
Psychologia spo eczna

• Konformizm. Rola grupy i autorytetu. Przywódca i jego
rola, wp yw spo eczny, pu apki grupowej przynale no ci,
waga autorytetu na przyk adzie eksperymentu
Milgrama.

• „Z o wewn trz nas – dlaczego ranimy innych?” Agresja
(teorie, przejawy, hamowanie); modelowanie zachowa
(analiza roli rodziców i mediów). Efekt Lucyfera- analiza
stanfordzkiego eksperymentu wi ziennego Zimbardo
w oparciu o film „Cicha furia”.



Psychologia spo eczna
KONFORMIZM

Konformizm = zmiana zachowania spowodowana wp ywem innych
ludzi

Informacyjny wp yw spo eczny- potrzeba wiedzy, co jest „s uszne”

Normatywny wp yw spo eczny- potrzeba akceptacji

Teoria wp ywu spo ecznego
si a, bezpo rednio , wielko grupy

Wp yw mniejszo ci



Psychologia spo eczna
KONFORMIZM  INFORMACYJNY

Informacyjny wp yw spo eczny - potrzeba wiedzy, co jest „s uszne”
prywatna akceptacja

Wierzymy, e cudza interpretacja niejasnych sytuacji jest s uszniejsza ni nasza

niejasna sytuacja
kryzysowa sytuacja
inni s ekspertami

znaczenie s uszno ci w asnych przekona , wa no decyzji konformizmu
indukowanie (emocji i zachowa w t umie), psychoza t umu (objawy
fizyczne)

- Eksperyment Sherifa, efekt autokinetyczny



Psychologia spo eczna
KONFORMIZM  NORMATYWNY

Normatywny wp yw spo eczny - potrzeba akceptacji
publiczny  konformizm bez prywatnej akceptacji

Chcemy by lubiani i akceptowani.

potrzeba uznania spo ecznego, Eksperyment Ascha, badanie nad ocen
ugo ci linii

- si a dezaprobaty spo ecznej, „nie chc by odmie cem”, „nie chc narazi si na
mieszno ”

znaczenie s uszno ci w asnych przekona konformizmu
Teoria wp ywu spo ecznego (si a, bezpo rednio , wielko grupy)

- gdy grupa sk ada si z trzech lub wi cej osób
- gdy grupa jest wa na

kolektywizm (Japonia)



Psychologia spo eczna
KONFORMIZM

Wp yw mniejszo ci
- wi kszo osi ga konformizm publiczny ze wzgl du na normatywny wp yw
spo eczny, mniejszo zdobywa prywatn akceptacj dzi ki informacyjnemu
wp ywowi spo ecznemu



Psychologia spo eczna
KONFORMIZM

Wykorzystanie wp ywu spo ecznego do upowszechnienia korzystnych
zachowa
odstraszanie metoda norm spo ecznych

Spostrze enia 
dotycz ce 

rzeczywistych 
zachowa  innych, 
niezale nie czy s  
aprobowane czy 

pot piane 

Spostrze enia 
dotycz ce zachowa  

aprobowanych i 
nieaprobowanych 

przez innych 



adza i autorytet. Konformizm. 
Co pokazuj  eksperymenty Milgrama i Zimbardo?

Eksperyment S. 
Milgrama

Badanie 
pos usze stwa 
wobec autorytetu.

Eksperyment „wi zienny” 
Zimbardo

Czy z o i ch  sprawowania 
adzy za wszelk  cen  jest 

atrybutem ka dego 
cz owieka?



Eksperyment S. Milgrama
Badanie pos usze stwa wobec autorytetu.
Dla osób badanych: Badanie nad zapami tywaniem i 

uczeniem si . Wp yw kary na uczenie si .



Hipoteza badawcza
• Ludzie maj  sk onno  do s uchania osób, które s  dla 

nich autorytetem, nawet je eli kosztem pos usze stwa 
jest z amanie w asnych zasad moralnego i etycznego 
zachowania.

• Sk onno  do pos usze stwa jest tak g boko 
zakorzeniona i silna, e przekre la zdolno  cz owieka 
do moralnego, etycznego, czy cho by yczliwego 
zachowania.



Wnioski
65% badanych dotar o do ko ca skali!
Ludzie niech tnie ponosz koszty wynikaj ce z
niepos usze stwa wobec osób o niekwestionowanym
autorytecie, za jak uwa ali eksperymentatora, który by dla
nich wiarygodnym ród em informacji.
U osób badanych zaobserwowano objawy skrajnego stresu.
Badani nie chcieli nikogo skrzywdzi , ale zgadzaj c si bra
udzia w eksperymencie, wykonywali polecenia. W obliczu
takiego konfliktu u ywali oni eksperta – eksperymentatora –
by pomóg im rozstrzygn , jak nale y post pi .
Ludzie poddani w adzy wbrew swojemu sumieniu popadaj w
„stan instrumentalny”. Uwa aj si jedynie za narz dzie w

kach w adzy i nie bior odpowiedzialno ci za swoje
zachowanie.



Eksperyment „wi zienny” Zimbardo
Czy z o i ch  sprawowania w adzy za wszelk  

cen  jest atrybutem ka dego 
cz owieka?

- weryfikacja hipotezy o dyspozycyjno ci oraz 
psychologicznych aspektach sytuacji pobytu w wi zieniu



Eksperyment stanfordzki (wi zienny) 

Co si  stanie, gdy dobrych ludzi umie cimy w z ym 
miejscu?

Jaki wp yw na cz owieka ma otoczenie, w którym 
aktualnie si  znajduje?



Kadry z filmu „Cicha furia” 



Przebieg eksperymentu
- przeprowadzony w 1971r. na terenie 

Stanford University
- po serii testów wybrano 21 m czyzn –

zdrowych i odpornych emocjonalnie
studentów ró nych uniwersytetów, bez
sk onno ci do zachowa antyspo ecznych

- losowo przydzielono im role stra ników i
wi niów



Przebieg eksperymentu
brak instrukcji co do zachowa  w roli, 
jedynie ogólne wskazówki:

stra nicy - przyzwolenie na kontrol , 
wi niowie - przymus nadzoru;

ka da z grup ubrana identycznie, z 
atrybutami odpowiednio do ról;
eksperyment zosta  przerwany po 6 
dniach, ze wzgl du na zagro enie zdrowia 
uczestników



WNIOSKI:
• Ludzie zdrowi psychicznie w specyficznych

warunkach wcielaj si w role oprawców i ofiar.
Powodów takich zachowa upatruje on nie w
zaburzeniach ludzkiej psychiki, lecz we wp ywie
otoczenia na jednostk .

• Odgrywanie ról spo ecznych mo e wp ywa na
kszta towanie si osobowo ci jednostki, w
szczególno ci w sytuacji, gdy nie ma ona mo liwo ci
zrzucenia schematu roli, lub gdy rola spo eczna nie
pozwala jej na margines swobody post powania.



Efekt Lucyfera- Zimbardo
zgodno z grup (eksperyment Ascha- podejmowanie

dzia sprzecznych z naszymi warto ciami, by zosta zaakceptowanym
przez grup ; l k przed odrzuceniem spo ecznym konformizm
normatywny)

pos usze stwo wobec autorytetu (eksperyment
Milgrama; zjawisko powszechne w grupach o hierarchii wojskowej lub
policyjnej, usprawiedliwianie dzia ania rozkazem)

moralne roz czenie (Albert Bandura)

czynniki rodowiskowe

! 1971 stanfordzki eksperyment „wi zienny” 
2003 Abu Ghraib w Iraku



Psychologia spo eczna
AGRESJA

AGRESJA WROGA
AGRESJA INSTRUMENTALNA
Teoria frustracji – agresji

- poczucie, e otrzymuj mniej ni mi si nale y
- przeszkoda w osi gni ciu celu jest postrzegana jako nieuprawniona,

nieoczekiwana
Osobowo dyssocjalna
Obecno bod ca wyzwalaj cego (bro )
Teoria spo ecznego uczenia si , modelowanie

Jak przeciwdzia  agresji?



Psychologia spo eczna

• lektura na kolejne zaj cia- rodz. 11 i 13, E. Aronson, T. D. Wilson,
R. M. Akert, Psychologia spo eczna, 2006.

• Do obejrzenia :
– Niebieskoocy, Jane Elliot



STEREOTYPY I UPRZEDZENIA
Przyczyny tworzenia si stereotypów i uprzedze , sposoby
ich os abiania.
Uprzedzenia w mediach.
Niebieskoocy – eksperyment Jane Elliott.



Uprzedzenia – wroga b negatywna postawa wobec okre lonej
grupy ludzi, wy cznie ze wzgl du na ich przynale no

Stereotyp – uogólnienie dotycz ce okre lonej grupy ludzi,
polegaj ce na przypisywaniu identycznych cech prawie wszystkim
cz onkom, niezale nie od rzeczywistych ró nic mi dzy nimi

Dwustopniowy model poznawczego przetwarzania stereotypów
przetwarzanie automatyczne
przetwarzanie kontrolowane

Samospe niaj ce si proroctwo

Dyskryminacja – nieuzasadnione niekorzystne lub szkodliwe
dzia anie wobec przedstawicieli danej grupy



Teoria rzeczywistego konfliktu
ograniczone zasoby powoduj konflikt pomi dzy

grupami, którego skutkiem s uprzedzenia i dyskryminacja
poszukiwanie koz a ofiarnego



Jak ogranicza  uprzedzenia?

Hipoteza kontaktu 

warunki skutecznego kontaktu:
1. wzajemna zale no
2. wspólny cel
3. równy status
4. nieformalne kontakty interpersonalne
5. kontakty z wieloma cz onkami grupy obcej
6. spo eczne normy równo ci  



Niebieskoocy
eksperyment/ wiczenie Jane Elliott

„Uczymy  si   by   rasistami,  to  znaczy,  e  mo emy  
si   równie   nauczy  jak nimi nie by . 

Rasizm nie jest genetyczny. To wszystko kwestia w adzy” 
Jane Elliott

Link:
Warsztaty z zakresu przeciwdzia ania
dyskryminacji, Niebieskoocy. Podr cznik
do prowadzenia zaj w organizacjach,
http://www.mowanienawisci.info/wp-
content/uploads/2014/04/niebieskoocy_ksiazka.pdf

ród o: medium.com 



Dlaczego pomagamy? 
Zachowania prospo eczne

Zachowanie prospo eczne a altruizm

Motywy zachowa  prospo ecznych:
• dobór krewniaczy
• norma wzajemno ci 
• zdolno  uczenia si  i przestrzegania norm spo ecznych 

wyja nienie psychologii ewolucyjnej



Dlaczego pomagamy? 

Hipoteza empatii – altruizmu
ludzie pomagaj , aby z agodzi  w asny smutek i niepokój 

ró nice indywidualne – osobowo  altruistyczna 

ró nice p ciowe - a    

ró nice kulturowe- grupa w asna a grupa obca

ród a: grafika z lewej https://pl.freepik.com/premium-wektory/kreskowka-mezczyzna-superbohatera-z-jednolita-ikona_1880318.htm, grafika 
z prawej https://pl.dreamstime.com/zdj%C4%99cie-stock-portret-kobieta-wolontariusz-image54971771



Wp yw nastroju na pomaganie
Efekt dobrego nastroju – czujesz si  dobrze, czynisz 
dobrze

Hipoteza redukcji negatywnego stanu 
emocjonalnego – czujesz si le, czynisz dobrze



Dlaczego pomagamy? 

rodowisko: miasto a wie

hipoteza prze adowania urbanistycznego

efekt widza (liczba wiadków)

ignorancja pluralistyczna (zachowanie innych wiadków; 

przyk ad informacyjnego wp ywy spo ecznego)

rozproszenie odpowiedzialno ci (liczba wiadków)



Dzi kuj  za uwag


