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SPRAWOZDANIE Z IV KONFERENCJI 
ZESPOŁU BADANIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO

Już po raz czwarty osoby zajmujące się, praktycznie bądź naukowo, wpływem 
społecznym mogły dyskutować nad jego różnymi aspektami i prezentować swo-
je poszukiwania badawcze. Umożliwiła to kolejna dwudniowa konferencja, or-
ganizowana co roku przez Zespół do Badania Wpływu Społecznego (ZaBaWa) 
– nieformalną, otwartą grupę powstałą z inspiracji prof. Dolińskiego. Zgodnie 
z wypracowaną tradycją, obrady miały miejsce w kolejnej uczelni (po DSW, UJ, 
SWPS). Tegorocznym gospodarzem i współorganizatorem była więc Katedra 
Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Patronat honorowy objął prof. Stanisław Juszczyk, dziekan Wydziału Psycho-
logii i Pedagogiki (UŚ), na czele komitetu organizacyjnego stała prof. Eugenia 
Mandal (UŚ), a naukowego prof. Dariusz Doliński (SWPS Wrocław). 

Konferencję otworzył syntetyczny wykład prof. Dolińskiego, będący kry-
tycznym przeglądem najnowszych badań nad technikami wpływu społecznego. 
Szczególną uwagę położono na eksperymenty dotyczące wzbudzania „orienta-
cji na tak”, wykorzystywane m.in. w technice „czterech ścian”. Opublikowane 
w ostatnim czasie wyniki eksperymentów Gueguena i jego współpracowników 
wzbudzają jednak wiele poważnych wątpliwości odnośnie do zastosowanej pro-
cedury, należy więc oczekiwać kolejnych badań nad tą techniką i mechanizmami 
wyjaśniającymi jej skuteczność. 

Spośród innych eksplorowanych kierunków badań nad wpływem społecz-
nym prelegent wyróżnił m.in. zagadnienie embodimentu lateralizacyjnego oraz 
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ważne dla marketingu i budowania programów lojalnościowych – badania nad 
dynamiką wpływu rozwijane przez Kivetza, a także eksplorowany ostatnio nurt 
badań nad technikami opartymi na wyobraźni.

Być może przyszłoroczna konferencja pokaże i polski wkład w te nurty, 
gdyż w tym roku podjęto nieco inne zagadnienia. W pierwszej sesji, poświęconej 
poznawczym i językowym uwarunkowaniom uległości, dr hab. S. Śpiewak (UJ) 
prezentował badania dotyczące wzbudzania stanu bezrefl eksyjności (będącego 
podstawą działania wielu technik wpływu społecznego) poprzez krótkotrwały 
trening bezradności i znaczenie tego dla działania techniki „stopa w drzwiach”. 
O wystąpieniu bezrefl eksyjności świadczyło np. podpisanie przez badanego po 
ukończonym eksperymencie dokumentu o treści „Nie brałem udziału w bada-
niu”. Kolejny prelegent, prof. Skibiński (USz), odwołując się do prac Michaela 
Tomasello, uzasadniał barwnie i popierał przykładami tezę, że samo używanie 
języka ma charakter perswazyjny. Prof. Maciuszek (UJ) koncentrował się na-
tomiast na konkretnym aspekcie perswazji, jakim jest stosowanie presupozycji. 
Seria przeprowadzonych przez niego eksperymentów wykazała, że użycie w py-
taniach przysłówków nielimitowanych (np. jak często?, jak młoda?) zmienia sto-
pień szacowania intensywności przeżyć jedynie dla pozytywnych doświadczeń, 
przy pytaniach o doświadczenia negatywne forma pytania (z presupozycją lub 
bez niej) nie miała znaczenia dla oceny ich intensywności. 

W kolejnej części konferencji omawiano polityczne, penitencjarne oraz 
resocjalizacyjne aspekty wpływu społecznego. Pierwszy obszar reprezento-
wał referat dr A. Gałkowskiej (KAAFM), który podkreślał wagę badania tech-
nik wpływu używanych przez władzę w systemach o totalitarnym charakterze, 
szczególnie w stosunku do osób werbowanych do tajnej współpracy. Autorka 
na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiła związki, jakie dla jakości 
tej współpracy miały względnie proste sposoby oddziaływania, tj. nagradzanie, 
a zwłaszcza fi nansowe oraz tworzenie przez funkcjonariuszy więzi interpersonal-
nych z „podopiecznym”.

W sesji tej znalazło się też wystąpienie dr Z. Nowackiego (ZK Pińczów) 
analizujące postawy więźniów oraz funkcjonariuszy służby więziennej wo-
bec nowych rozwiązań prawnych w stosunku do skazanych, tj. systemu dozo-
ru elektronicznego dla osób odbywających karę poza więzieniem. Dr Bartosz 
Wojciechowski, mgr Sylwia Wacławik (UŚ) omówili natomiast „kobiecy” i mę-
ski” sposób podejmowania decyzji dotyczącej wiarygodności zeznań świadków. 
W świetle ich badań różnice między kobietami a mężczyznami (m.in. większa 
ilość kryteriów wykorzystywanych przez kobiety) mają pewien, choć nie całkiem 
jednoznaczny, wpływ na to, czy dopasowanie treści zeznania do płci odbiorcy 
wiąże się z poziomem trafności w wykrywaniu kłamstwa.

Badania przedstawione w sesji kończącej pierwszy dzień obrad, a dotyczą-
cej wpływu w bliskich związkach, zaskoczyły słuchaczy wnioskami odbiegający-
mi od dotychczasowych przekonań. Okazało się m.in., że skłonność do uległości 
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wobec próśb partnera (zwłaszcza stosującego miękkie taktyki wpływu) owocuje 
przeżywaniem bardziej pozytywnych emocji oraz wyższym stopniem zaspoko-
jenia potrzeb, w tym najmocniej – potrzeby przynależności (referat dr K. Doro-
szewicz, SWPS Warszawa i dr M. Gamian-Wilk, DSW Wrocław). Ponadto, jak 
na podstawie przeprowadzonych z prof. A. Nowakiem (SWPS Warszawa, ISS) 
badań, relacjonował ze swadą T. Rak (SWPS Wrocław–Warszawa), choć dotąd 
uważano, że o uznaniu jakiejś relacji za dalszą lub bliższą decydują czynniki z za-
kresu różnic indywidualnych, badania przeprowadzone na 500-osobowej próbie 
dowodzą, że istnieje zaskakująca zbieżność w opiniach ludzi na temat stopnia bli-
skości, dystansu i możliwości wpływu w różnych branych pod uwagę relacjach. 
Sugerować to może ponadindywidualny (być może kulturowy lub zakorzeniony 
w sposobie działania umysłu) sposób szacowania dystansu społecznego. Z kolei 
referat prof. Eugenii Mandal i jej współpracowników (E. Zytecka i M. Moroń), 
prezentujący interesujące wyniki badań nad oceną osób wykorzystujących atrak-
cyjność fi zyczną, kokieterię i uwodzenie (strategia adonizacji) w oddziaływaniu 
na urzędnika, wykazał między innymi, że najwyżej w tej sytuacji oceniane były 
nieatrakcyjne kobiety, którym udało się osiągnąć swoje cele.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się warsztatem dotyczącym serwisów 
społecznościowych i baz naukowych, prowadzonym przez dr E. Rokosz (DSW 
Wrocław), a jej część naukową otworzyła wykładem plenarnym prof. Barbara 
Weigl (APS Warszawa), przedstawiając ideę badań w działaniu oraz sposób ich 
realizowania w odniesieniu do społeczności romskiej w Żywcu i jej trudnych re-
lacji z innymi obywatelami miasta. W atrakcyjnej formie przedstawione zostały 
zarówno naukowe, jak i interpersonalne aspekty tego rodzaju swoistej sytuacji 
społecznej, gdzie wpływ społeczny wywierany przez naukowców praktyków, 
jak i doświadczany przez nich ze strony badanych, przynosił niecodzienne (jak 
np. wybór na rodziców chrzestnych) nieraz efekty. 

Jakkolwiek większość badań nad wpływem społecznym analizuje sytu-
acyjne warunki wpływające na skuteczność używanych technik, ewentualnie 
wzbudzony tryb umysłu, bardzo istotne są też pytania o różnice indywidualne 
decydujące o uleganiu, czy wpływające na dobór określonych taktyk. Tematyka 
ta podjęta została w części „Osobowość a wpływ społeczny”. Prof. R. Polczyk 
i mgr Karolina Dukała (UJ), opierając się na badaniach młodzieży i osób doro-
słych, przedstawili rozważania nad różnymi miarami podatności na sugestię i za-
sadnością używania Wielowymiarowego kwestionariusza podatności na sugestię. 
Prof. Irena Pilch (UŚ) skupiła się natomiast na analizie celowości popularnego 
ostatnio ujmowania razem trzech składowych tzw. ciemnej triady osobowości. 
Zarówno narcyzm, psychopatia (w rozumieniu subklinicznym), jak i makiawe-
lizm, mimo że łączy je wspólny mianownik, jakim jest ich antyspołeczny cha-
rakter i przedmiotowy stosunek do partnera interakcji, wiążą się z odmiennymi 
strategiami interpersonalnymi (przejawiającymi się m.in. w inaczej wywieranym 
wpływie). Jednym z przykładów tej odmienności jest kwestia agresji. Osoby 
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uzyskujące wysokie wyniki w tych trzech wymiarach można charakteryzować 
jako skłonne do agresywności, jednak „narcyze” agresją odpowiadają głównie na 
zagrożenie ego, subkliniczni „psychopaci” reagują nią w wielu sytuacjach (przy 
prowokacji i bez niej), natomiast makiaweliści wybierają jej trudne do ujawnie-
nia, ukryte formy. 

Pod kierunkiem I. Pilch (Pilch, Sanecka, Hyla, Atłas) powstały też przed-
stawione w tej sesji obiecujące badania nad polską adaptacją skali TriPM, słu-
żącej do pomiaru trójczynnikowo rozumianej psychopatii (rozhamowanie, pod-
łość i zuchwałość, która wiąże się m.in. ze skutecznym wywieraniem wpływu). 
W „subklinicznym” kontekście mieścił się też ostatni w tej części referat, pre-
zentujący przeprowadzone pod kierunkiem E. Mandal badania A. Horaka nad 
taktykami wpływu stosowanymi w  życiu codziennym i podczas terapii przez 
pacjentów neurotycznych o różnym poziomie makiawelizmu. W tych dwóch wa-
runkach pacjenci stosowali, jak się okazało, nieco odmienne techniki, a poziom 
makiawelizmu nie różnicował tego typu zachowań pacjentów podczas terapii,  
miał natomiast związek ze sposobami wpływu używanymi poza terapią. O tym, 
jakich technik używali pacjenci, dowiadywano się zarówno od nich samych, jak 
i od terapeutów, przy czym ci ostatni dostrzegali w zachowaniach pacjentów 
istotnie więcej taktyk wywierania wpływu, niż relacjonowali to sami pacjenci. 

Końcowa sesja, „Wpływ społeczny w komunikacji”, dotyczyła bardzo 
praktycznych i społecznie ważnych zagadnień. Dr K. Maj (SWPS, Warszawa) 
zreferował swoje badania nad skutecznością odpowiedniego oznakowania prze-
strzeni publicznej w wywoływaniu pożądanych postaw, w tym wypadku aktyw-
ności fi zycznej. W kilku różnych warunkach eksperymentalnych sprawdzano, 
jakie oznakowanie sprawi, że ludzie zamiast skorzystać ze schodów ruchomych, 
zdecydują się na zdrowsze, zapewniające ruch wyjście z metra zwykłymi scho-
dami. Był to eksperyment naturalny, przeprowadzony w warszawskim metrze, 
objął 2,5 tys. osób. Okazało się, że samo postawienie znaku wskazującego, że 
tuż obok ruchomych są schody tradycyjne, zwiększyło liczbę osób z nich ko-
rzystających, a gdy znak miał charakter perswazyjny (zawierał w zależności od 
warunków eksperymentalnych albo argument prozdrowotny, albo ekologiczny,  
albo wizerunkowy, albo jedynie pozorną argumentację)  na aktywność fi zycz-
ną decydowało się jeszcze więcej użytkowników metra. Najskuteczniej działały 
znaki z jednym argumentem (w porównaniu do jednoczesnego użycia ich więk-
szej ilości). Kobiety okazały się najwrażliwsze na argumentację odwołującą się 
do wyglądu,  mężczyźni zaś najliczniej reagowali na proste wskazanie bliskości 
tradycyjnych schodów. 

Wrażliwość na wpływ, ale w odniesieniu do sędziów koszykówki, była też 
przedmiotem badań  mgr Z. Wałach-Biśty (UŚ). Na podstawie wywiadów z tre-
nerami, sędziami i zawodnikami oraz szczegółowej obserwacji meczów stwier-
dziła, że próby wpływu na decyzje sędziego są podejmowane przez wszystkie 
brane pod uwagę grupy, w tym publiczność, a sędziowie są jak najbardziej tego 
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świadomi. Dostrzegają też, że zachowania uczestników rozgrywek wywierają re-
alny wpływ na ich decyzje, choć, jak wykazały obserwacje, nie zawsze efekt tego 
wpływu jest zgodny z intencjami osób go stosujących, tym bardziej, że w sytu-
acji spostrzeganego nacisku sędziowie przeżywają silne napięcie. 

Jawny wpływ i jakakolwiek wyraźna perswazja powinny być (ze względu 
na sprawność tej grupy w korzystaniu z pluralistycznych, często alternatywnych 
mediów, oraz ze względu na postnowoczesne możliwości swobodnego kształto-
wania swej tożsamości i wyborów) szczególnie mało skuteczne w odniesieniu do 
osób z pokolenia Y. Jak pokazuje jednak doświadczenie, nie można powiedzieć, 
by osoby zaliczane do tej kategorii były wolne od ulegania wpływom mediów 
różnego typu, zwłaszcza tych, które stosują oddziaływania polegające na „ukry-
ciu” przekazu perswazyjnego. Tezę tę argumentował w swoim, kończącym se-
sję wystąpieniu, zawodowo związany z mediami mgr M. Domagała, sięgając do 
piśmiennictwa socjologicznego (Baumann, Giddens) oraz do psychologicznych 
ustaleń na temat torów perswazji i postaw ukrytych. 

W ramach konferencji odbyła się też sesja plakatowa, w której zaprezen-
towano badania młodych adeptów psychologii Uniwersytetu Śląskiego, podej-
mujących takie zagadnienia, jak poczucie i potrzeba władzy u nauczycieli szkół 
podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych; poziom agresji i samooceny 
u piłkarzy amatorów i zawodników zawodowych; osobowościowe uwarunkowa-
nia konformizmu; strategie autoprezentacyjne na pierwszej randce czy rozmowie 
kwalifi kacyjnej oraz taktyki wywierania wpływu w bliskich związkach, powią-
zane ze stylem przywiązania, poziomem narcyzmu czy postawami rodzicielskimi 
i konfl iktami w związkach. Interesujące badania zaprezentowało też Studenckie 
Koło Naukowe Psychologii Społecznej „Infl uence”, które zajęło się problemem 
zarażania się emocjami (doświadczanymi np. w technice „huśtawki emocjonal-
nej”), znaczeniem empatii i jej konsekwencjami dla uległości względem próśb.

ZaBaWowa atmosfera konferencji sprzyjała dyskusjom dostarczającym 
wskazówek i inspiracji do dalszych badań, pozwalała też cieszyć się towarzy-
stwem i okolicznościami dosłownie „wysokich lotów” – uroczysta kolacja konfe-
rencyjna zlokalizowana była bowiem na ostatnim piętrze najwyższego budynku 
Katowic, poza więc wrażeniami naukowymi, pozostały też estetyczne.


