

na konsumenta
10

:  

a) ograniczona liczba egzemplarzy na składzie – nie dla wszystkich, którzy pragną 

dokonać zakupu, wystarczy produktów  

                                                
10 G.W. Stephan, W. C. Stephan, Wywieranie wpływu przez grupy, psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 1999,s. 96 
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b) nieprzekraczalny termin sprzedaży - nie wszyscy zdążą nabyć produkt, dlatego 

pospiech jest wskazany, co dodatkowo ogranicza czas na przemyślenie sensowności 

zakupu.  

 

 Wiele zachowań wywoływanych jest przez bezpośredni przymus i nacisk ze strony 

innych osób. Zewnętrzny nacisk nie zawsze jednak ma łatwą do zaobserwowania formę. 

Sprawni manipulatorzy, wykorzystując podstawowe mechanizmy ludzkiej motywacji, 

potrafią skłonić innych do zachowań, które są całkowicie sprzeczne z interesami tych osób.
11

 

Najważniejsze elementy poszczególnych reguł i zwiazxanymi z nimi technik przedstawia 

tabela 1  

 

Tabela 1: Reguły wpływu społecznego wg Roberta Cialdiniego 

reguła znaczenie technika 

wdzięczności Obliguje innych do odpłacania 

przysług i uprzejmości  

Przez wdzięczność stają się oni 

podatni na perswazję 

„drzwiami w twarz”: 2-

stopniowa procedura: duża 

prośba (spodziewana odpowiedź 

negatywna), mniejsza prośba 

(odpowiedź pozytywna) 

„to nie wszystko”: oferowanie 

dodatkowych korzyści 

Zaangażowania 

i konsekwencji 

Zaangangażuj rozmówcę (odwołaj 

się do jego wiedzy, umiejętności), 

potem skutkiem konsekwencji 

rozmówcy będzie dalsze uleganie. 

Zaangażowanie najbardziej 

skuteczne: gdy ma charakter 

publiczny (w obecności innych), 

wymaga wysiłku i postrzegane jest 

jako niewymuszone 

„stopa w drzwiach”: stopniowe 

zwiększanie prośby 

 

„krótka piłka”: Zaangażuj 

rozmówce w „super sprawę” i 

usuń tę korzyść 

 

Społecznego 

dowodu 

słuszności 

Im więcej osób  zachowuje się w 

dany sposób, tym silniejsze 

potwierdzenie słuszności zachowania 

Warunki zaistnienia reguły:  

 niepewność 

 podobieństwo 

konformizm 

sympatii Perswazja silniej działa jeżeli osoba 

perswadująca jest kimś, kogo 

lubimy. 

Czynniki uległości wobec innych 

 fizyczna atrakcyjność  

 bliższa zażyłość 

 komplementy 

 podarunki 

techniki ingracjacyjne 
(przymilanie się, wkradanie się 

w czyjeś łaski): 

 przesadne wychwalanie 

                                                
11 J. Strelau Psychologia podręcznik akademicki. Psychologia ogólna,  tom 2, GWP, Gdańsk 2000, s.509-510 
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 podobieństwo  konformizm 

 autoprezentacja 

 autodeprecjacja 

autorytetu Posłuszeństwo komuś uznanemu za 

silniejszego i mądrzejszego 
 tytuły - warto wykorzystać 

wszystkie korzyści płynące z 

siły tytułu. 

 ubiór nie jest tylko kwestią 

estetyczną. Często ludzie nie 

uświadamiają sobie siły oraz 

skali swojej oraz cudzej 

uległości wobec autorytetów i 

ich symboli 

niedostępności ludzie bardziej cenią coś, co jest 

trudniej dostępne 
 współzawodnictwo 

 niedawne ograniczenie 

 spiętrzeni niedostępności 

 

 

2. Wywieranie wpływu na innych poprzez fizyczną 

obecność (facylitacja społeczna i próżniactwo) 

Obecność innych jest źródłem pobudzenia   

 Pobudzenie – mobilizacja: przechodzenie od nudy do obawy o ocenę.  

 Pobudzenie wpływa na poziom wykonania zadania 

 

Można wyróżnić dwa rodzaje tego wpływu. Pierwszy z nich to facylitacja społeczna, 

która oznacza, że obecność innych nas mobilizuje. Jesteśmy tu wysunięci na czoło, 

wyróżniamy się spośród pozosta-łych członków grupy. Obecność przejawia się albo w tym, 

że pozostali ludzie robią to samo, co my, lecz z nami nie współpracują lub jedynie są 
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widzami. W tym miejscu można zapytać, czy obecność innych ludzi sprawi, że będziemy 

zdenerwowani i nie wypełnimy naszego zadania tak jak należy, czy może wpłynie na nas 

pozytywnie i sprawi, że wykonamy zadanie szybciej i lepiej niż byśmy je wyko-nywali w 

samotności? 

 Chcąc znaleźć odpowiedź na to pytanie Robert Zajonc przeprowadził badania na 

karaluchach. Część z nich umieścił w długim przezroczystym pudełku, które z jednej strony 

było silnie oświetlone. Pozostałe insekty, służące za widownię, zostały rozmieszczone po obu 

stronach pudełka z badanymi owadami. Okazało się, że karaluchy obserwowane przez inne 

robaki uciekały w zaciemniony koniec pudełka szybciej, niż gdy były same. Drugie 

doświadczenie polegało na utrudnieniu zadania karaluchom. Tym razem miały one kilka 

możliwych dróg ucieczki, lecz tylko jedna była prawidłowa. W tym przypadku karaluchy 

poddane obserwacji dłużej szukały właściwej drogi, niż gdy były same. 

 Badania nad facylitacją społeczną prowadzono również na ludziach. Wspomnieć 

można o jednym z pierwszych badań psychologicznych, jeszcze z XIX w., przeprowadzonym 

przez Normana Tripletta. Poprosił on grupę dzieci o dmuchanie na żyłkę od wędki tak, aby się 

poruszyła. Dzieci dmuchały mocniej, gdy były obserwowane. Natomiast Aronson 

wykorzystał do swych rozważań przykład studentów przystępujących do egzaminu z 

psychologii. Wykładowca, wobec tłoku na sali, zaproponował, aby niektórzy studenci przeszli 

do drugiej sali, gdzie będą mieli lepsze warunki. Aronson zastanawiał się jaką decyzję 

podejmą uczniowie i czym będzie ona uwarunkowana. Doszedł do wniosku, że jeśli będą oni 

dobrze przygotowani, to liczne towarzystwo może ich zmobilizować. Natomiast studentom, 

którzy dopiero zaczynają się uczyć, doradzał im, aby robili to w samotności, dzięki czemu 

łatwiej będzie im się skoncentrować. 

 Na podstawie tych i innych badań można stwierdzić, że zarówno ludzie jak i zwierzęta 

pracują gorzej w obecności innych, gdy ich zadanie jest trudne. Bardzo dobre teoretyczne 

wyjaśnienie wpływu obecności innych na nasze działania przedstawił Zajonc. Stwierdził on, 

że obecność innych dobrze wpływa na lepsze wykonywanie zadań wyuczonych i 

dominujących reakcji. Jednocześnie gorzej wykonujemy zadania nowe lub słabo wyuczone. 

Zajonc wyjaśniał to w następujący sposób: obecność innych podwyższa pobudzenie 

psychiczne ludzi (tzn. witalność), w trakcie którego łatwiej wykonywać czynności proste, ale 

trudniej sobie poradzić z zadaniami nowymi lub skomplikowanymi. 

 Druga teoria mówi, że mamy, jako ludzie, pewne charakterystyczne problemy 

związane z podejmowaniem jakichkolwiek czynności w obecności innych. Wywołane to jest 

w głównej mierze lękiem przed oceną. Nasze pobudzenie nie jest w tym, przypadku skutkiem 
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wyłącznie obecności innych ludzi, lecz podejmowaniem przez nich prób oceny naszego 

zachowania. 

 Pobudzenie może nie tylko nas ożywiać czy też uwrażliwiać na fakt, że jesteśmy 

poddawani ocenie, lecz może także rozpraszać naszą uwagę. Nasza czujność wzrasta, gdy 

znajdujemy się w obecności innych ludzi, lecz pojawia się tutaj konflikt wywołany 

zakłóceniami w trakcie naszych działań. Zakłócenia te utrudniają koncentrację na tym, co w 

danym momencie robimy. 

 

Podsumowując można przyjąć, ze obecność innych = lepsze wykonanie, gdy: 

 zadania są rutynowe 

 czujemy się ekspertami 

 wykonujemy pracę anonimowo 

 

 

Drugim rodzajem wpływu, jaki wywiera na nas obecność innych ludzi jest 

próżniactwo społeczne. Jego działanie jest przeciwne do facylitacji – bliskość innych osób 

uspokaja nas. Wtapiamy się w grupę, stajemy się mniej widoczni. Działa to na nas 

uspokajająco, między innymi dlatego, że mniej obawiamy się oceny naszych indywidualnych 

działań. 

 Jak już wspomniałem próżniactwo społeczne to przeciwność facylitacji, zatem 

powoduje ono, że wykonywanie zadań prostych przychodzi nam z trudnością, a zadania 

trudne rozwiązywane w grupie okazują się dla nas prostsze. Zakres próżniactwa sprawdzono 
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poprzez poddanie studentów następującemu doświadczeniu: zawiązano im oczy, założono 

słuchawki i poproszono, aby krzyczeli najgłośniej, jak tylko potrafią. W jednej grupie 

zasugerowano badanym, że robią to sami, w drugiej – że w towarzystwie innych studentów. 

Próżniactwo ujawniło się w drugiej grupie, czyli tej, w której studenci, jak sądzili, krzyczeli w 

grupie. W drugiej serii testów każdy student otrzymał mikrofon i został poinformowany, że 

siła jego głosu będzie rejestrowana. Tutaj próżniactwo nie wystąpiło, gdyż badani sądzili, że 

oceniane są ich indywidualne wysiłki. 

 Reasumując, można stwierdzić, że jeśli nasze wysiłki mają podlegać ocenie, obecność 

innych ludzi wzmoże naszą czujność i pobudzenie. Poskutkuje to facylitacją społeczną – 

lepszym wykonaniem prostego zadania i pogorszenia wykonania skomplikowanego. Jeśli z 

kolei ocena naszych działań jest niemożliwa, staniemy się bardziej odprężeni, co doprowadzi 

do efektów próżniactwa społecznego – zadania proste będziemy wykonywali gorzej, 

trudniejsze prace przyjdą nam z łatwością. 

 

 

 

Jak zmniejszyć próżniactwo ? 

 osobista odpowiedzialność za indywidualny wkład pracy (który jednak jest trudny do 

zmierzenia) 

 jeżeli grupa sama pilnuje, aby wkład pracy jednostki był wyraźny 

 kiedy jednostka jest osobiście zaangażowana  w sukces wykonywanego zadania 
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3. Wpływ wielkości i zwartości grupy na 

zachowania jej członków 

Wielkość grupy
12

  

W wielu badaniach eksperymentalnych stwierdzono, ze wielkość grupy ma wpływ na  

 Rozkład uczestnictwa w zadaniu 

 Rodzaj interakcji w grupie 

 Organizacje grupy 

 Wykonywanie zadań 

 Satysfakcje członków  

 Potrzeby członków 

 

Rozkład uczestnictwa w zadaniu 

 Im większa grupa tym mniej osób aktywnych (więcej próżnujących, np. podczas dyskusji 

głos zabierają osoby siedzące z przodu, na ćwiczeniach aktywne są pierwsze ławki – 

doszedł tutaj czynnik przestrzenny) 

 Im większa grupa tym mniejsza inicjatywa członków (np. podczas dyskusji rzadsze 

wystąpienia, mniej okazji do wystąpienia i wyrażenia swojej opinii 

Wykonywanie zadań 

Wystarczy przejrzeć się efektywności uczenia się uczniów w licznej klasie (szkoły społeczne 

– małe klasy), aby zrozumieć, że wielkość grupy ma wpływ na jakość wykonywania zadania 

 Im większa grupa tym mniejsza zaangażowanie w zadaniu (próżniactwo 

 

Rodzaje interakcji 

 Im większa grupa tym więcej chęci dawania wskazówek 

 Im większa grupa tym więcej obojętności wobec problemu 

 Im większa grupa tym więcej odwagi do wyrażania niezadowolenia, do wyrażania 

niezgody, do kłótliwości – badania pokazują, że konsekwencje wyrażania 

odmiennych sądów przez jednostkę są bardziej dotkliwe w grupach mniejszych 

 Im większa grupa tym większa częstotliwość zmiany ról - większa wymienność ról 

(kto przewodzi, a kto nie, kto rozładowuje kłótnie, kto przeszkadza w pracy;  

trudniej ustalić odpowiedzialność, np. za decyzje) 

                                                
12 Edwin Thomas, Clinton Fink, Skutki wielkości grupy. W: Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa 

1983, t. II s. 15-28 
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 Im większa grupa tym mniejsze szansę na podjęcie interakcji  

 Konformizm – jest zarówno w grupach dużych, jak i małych, ale w małych 

większy wpływ grupy na działania jednostki, jednostki bardziej podporządkowują 

się 

Organizacja grupy 

 Im większa grupa tym więcej potencjalnych przywódców (przeciąganie członków 

na swoja stronę) 

 Im większa grupa tym większy podział na kliki i frakcje (2 lub więcej członków 

szepce między sobą, mogą ukryć się za plecami innych), podają sobie kartki z 

informacjami – zmniejsza się spójność grupy 

 W dużych grupach musi być większa kontrola, aby uzyskać np. spójna opinie = 

silne przywództwo 

 

Zadowolenie członków 

 Im większa grupa tym mniejsze zadowolenie członków z wykonywanej pracy, , 

np. dla nauczycieli i studentów większe grupy były mniej satysfakcjonujące w 

procesie nauczania (mniej efektów nauczania, mniej zadowolenia) - chociaż 

wyniki badań nie są jednoznaczne 

 Im większa grupa tym mniej możliwości nawiązania sympatii, która jest podstawą 

spójności grupy. W dużej grupie musi zaistnieć względnie dużo nici sympatii, a 

człowiek ma ograniczona zdolność lubienia innych (nie lubimy naraz 100 osób, ale 

kilka). Im większa grupa tym bardziej przekraczana jest zdolność jednostek do 

lubienia = niemożliwa. To tez jest przyczyna powstawania klik i frakcji = ludzie 

jednoczą się w mniejsze grupy 

 

Potrzeby  

 Im większa grupa tym mniejsza możliwość zaspokojenia potrzeb (uznania, 

bezpieczeństwa, bliskości, porozumiewania się – jeżeli większość jednostek w 

grupie pragnie porozumienia wydłuża się czas dyskusji – ograniczone możliwości 

kontaktu), spada przez to atrakcyjność grupy, bo jednostki szukają tych grup, które 

w największym stopniu zaspokaja jej potrzeby + spadek zadowolenia z 

uczestnictwa w grupie 

 Im większa grupa tym zmniejsza się poczucie ważności i wartości przeciętnej (nie 

wybijającej się) jednostki 
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 Im większa grupa tym bardziej zmniejsza się możliwość wybicia i oczekiwanie 

nagrody (a więc słabnie motywacja), okazjonalnie – gdy jest stała pula nagród np. 

pieniężnych to wraz ze wzrostem grupy zmniejsza się wielkość nagrody na 

jednego członka 

 

Uczestnictwo w grupie 

GRUPA DUŻA GRUPA MAŁA 

Więcej rozproszenia uwagi                                    Więcej zaangażowania                

Mniej aktywnych, więcej próżniactwa                    Więcej inicjatywy                        

 

Interakcje 

GRUPA DUŻA GRUPA MAŁA 

Więcej odwagi w wyrażaniu sprzeciwu                                                     Więcej uległości                       

Więcej pouczania                       Więcej słuchania                          

Więcej kłótliwości                      Łatwiej o zgodę                            

Wymienność ról                           Jasność pełnionych ról                

Mniejsze szanse na podjęcie interakcji                                    Większe szanse na wzajemne 

oddziaływanie,                           

Trudniej o podporządkowanie jednostki                                  Większy wpływ grupy na jednostkę, 

facylitacja                                    

 

Organizacja grupy 

GRUPA DUŻA GRUPA MAŁA 

Więcej przywódców                   Wyraźne przywództwo                

Podział na kliki, frakcje i podgrupy                                     Spójność                                       

Mniej kontaktów osobistych między 

wszystkimi członkami                      

Więcej kontaktów poza pracą, 

spójność                                       

 

Potrzeby 

GRUPA DUŻA GRUPA MAŁA 
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Mniejsza możliwość zaspokojenia potrzeb, 

spadek atrakcyjności i  zadowolenia                              

Większa możliwość zaspokojenia 

potrzeb, wzrost atrakcyjności grupy i 

zadowolenia jednostki     

Mniej możliwości nawiązania sympatii                                     Więcej możliwości nawiązania 

sympatii                                                                                                 

Często mniejsze poczucie wartości                                       Możliwość wzrostu poczucia 

wartości                                       

Mniejsza możliwość potrzeby wybicia się                                   Lepsze zaspokojenie potrzeby 

wyczynu                                      

 

 

Kiedy większa grupa jest lepsza? 

 im większa grupa - tym więcej potencjału: 

 wiedza - przy wzroście grupy zwiększa się prawdopodobieństwo wzrostu wiedzy. 

 inteligencja – to przy wzroście grupy wzrasta prawdopodobieństwo, że znajdzie się 

ktoś zdolny do rozwiązania danego problemu 

 

Nie zawsze omawiać problemy w grupie  - ze względu na syndrom myślenia grupowego 

• rodzaj myślenia, w którym bardziej liczy się dążenie do zachowania spójności i 

solidarności grupy niż realistyczne uwzględnianie faktów;  

• pojawia się  przy omawianiu problemów w grupie i grupowym podejmowaniu decyzji  

• bardziej dążenie do zachowania spójności (zwartości) grupy niż realistyczne 

uwzględnianie faktów 

 

Kiedy dochodzi do syndromu grupowego myślenia? Między innymi gdy grupa: 

 odczuwa poczucie siły i własnej nieomylności 
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 lekceważy ryzyka 

 bronieni swojego lidera przed przeciwnymi poglądami 

 jest zwarta. 

 

 

Kto osiąga lepsze wyniki - grupy czy jednostki?  

 

zadania addytywne
13

 - wszyscy członkowie grupy wykonują ten sam rodzaj pracy a wynik 

jest sumą ich wkładu. 

 

                                                
13 Rysunki zaczerpnięte z: E.Aronson, T.Wilson, R.Akert, Psychologia społeczna, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 

1997, s. 376-377 
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zadanie koniunktywne - zadanie grupowe, którego wynik zależy od tego, jak dobrze pracuje 

najsłabszy jej członek (najsłabsze ogniwo). 

 

 

zadanie dysjunktywne - zadanie grupowe, którego poziom wykonania zależy od pracy 

najsprawniejszego członka grupy 
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4 Wywieranie wpływu poprzez karanie i 

nagradzanie zachowań  

W XIX/XX w. uważano, że: Współcześnie 

dla większości ludzi praca jest z 

natury nieprzyjemna. 

dla pracowników mniej ważne jest to, 

co robią, niż to, ile zarabiają 

niewielu pracowników chce i potrafi 

wykonywać pracę samodzielnie, bez 

nadzoru 

praca nie jest z natury przyjemna.  

pracownicy pragną przyczyniać się do realizacji 

ważnych celów które wspólnie ustalili. 

większość pracowników stać na więcej 

samodzielności, niż wymaga tego od nich obecna 

praca.  

pracownicy chcą czuć się  użyteczni i ważni. 

pragną przynależności i uznania,  

te potrzeby mają większe znaczenie niż pieniądze 

 

Z zewnętrznym mobilizowaniem pracowników wiąże się przede wszystkim rozbudowany 

na różne sposoby system nagród i kar, połączony ze szczegółowym informowaniem o 

warunkach otrzymania jednych albo drugich. 

 środki przymusu – to rozkazy (nakazy oraz zakazy), polecenia i zalecenia oraz kary. 

 środki zachęty –to obietnice dane pracownikowi, płace, premie, nagrody, świadczenia, 

przywileje. 
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człowiek w swoim działaniu dąży do zaspokojenia zespołu potrzeb 
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Źródło: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, s. 461 

 

 Płaca będzie nagrodą, jeśli zachowane będą relacje między: wymaganiami pracy, 

wkładem pracy, rezultatami pracy a wysokością płacy.  

 im wyżej pracownik ocenia wymienione atrybuty pracy, tym oczekuje wyższej płacy za 

swoją pracę 

 Innymi fakultatywnymi składnikami wynagrodzenia, są:  

o premie 

o nagrody wypłacane z zysku,  

o nagrody jubileuszowe,  

o dodatki stażowe, funkcyjne  

 Pozafinansowe wzmocnienia: 

o wyróżnienie 

o pochwała 

o awans 

 

Wzmocnienia pozytywne - docenianie pracownika 

 wyższe osiągnięcia mogą prowadzić do większego zadowolenia  

 osiągnięcia w pracy dają rezultat w postaci nagród: 

o zewnętrznych (płaca, awans) 

o wewnętrznych (świadomość dokonań). 
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Pracownik ocenia słuszność nagród w związku z jego wysiłkiem i uzyskanym poziomem 

osiągnięć 

 

Źródło: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996, s. 472 

 

Wzmacnianie negatywne: kara 

 z reguły nie eliminuje zachowań negatywnych, tylko je tłumi i zahamowuje na jakiś 

okres 

 powoduje szereg niepożądanych reakcji (dostarczanie negatywnych wzorców 

zachowania) 

 

Zasady stosowania kary : 

 danie możliwości reakcji alternatywnej (groźba) 

 określenie jakie zachowanie jest karane 

 synchronizacja kary z reakcją  

 nieuchronność kary  

 rozsądny poziom intensywności kary 

 należy unikać długotrwałej kary  

 nie okazywać współczucia po ukaraniu (pozytywne wzmocnienie)  

 Należy karać reakcję, a nie osobę 

 

Kara może być tylko wtedy skuteczna, gdy włączy się ją wraz z nagrodami w całościowy 

program modyfikacji zachowania 
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