
PERSWAZJA I WPŁYW SPOŁECZNY
Wpływ społeczny zdefiniować można jako proces, w wyniku którego dochodzi (u jednostki) do zmian w zachowaniach, postawach, 
doświadczanych emocjach czy stanach motywacyjnych, pod wpływem rzeczywistych bądź tylko wyobrażonych zachowań 
drugiej osoby czy też grupy osób (por. Latane, 1981; za: Doliński, 2000). Warto zauważyć, że mogą to być zarówno zmiany 
pozytywne (korzystne) jak i negatywne (niekorzystne) dla osoby będącej przedmiotem wpływu. Techniki wpływu społecznego to nic 
innego jak opracowane wzorce postępowania które miałyby do tych zmian doprowadzić.

Najlepsza klasyfikacja reguł wpływu społecznego została opracowana przez Roberta Cialdiniego. 
Z regułami jego autorstwa najlepiej zapoznać się na samym początku nabywania wiedzy o wpływie.

Robert Cialdini wyróżnia trzy typy agentów wywierania wpływu:

Partacze – ludzie, którzy ogólnie nic nie potrafią, naczytali się książek, ale robią to w tak nieudolny sposób, że jest to nieefektywne.

Spryciarze – grają w grę, w której jest zwycięzca i przegrany (manipulują dla uzyskania korzyści dla siebie).

Profesjonaliści – grają w grę, gdzie obie strony są zwycięzcami (win-win). Potrafią wykorzystać naturalnie pojawiające się 
okazje do uzyskania lepszych efektów. 

Możliwe sytuacje

Sprawca działa świadomie

NIEUDANA MANIPULACJA

OCZYWISTA MANIPULACJA

Ofiara jest świadoma wpływu

Ofiara nie jest świadoma wpływu

Sprawca nie działa świadomie

BRAK MANIPULACJI / WPŁYW SPOŁECZNY

WPŁYW SPOŁECZNY
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Manipulacja (łac. manipulatio – manewr, fortel, podstęp) – forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie 
i z własnej woli realizowała cele manipulatora.

Z manipulacją mamy do czynienia wtedy, kiedy osoba wywierająca wpływ robi to w pełni świadomie i intencjonalnie, natomiast 
osoba, na którą wpływ jest wywierany, co najmniej nie w pełni zdaje sobie sprawę z tego, że zmienia swoje przekonania czy 
dostosowuje swoje zachowanie do intencji osoby wywierającej wpływ.

Manipulacja to kontrola nad innymi, wykorzystywanie innych, to czynienie ich narzędziami osobistych interesów manipulatora. 
Podstawowy motywator działania to maksymalizacja własnego interesu lub interesu grupy osób.

Osoba wywierająca wpływ nie liczy się z interesem osoby, na którą wpływ ten jest wywierany (Doliński, 2000)

Manipulacja społeczna to planowe i celowe działanie, w którym autor wywiera wpływ na inną osobę, w taki sposób, aby nie zdawała 
sobie sprawy:

1) z tego, że podlega oddziaływaniom oraz 

2) z siły lub konsekwencji tych wpływów,

to kierowanie kimś bez jego wiedzy, naginanie i przeinaczanie faktów.

Charakterystyczna dla manipulowania jest asymetria zaufania. Manipulator jest efektywny, ponieważ manipulowany ma zaufanie 
do manipulatora oraz manipulator ma przekonanie o wyższych własnych kompetencjach. 

Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji. Manipulację językową często stosuje się w propagandzie 
(perswazji).

TECHNIKI WPŁYWU SPOŁECZNEGO – PSYCHOMANIPULACJE
Opisane techniki to sekwencje działań oparte na dynamice interakcji, co oznacza, że wymagają współdziałania osób: 
manipulującego i manipulowanego. 

Psychomanipulacje oparte na dysonansie poznawczym

Dysonans poznawczy to stan nieprzyjemnego napięcia pojawiającego się, gdy 
człowiek zachowuje się niezgodnie ze swoimi postawami i nie może znaleźć 
zewnętrznego uzasadnienia swojego zachowania. Sprzeczność/ niezgodność 
może dotyczyć różnych elementów postawy:

przekonania, myśli (mamy do czynienia z dwoma sprzecznymi opiniami 
lub przekonaniami)

emocje i  myśl i  (mamy do czynienia z myślami, które wywołują 
niezgodne z nimi emocje)

zachowanie i przekonania (mamy jakieś przekonanie, ale zachowujemy 
się niezgodnie z nim)

emocje i zachowania (zachowujemy się w określony sposób, ale wywołuje 
to niezgodne z oczekiwaniami emocje).

to co 
uważasz

to co 
mówią

inni

- napięcie psychiczne
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Dysonans poznawczy nie pojawia się, gdy możemy znaleźć zewnętrzne wytłumaczenie dla naszego zachowania, które 
jest w sprzeczności z naszymi przekonaniami. Presja zewnętrzna wystarcza do podjęcia zachowania sprzecznego z naszymi 
poglądami, ale nie wystarcza do jego wytłumaczenia.

Uzasadnienie zewnętrzne – wyjaśnienie jakie mamy dla swojego zachowania (nie chcę zrobić komuś przykrości)

Uzasadnienie wewnętrzne – likwidacja dysonansu przez dokonanie zmiany w sobie.

Sposoby na zredukowanie dysonansu poznawczego:

Ślepota poznawcza – niedostrzeganie informacji niezgodnych (sporo ludzi pali i nic)

Bagatelizowanie – podważanie wiarygodności informacji (co za bzdury)

Ośmieszanie – lekceważenie, pogarda wobec nadawcy informacji dysonansowych (co za głupek)

Zniekształcanie informacji – tendencyjna interpretacja nowych danych (ktoś przestał palić i skonał)

Dodanie nowych uzasadnień – (palenie relaksuje)

Przyjęcie „nadprzekonań” – sprzeczność pozorna (badania o związku palenia z rakiem są niepoprawne metodologicznie)

Pomniejszanie subiektywnej ważności problemu – (nie ma sensu rozmawiać o paleniu, są ważniejsze sprawy)

Zmiana zdania i/ lub zachowania

Kiedy pojawia się napięcie, chcemy jak najszybciej je zredukować, gdyż tkwienie w sprzeczności zagraża naszej samoocenie.

Zmieniamy postawy, aby ocalić dobre mniemanie o sobie. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia dysonansu ma miejsce, 
gdy zrobimy lub dowiemy się czegoś, co zagraża pozytywnej samoocenie.

Dysonans podecyzyjny likwiduje się poprzez podwyższenie atrakcyjności wybranej alternatywy i obniżenie odrzuconej.

[eksperyment] (Jack Brehm): Badacze prosili gospodynie domowe, aby oceniły różne przedmioty domowego użytku (były to różne 
roboty kuchenne) na skali od najmniej do najbardziej pożądanego. Następnie dano im możliwość wyboru między 5 i 6 przedmiotem 
w hierarchii – mogły zabrać go do domu (były to przedmioty bardzo podobnie oceniane). Po dokonaniu wyboru proszono jeszcze 
raz (po upływie 20 min.) o ocenę robotów kuchennych. Za drugim razem kobiety podnosiły ocenę robota, który wybrały 
i znacząco obniżały ocenę tego, który odrzuciły.

STOPA W DRZWIACH (foot-in-the-door)
Zwiększenie uległości wobec większej prośby, dzięki uzyskaniu wcześniejszej zgody na mniejszą, związaną z nią prośbę.

Mechanizm ten zakłada, że jeśli człowiek bez żadnych nacisków z zewnątrz (bez groźby kary za odmowę lub obietnicy nagrody) 
spełnia jakąś łatwą do wykonania prośbę, będzie w konsekwencji dążyć do uzasadnienia swojego zachowania. Poszukując 
uzasadnień, zacznie przypisywać sobie właściwości, które skłaniają go do pomagania innym, do spełniania ich próśb, odkryje 
w sobie pozytywne nastawienie do tego rodzaju działań lub do człowieka, który nas o to prosi. Takie spostrzeganie siebie 
powoduje, że w przyszłości osoba manipulowana jest dużo bardziej skłonna do ulegania większym prośbom.

Zgoda na realizację
mniejszej prośby

(pozornej)

Zgoda na realizację
większej prośby

(właściwej)
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Mechanizm skuteczności techniki „stopy w drzwiach"
Uleganie pierwszej, niewielkiej prośbie jest spowodowane naszym prospołecznym nastawieniem, niesie za sobą niewielkie 
koszty, nie wymaga od nas podejmowania wielkich decyzji, ponadto odmowa w stosunku do małej prośby może powodować 
poczucie winy. Być może już na tym etapie występuje działanie dysonansu - większość ludzi uważa siebie za przyjaźnie nastawionych 
do otoczenia i w sytuacjach, kiedy nie wymaga to wielu kosztów, są skłonni ulegać małym prośbom, aby taki wizerunek siebie 
podtrzymać. Ale oto pojawia się druga, duża prośba, a z nią niebezpieczeństwo dysonansu.

Jeśli odmówię, będę miał dwa sprzeczne elementy poznawcze i konieczność redukcji dysonansu wraz z uzasadnieniem własnej 
niespójności. I być może część osób, które nie ulegają na tym etapie, wykorzystuje jeden z dwóch możliwych sposobów redukcji 
– poprzez uzasadnienie własnego zachowania.

Optymalny czas między prośbą wstępną a właściwą to zazwyczaj kilka dni (nie więcej jak 10).
Większy efekt uzyskuje się przy prośbach, którym towarzyszy przekonanie, że wywołane zachowania są powszechne. 

Mechanizmem napędowym tej techniki jest potrzeba spójnego zachowania się – działa reguła zaangażowania i konsekwencji.

zgoda na małą prośbę uruchamia mechanizm autopercepcji (racjonalizacja własnych zachowań, uzasadnianie czynnikami 
wewnętrznymi),

nagroda lub presja przy mniejszej prośbie powoduje, że skłonność do ulegania większej prośbie maleje

NISKA PIŁKA (low ball)
W technice tej formułujemy dwie propozycje, z czego druga jest właściwa, ale pierwsza, zawsze musi się mijać z prawdą. Czyli 
najpierw trzeba drugą osobę oszukać, przedstawić jej kłamliwą wersję  naszejpropozycji (zazwyczaj dotyczy to zaniżonej ceny), 
a kiedy ta osoba zdecyduje się na skorzystanie z naszej oferty, to wtedy dopiero „przypominamy” sobie całą prawdę.

Jeżeli podjąłem decyzję co do akceptacji jakiejś propozycji, to nawet gdy ta propozycja okaże się mniej korzystna, 
niż początkowo uważałem, to i tak prawdopodobnie podtrzymam tę decyzję. 

Skłonienie do podjęcia pewnych zachowań np. kupna samochodu), a następnie podwyższenie kosztów realizacji tych zachowań 
(np. samochód jest droższy niż nam obiecano).

Mechanizm skuteczności techniki „ niska piłka"

poczucie zobowiązania - jeśli działanie jest podejmowane bez nacisków zewnętrznych, to człowiek odczuwa 
zobowiązanie do kontynuowania go nawet w sytuacji, gdy warunki zewnętrzne się zmieniają,

reguła zaangażowania i konsekwencji.

NA WABIA lub TECHNIKA PRZYNĘTY (the lure)
Zapoczątkowanie zobowiązania wobec jakiejś umowy, a następnie uczynienie jej nieaktualną i zaproponowanie innej umowy 
(np. dotyczącej kupna innego produktu).

Przyciągnięcie 
uwagi, np. 
dobrą ceną

Zaangażowanie Modyfikacja
oferty

Podtrzymanie
zaangażowania

i uległość
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Technika przynęty różni się od techniki niskiej piłki momentem zmiany oferty – tutaj następuje tuż przed podjęciem ostatecznej 
decyzji. 

LICZY SIĘ KAŻDY GROSZ
Skuteczności techniki liczy się każdy grosz (ang. even a penny will help) dowiedli Robert Cialdini oraz David Schroeder (1976, 
za: Doliński 2008). W eksperymencie ich pomysłu, badacze przedstawiali się jako członkowie Amerykańskiego Towarzystwa 
do Walki z Rakiem i zbierali datki na walkę z tą chorobą. Wykazano, że w przypadku, gdy prośba kończyła się zdaniem „liczy się 
każdy grosz” 21% więcej badanych sięgało do swojej kieszeni niż w grupie kontrolnej (odpowiednio 50% i 29%). Dodatkowo, 
okazało się, że średnia wysokość datków jest prawie taka sama, dlatego w warunku eksperymentalnym (z komunikatem „liczy 
się każdy grosz”) zebrano znacznie więcej pieniędzy. Technika działa najlepiej jako sformułowany werbalnie komunikat. 

Mechanizmy działania:

łatwiej spełnić małą prośbę niż dużą,

nie możemy sobie powiedzieć „nie stać mnie” – trudniej się usprawiedliwić przed samym sobą i innymi, za nieudzielnie 
pomocy

STOPA W USTACH 
Technika ta polega na zapytaniu kogoś o samopoczucie i po uzyskaniu odpowiedzi potwierdzającej, że jest dobre, wyrażamy 
prośbę o pomoc. Skuteczność metody jest uwarunkowana dążeniem jednostki do zachowania spójnego z dokonaną deklaracją. 
Dodatkowym elementem zwiększającym uległość jest fakt publicznego wygłaszania deklaracji. Jeśli bowiem ktoś publicznie 
zaprezentował się jako osoba o dobrym samopoczuciu, czuje się zobowiązany do tego, żeby pomóc innym, uzyskać podobnie 
pozytywny stan. Kontrast pomiędzy osobą zadowoloną, zdrową a ludźmi głodującymi, chorymi powoduje, że człowiek 
automatycznie uruchamia zachowanie mające zmniejszyć ten kontrast. 

W przeciwnym razie jego przekonanie o sobie jako o kimś pozytywnie nastawionym do świata zostanie zachwiane. 
Jak nietrudno zauważyć, działa tutaj również dysonans poznawczy. Stosowanie metody w praktyce wygląda w ten sposób, 
że osoba zbierająca datki na pomoc np. ludziom chorym przedstawia się na początku rozmowy i pyta indagowanego o samopoc-
zucie. Po udzieleniu przez niego odpowiedzi (najczęściej pozytywnej) prosi o pomoc. Jak pokazały badania, pomoc jest 
udzielana o wiele częściej wówczas, gdy osoba badana stwierdzi, że ma dobre samopoczucie w porównaniu do sytuacji, kiedy 
jest proszona od razu o datki.

PSYCHOMANIPULACJE OPARTE NA EMOCJACH
Jedne z najbardziej uniwersalnych praw psychologicznych, odkrytych na początku XX wieku tłumaczą od czego zależą osiągane 
przez człowieka rezultaty. W tym samym zadaniu, ale w różnych warunkach, możemy wykazać się różnym poziomem wykona-
nia. Czynnikiem odpowiedzialnym za taki stan rzeczy jest poziom pobudzenia.

Przyciągnięcie 
uwagi, np. 
dobrą ceną

Zaangażowanie Wycofanie
oferty

Podtrzymanie
zaangażowania

i uległość
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I Prawo Yerkesa – Dodsona (1908)
Zależność sprawności działania od poziomu pobudzenia – I prawo Yerkesa-Dodsona.

Kiedy człowiek jest bardzo silnie zmotywowany do zrobienia czegoś, kiedy boi się czegoś, kiedy jest wściekły, kiedy bardzo 
czegoś pragnie, wzrasta jego poziom pobudzenia. Człowiek słabo zmotywowany, działający bez lęku o rezultat będzie miał niski 
poziom pobudzenia. Do pewnego momentu wyższe pobudzenie wpływa korzystnie na działanie.

Przedstawiona na rysunku zależność stanowi podstawę bardzo wielu manipulacji wykorzystujących emocje. Wystarczy bowiem 
doprowadzić człowieka poza granicę optymalnego pobudzenia, aby stał się mniej sprawny intelektualnie i zaczął działać chaotycznie. 
Jako jedna z pierwszych ulega zaburzeniu tzw. pamięć operacyjna. Jest to taki rodzaj pamięci, w którym przechowywane 
są dane niezbędne do działania w danej sytuacji. A więc fakty, o których usłyszeliśmy, dane niezbędne do rozwiązania zadania. 
Im trudniejsze zadanie i bardziej skomplikowana sytuacja, tym emocje bardziej przeszkadzają w efektywnym działaniu.

Techniki oparte na mechanizmach związanych z emocjami polegają na doprowadzaniu człowieka poza granice optymalnego 
pobudzenia.

HUŚTAWKA EMOCJONALNA
[eksperyment] Eksperyment przeprowadzony przez Dolińskiego D. i Nawrata R. w 1998 roku polegał na badaniu kierowców, 
którzy parkowali w niedozwolonym miejscu. W pierwszej grupie eksperymentalnej badacze zostawiali za wycieraczką samochodów 
ulotki, które przypominały mandat policyjny (wprowadzenie bodźca wywołującego lęk). W momencie gdy badany wracał 
do samochodu i zabierał rzekomy „mandat” do ręki, dochodził do wniosku, iż jest to tylko reklama produktu na porost włosów 
(wycofanie negatywnego bodźca - ulga). W drugiej grupie eksperymentalnej te same ulotki przyklejano do drzwi (policjanci nigdy 
nie dostarczają w ten sposób mandatów, dlatego kierowcy nie mieli poczucia lęku). Natomiast w grupie kontrolnej nie dawano 
żadnych kartek. Przed odjazdem każdego z badanych, eksperymentator wcielający się w rolę studenta zwracał 
się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej usprawnienia komunikacji w mieście (uzupełnienie miało zająć 15 minut). 
W pierwszej grupie prośbie uległo 68% osób badanych. Dla porównania w grupie z ulotką umieszczoną na klamce od drzwi było 
to 40%. W grupie kontrolnej tylko 36%.

Huśtawka emocjonalna polega na wprowadzeniu osoby w stan lęku a następnie, po usunięciu bodźca wyzwalającego tę emocję, 
następuję ulga, której towarzyszy stan bezrefleksyjności.

Sp
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Poziom motywacjioptymalny
poziom

motywacji

Punkt krytyczny
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Stan huśtawki emocjonalnej wprowadza człowieka w bezrefleksyjność i właśnie ta bezrefleksyjność stanowi psychologiczny 
mechanizm leżący u podstaw obserwowanej w takich warunkach uległości.

Mechanizm działania:

przełączenie z programu emocji „lęk” na program emocji „ulga” powoduje stan bezrefleksyjności,

„zamglenie poznawcze” powoduje automatyzm działania,

człowiek nie analizuje napływających informacji.

DRZWIAMI W TWARZ
Technika ta, u której podstaw leży reguła wzajemności dotycząca ustępstw, zakłada, że łatwiej jest nam spełnić prośbę, która nie 
wymaga od nas wiele, zwłaszcza, jeśli wyda się taka w porównaniu do wcześniejszej, większej prośby. 

Okazuje się, że szanse na to, że spełnimy daną prośbę rosną, jeśli najpierw usłyszymy prośbę wygórowaną, taką, która wywoła 
w nas napięcie, strach lub zdecydowany opór. Kontrast między nią a następującą po niej prośbą właściwą sprawia, że jesteśmy 
bardziej skłonni ją spełnić (uznając, że jest ona w tej sytuacji racjonalnym oczekiwaniem).

Mechanizm działania:

reguła wzajemności a konkretnie – wzajemnych ustępstw: odpuszczenie trudnej prośby jest ukłonem w stronę 
partnera, teraz jego kolej, by odpuścić i ulec drugiej prośbie,

zasada kontrastu: polega ona na tym, że jeśli zestawimy z sobą dwa elementy, to subiektywnie spostrzegana 
wielkość jednego z nich zależy od wielkości pozostałych,

wzbudzenie poczucia winy.

Emocje

pozytywne

negatywne

pomroczność
jasna

zdarzenie
krytyczne

Trudna
prośba

(pozorna)
Niespełnienie

prośby
Łatwiejsza

prośba
(właściwa)
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PSYCHOMANIPULACJE OPARTE NA POCZUCIU KONTROLI
Nasza ocena rzeczywistości jest zależna od tego, jak spostrzegamy przyczyny zdarzeń. Jesteśmy dużo bardziej skłonni pomóc 
lub co najmniej współczuć osobom, którym los spłatał przykrego figla, niż takim, które w naszej ocenia sam sobie zapracowały 
na nieszczęścia, które ich spotkały.

Manipulowanie poczuciem kontroli polega na wytworzeniu przekonania, że manipulujący nie kontroluje swojego zachowania 
i nie może wpływać na jego skutki oraz przekonania, że manipulowany ma wpływ na bieg zdarzeń, co wywołuje presję 
psychologiczną.

Jedna ze stron świadomie pozbawia się wszelkiej kontroli nad zdarzeniami odbierając tym samym drugiej stronie jakąkolwiek 
możliwość wywarcia na niej presji i próby zmiany jej stanowiska.

BEZLITOSNY PARTNER
Technika często wykorzystywana jest w negocjacjach (wówczas mówimy o trikach „Wyższa instancja” czy „Siła Wyższa”). Kiedy 
rozmowy dochodzą do poziomu ustępstw, którego jedna ze stron nie chce przekroczyć, oświadcza wówczas: „Przykro mi, ale 
nie zostałem upoważniony do dokonania tak daleko idących ustępstw. O tej sprawie musi zadecydować szef, lecz wątpię, aby 
się na to zgodził.”

Jeśli rozmowy są w zaawansowanym stanie i drugiej stronie zależy na porozumieniu, prawdopodobnie odstąpi. 
Ustępstwo to jest efektem działania "bezlitosnego" i często „niewidzialnego” partnera. Rolę tą może pełnić żona, szef, wspólnik, 
a czasem nawet zupełnie zmyślona osoba. Czasami nawet bezlitosny partner może być zupełnie abstrakcyjny. Tak się dzieje, 
gdy z ust drugiej strony słyszymy: „Bardzo chętnie byśmy ustąpili, ale nie pozwala nam na to polityka firmy”.

WSZYSTKO ALBO NIC
Strategia ta dość często jest stosowana przez polityków. Ogłaszają oni publicznie założenia, z jakimi przystępują do negocjacji, 
zaznaczając jednak, że nie interesują ich żadne inne ustępstwa. W ten sposób wytwarzają presję na drugą stronę jeszcze przed 
przystąpieniem do rozmów. Kiedy taki polityk zasiada do stołu, na wszelkie propozycje ustępstw może odpowiedzieć: 
„Rozumiem wasze stanowisko, ale proszę wziąć pod uwagę, że ja swoje ogłosiłem już publicznie i teraz wszelkie ustępstwa 
spowodują, że opinia potraktuje mnie jako kogoś mało poważnego. Ja po prostu już nie mogę ustąpić.” Ta technika jest o tyle 
niebezpieczna i zbliżona do hazardu, że często strona manipulująca rzeczywiście pozbawia się kontroli nad sytuacją, nie 
zostawiając sobie żadnego możliwego wyjścia.

FAKTY DOKONANE
Metoda faktów dokonanych jest jeszcze bardziej perfidna niż „wszystko albo nic”. W tej drugiej jest zawsze jakaś możliwość 
wydostania się z irytujących opresji. W przypadku faktów dokonanych takiej możliwości nie ma. Ofiara ma dwa wyjścia:

1. Zaakceptować istniejący stan rzeczy, co jest równoznaczne z przyzwoleniem na kolejne fakty dokonane.

2. Walczyć o swoje prawo do współdecydowania, co z kolei skazuje ofiarę na odgrywanie roli sprawcy.

REORIENTACJA
Szukanie kozła ofiarnego, bo taki jest sens i istota reorientacji, to jeden z najbardziej popularnych sposobów radzenia sobie 
głównie w sytuacji konfliktowej. Wskazanie winnego i skierowanie na niego sił biorących udział w konflikcie to – według mniemania 
wielu ludzi – bardzo skuteczna metoda radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
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W polityce czy w zarządzaniu bardzo często stosuje się tę metodę dla uspokojenia niezadowolonych grup społecznych lub 
pracowników. Co ciekawe, żeby manipulacja zadziałała, na rolę kozła ofiarnego musi być skazana silna, elitarna grupa 
społeczna. Może to być elita finansowa (jak np. Żydzi w Niemczech hitlerowskich), elita intelektualna (jak np. w powojennej, 
komunistycznej Polsce) czy silna mniejszość narodowa. Wynika to stąd, że trudno jest uwierzyć, aby grupa słaba mogła 
wywierać na nas zagrażający (czy jakikolwiek) wpływ. Odmianą reorientacji jest stworzenie lub ujawnienie wspólnego 
zagrożenia. Pogodzenie się w celu obrony ma na celu zyskanie sojuszników w walce z trzecią siłą. Stosowanie takiej metody 
świadczy o tym, że po uporaniu się z przeciwnikiem sojusznik zostanie prawie na pewno ponownie zaatakowany.

PERSWAZJA
jest formą „wywodu, debaty, dyskusji albo po prostu dobrego przemówienia, którego celem jest opowiedzenie się za lub przeciw 
jakiemuś stanowisku” (Pratkanis A, Aronson E.,2003) 

Wpływ społeczny można podzielić na perswazję i manipulację. Manipulację definiuje Doliński jako oddziaływanie, w którym 
osoba oddziałująca nie liczy się z interesem osoby, na którą wywierany jest wpływ (2000). W związku z tym, perswazję można 
postrzegać odwrotnie, jako oddziaływanie, w którym osoba oddziałująca bierze pod uwagę zarówno swój interes, jak i interes 
osoby, na którą chce wpłynąć. 
Perswazja jest więc, w tym rozumieniu, bardziej etyczną formą wywierania wpływu. Oczywiście podział ten jest płynny i zależny 
od nastawienia obserwatora, czy uczestnika interakcji.

Perswazja to także jedna z metod negocjacji pozwalająca dojść do konsensu poprzez dyskusję zainteresowanych stron nad 
zaistniałym problemem – tym samym otwiera drogę do jego rozwiązania. Jest również nieodzownym czynnikiem łagodzącym 
spory, tak w podstawowych relacjach międzyludzkich, jak na innych, wyższych poziomach społecznych. Perswazja nie wywołuje 
negatywnych skojarzeń u odbiorców, w przeciwieństwie do manipulacji. Perswazja może być oparta na argumentach racjonalnych 
(statystyka, fakty naukowe) lub na czynnikach emocjonalnych, które oddziałują na takie ważne elementy jak np. poczucie 
bezpieczeństwa, niezadowolenia, wstydu lub zagrożenia.

Perswazja jest także obecna w środkach masowego przekazu, gdzie media wskazują przykłady postępowania tak w sferze 
prywatnej jak i publicznej sugerując np. co należy kupować, co warto czytać, gdzie bywać, z kim się identyfikować lub czego 
unikać.

Teoria dwutorowości perswazji Richarda Petty i Johna Cacioppo
1. Centralny tor perswazji: język + argumenty (rzeczowa analiza argumentów, ocena merytoryczna przekazu)

opiera się na przemyślanym i starannym przetwarzaniu informacji zawartych w przekazie,

im bardziej przychylne przekazowi są reakcje poznawcze (myśli i sądy), tym bardziej rożnie prawdopodobieństwo 
zmiany postawy w kierunku zgodnym ze stanowiskiem przekazu,

zmiana ta ma trwały charakter i jest bardziej odporna na kontrpropagandę.

Warunki:

silna motywacja, by odebrać przekaz,

posiadanie niezbędnych zdolności, by tego dokonać.
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2. Peryferyjny tor perswazji: źródło komunikatu (reakcje na rozmaite bodźce poznawcze, emocjonalne i behawioralne wiążące 
się z przekazem i kontekstem)

opiera się jedynie na powierzchownej identyfikacji jakiegoś sygnału sugerującego pozytywny lub negatywny stosunek 
do przekazu perswazyjnego; takimi sygnałami mogą być: sympatyczność nadawcy, jego autorytet itp.,

zmiana taka nie jest trwała i rzadko wprowadzana przez odbiorcę w czyn.

Badania Hovland’a i Weiss’a – efekt śpiocha (rola czynników peryferyjnych z upływem czasu maleje). Po upływie czasu pamięć 
odbiorców zaczyna zawodzić, przestają oni łączyć treść przekazu z jego źródłem. Późniejsze badania wykazały, że ta reguła 
występuje jedynie w wypadku osób niezaangażowanych osobiście w tematykę danej perswazji.

Dwie drogi kształtowania postaw
Petty, Cacioppo, 1986

4 GŁÓWNE REGUŁY WPŁYWU SPOŁECZNEGO W PERSWAZJI

DROGA
CENTRALNA

Komunikat Motywacja
Możliwości poznawcze

Duży wysiłek wkładany 
w przetwarzanie informacji

Generowanie
kontrargumentów

Porównywanie z posiadaną
wiedzą

Mały wysiłek wkładany 
w przetwarzanie informacji

Poleganie na wskazówkach
peryferycznych do przekazu

Kierowanie się heurystykami

DROGA
PERYFERYCZNA

PERSWAZJA WSTĘPNA

WIARYGODNOŚĆ ŹRÓDŁA

KOMUNIKAT

KONTROLOWANIE UCZUĆ

• ustalenie tego, co „każdy wie”
• ustalenie tego, co „wszyscy uważają za oczywiste”

• sympatyczny
• dobrze poinformowany
• godny zaufania

• skupienie uwagi na tym, na czym zależy nadawcy

• wzbudzenie określonych emocji
• sposób reakcji na emocje
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Perswazja wstępna
Polega na przejęciu kontroli nad sytuacją i stworzeniu atmosfery sprzyjającej komunikatowi; proces ten nazywamy perswazja 
wstępną (przed-perswazją). Perswazja wstępna odnosi się do struktury, jaka nadajemy naszemu problemowi oraz do sposobu 
przedstawienia decyzji. Skuteczna perswazja wstępna ustala to, ,,co każdy wie i co wszyscy uważają za oczywiste" (nawet jeśli 
nie powinni ponieważ w rzeczywistości kwestia powinna być przedmiotem dyskusji). Jeżeli nadawcy uda się sprytnie 
sformułować problem i zdefiniować sposób, w jaki należy o nim dyskutować, może wpłynąć na nasze reakcje poznawcze i uzyskać 
naszą zgodę, wcale nie stwarzając wrażenia, że próbuje nas do czegokolwiek przekonać

Przekaz słowami wpływającymi na odbiorcę, aby był już wstępnie przekonany
Przykład: 75% mięsa chudego vs. 25% tłuszczu
Bezprzewodowe urządzenie elektroniczne vs. urządzenie zasilane 2 bateriami

Wiarygodność źródła (nadawcy)
Nadawca musi zadbać o właściwy wizerunek w oczach odbiorców. Regułę tę określamy mianem wiarygodności źródła Innymi 
słowy, nadawca musi zaprezentować się jako ktoś sympatyczny, dobrze poinformowany, godny zaufania albo posiadający inne 
atrybuty ułatwiające przekonywanie.

Przy potwierdzeniu lub odrzuceniu komunikatu kierujemy się wiarygodnością nadawcy.

Przykład: „eksperci” w reklamach stomatologicznych, leków itp.

Komunikat i sposób jego przekazania
Reguła polega na skonstruowaniu i przekazaniu komunikatu, który skupi uwagę i myśli odbiorców dokładnie na tym, na czym 
zależy nadawcy, odwróci ich uwagę od argumentów przemawiających przeciwko prezentowanemu stanowisku, przykuje ją żywym 
i sugestywnym obrazem, a nawet skłoni odbiorców do autoperswazji.

Długi i częsty komunikat lepiej wpłynie na odbiorcę

Przykład: reklama produktów (MANGO) – „1 h mówienia o nożu”

Odwoływanie się do emocji (kontrolowanie uczuć)
Skuteczny wpływ opiera się na kontrolowaniu uczuć odbiorców i przestrzega prostej zasady: wzbudź w odbiorcach określone 
emocje, a następnie podsuń im sposób reakcji na te emocje, który tak się składa pokrywa się z działaniem, do którego próbujesz 
ich nakłonić. W takiej sytuacji odbiorcy skupiają się na własnych uczuciach i stosują się do prośby w nadziei, że pozwoli im to uniknąć 
negatywnych emocji lub trwać przy emocjach pozytywnych

- strach przykład: kampanie ruchu drogowego, drastyczne sceny

- niedostępność przykład: „śpiesz się, to ostatnie sztuki”

- etykietowanie, przynależność do grupy przykład: …bo MY POLACY kochamy…grillować
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Warunki zmian postawy

NADAWCA:
Wiarygodność źródła ma dwie składowe: kompetencja i prawdomówność.
Efekt źródła może być tak mocny, że odbiorca może odrzucić argument.
Nadawca może zmaksymalizować efekty perswazji:

- zgodność z wykonywaną rolą,

- wiedza ekspercka (autorytet) i bycie godnym zaufania,

- wyrażanie stanowiska wyraźnie sprzecznego z jego własnym interesem,

- nadawca nie stara się wpłynąć na naszą opinię,

- podoba nam się i możemy się z nim identyfikować (współpraca, komplementy, atrakcyjność 
  fizyczna),

- autorytet: tytuły, certyfikaty, rekwizyty, jest niezależny w sądach, mówi w sposób pewny,

- kto z kim rozmawia – formuła relacji (z jakiej pozycji mówimy do kogoś: jako kolega, jako szef, 
  jako przyjaciel),

- nerwowość, brak płynności przekazu, okazywanie gniewu – negatywnie wpływa na rezultat 
  perswazji.

KOMUNIKAT
Komunikat jest bardziej perswazyjny, gdy nie sprawia wrażenia, że prawdziwym celem jest nakłonienie słuchaczy do czegoś 
(jak najbardziej neutralny).

- elementy frywolne i humorystyczne osłabiają przekaz (argumentację),

- najmocniejszy argument na początku lub na końcu (nigdy pomiędzy słabszymi argumentami),

- argumentacja jednostronna dla przyjaznego audytorium, dwustronna dla nieprzyjaznego  i wykształconego audytorium,

- zbyt duża liczba pauz w czasie mówienia osłabia komunikat,

Komunikaty perswazyjne
(przekonywujące)

NADAWCA:
KOMPETENCJA
ATRAKCYJNOŚĆ
WIARYGODNOŚĆ

KOMUNIKAT:
ARGUMENTACJA
EMOCJE/ROZUM
EFEKT
PIERWSZEŃSTWA/
ŚWIEŻOŚCI
INSTRUKCJE/
WSKAZÓWKI

ODBIORCA:
IDENTYFIKACJA
AUDYTORIUM
KORZYŚCI
ZASADA AKTUALNOŚCI

kontakt@sie.edu.pl   |   s ie .edu.pl 12



- jest bardziej skuteczny, gdy zawiera instrukcje, wskazówki jak zmienić aktualny stan rzeczy, w którym tkwi odbiorca,

ODBIORCA
Argumenty dopasowujemy do publiczności, sytuacji, odbiorcy.
Rozpoznanie odbiorcy: komunikacja adresowana jest wtedy, gdy wykorzystuje większość z elementów:

- cechy społeczno-demograficzne,

- wartości,

- stosunek do nadawcy (jakie mają wyobrażenie o nadawcy?),

- wiedza i doświadczenie odbiorców związane z tematem,

- opinie wstępne i nastawienie do tematu,

- historia dyskursu (jakie argumenty były już używane), argument wyeksploatowany jest mniej skuteczny niż świeży,

- oczekiwania odbiorców w zakresie stylu komunikowania się, przekonywania.

Na proces przetwarzania argumentacji zawartej w przekazie wpływają:
1) Postawa początkowa:

- postawy silne trudniej zmienić, ponieważ inspirują one do wymyślania dużej liczby kontrargumentów,

- przy małej rozbieżności między pierwotną postawą a informacją zawartą w przekazie, postawa może zmienić się tylko 
  w niewielkim stopniu,

- możliwość zmian rośnie wraz ze wzrostem rozbieżności między postawą początkową a nowymi informacjami.
2) Stan emocjonalny w momencie wysłuchiwania przekazu:

- pozytywny nastrój podnosi skłonność odbiorców do ulegania perswazji, ponieważ działa on uspokajająco i  demobilizująco 
  oraz powoduje spadek czujności,

- nastrój pozytywny obniża skuteczność oddziaływania argumentów silnych, natomiast zwiększa stopień uległości 
  na argumenty słabe.

RETORYKA
Cel retoryki i perswazji:

- nakłanianie do czynu, zmian zachowania (instrukcje)
- nakłanianie do zmiany postaw (zbytnia konkretyzacja może przeszkadzać)

ZASADY RETORYCZNE (zwiększają szanse przekonania)
(Marek Kochan)

1. Zasada identyfikacji
Afirmacja rozmówcy, odbiorcę należy dowartościować, wyrażenie akceptacji dla rozmówcy.
Jeśli naruszy się tę zasadę to szanse na przekonanie spadają do zera. Wybieramy element pozytywny: :Jeśli ktoś taką wagę 
przywiązuje do ubioru, musi mieć porządny krawat”

2. Zasada korzyści
Korzyści po stronie odbiorcy (symboliczne- prestiż, status; materialne)
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3. Zasada aktualności
Argumentacja związana z aktualną sytuacją, korzyści związane z aktualną sytuacją.

Entymemat: argumentując, nie wypowiadamy wszystkich przesłanek (niekiedy nie wypowiadamy nawet tezy), pozostawiając 
je domyślności słuchacza. Zakładamy, że słuchacz dzieli z nami pewną wiedzę o świecie, skodyfikowaną bądź w naukach 
szczegółowych, bądź w regułach tzw. doświadczenia potocznego. Często w tej argumentacji brak logicznego związku.

Przykłady: (ćwiczenie – odnaleźć niejawne przesłanki)

- Skoro Roman jest najmłodszym synem Beaty, to wynika stąd, że Beata ma co najmniej trójkę dzieci.

- Jan ma 80 lat i 22 letnią żonę. Zatem Jan jest bardzo bogaty.

- Papież jest omylny, bo jest człowiekiem.

- Wieloryb jest ssakiem, bo nie jest rybą.

- Dzieci nie powinny pracować. Zatem nikt nie powinien pracować.

- Jan śpi snem sprawiedliwego. A zatem Jan nie grzeszy.

4. Zasada atrakcyjności formy
Jeśli nam się spodoba sposób mówienia nadawcy to ulegamy perswazji.

5. Zasada decorum (stosowności) – stosowne jest to co nie jest niestosowne, zgodność z sytuacją (porównanie do brudnej 
szyby – kiedy szyba jest brudna?)

6. Zasada wyobraźni

- Medium trafienia do rozumu jest wyobraźnia

- Np. reklama prezerwatyw: „Prędzej Ci serce pęknie”

7. Zasada wyodrębniania publiczności

- Nie ma dobrych argumentów dla wszystkich

- Argumenty dopasowujemy do publiczności, sytuacji, odbiorcy

TECHNIKI RETORYCZNE
PORÓWNANIA - ilustrują prezentowane argumenty
np. Co roku ginie w wypadkach samochodowych kilkanaście tysięcy ludzi. Proszę sobie wyobrazić, co roku ginie takie miasto 
jak Polkowice.

NARRACJA - ożywia wystąpienie (zamiana czasu przeszłego na teraźniejszy, przytaczaniu potocznych wypowiedzi, stosowaniu 
mowy bezpośredniej zamiast pośredniej)
np. Było to w zeszłym roku, rozmawiam z panem dyrektorem i mówię mu: dogadajmy się wreszcie.

POWTÓRZENIA
• Powodują lepsze zapamiętanie treści
• Akcentują, to co jest ważne dla nadawcy przekazu
• Oddziałują emocjonalnie na odbiorcę

kontakt@sie.edu.pl   |   s ie .edu.pl 14



np. Żaden polityk, powtarzam, żaden polityk nie może stać ponad prawem
To rozwiązanie nie jest drogie. To rozwiązanie nie jest nawet bardzo drogie. Ono jest wyjątkowo drogie.

KONTRAST (ANTYTEZA) - prezentowanie przeciwstawnych argumentów w jednej wypowiedzi
np. Musimy mieć chłodne umysły i gorące serca
(przekaz tradycyjny: Musimy postępować rozważnie)

ZAPOWIEDŹ - przygotowanie odbiorcy na nasze słowa: uświadamianie, że za chwilę będzie coś ważnego
np. Będziecie państwo zaskoczeni, jeśli powiem, że...

GRA SŁÓW
• Stosowanie dowcipnych zwrotów podnosi atrakcyjność wypowiedzi
• Dobry efekt osiąga użycie gry słów na końcu wypowiedzi
np. Nie straszne nam żadne rokowania, ale nie będziemy prowadzić rokowań ze strachu

HIPERBOLA
• Przedstawianie argumentu w sposób przesadzony
• Argument nabiera większego znaczenia
np. Tegoroczny budżet nie pozwoli nawet na załatanie dziur, jakie mamy z poprzedniego roku.
(przekaz tradycyjny: Nasz tegoroczny budżet jest bardzo niski)

PYTANIA RETORYCZNE - dany argument staje się oczywisty, nie podlegający dyskusji
np. Czyż możemy akceptować niepotrzebne wydawanie pieniędzy w naszej firmie?
(przekaz tradycyjny: Nie powinniśmy akceptować takiej sytuacji w naszej firmie.)

ŁAŃCUCH - jeden człon myśli zachodzi na drugi, a pełne znaczenie ujawniane jest dopiero w ostatnim elemencie konstrukcji
np. Kto ma media, ten ma informacje. Kto ma informacje ten ma władzę.

SKRÓT MYŚLOWY – wypowiedź zawierająca opuszczenia wzmacnia siłę przekazu
np. Prawdziwym kijem włożonym w mrowisko było zeznanie ostatniego świadka.
Czyżby prawo chyliło czoła przed mamoną?

METAFORA - przenośnia służy lepszemu wyrażeniu myśli, obrazuje argument
np. dziecko jako inwestycja
To orzeczenie jest jaskółką dla innych spraw dotyczących naliczania podatku VAT, które będą rozpatrywane.

TEST UMIEJĘTNOŚCI PRZEWIDYWANIA ZACHOWAŃ 
LUDZI W SYTUACJACH MANIPULACYJNYCH:
Przeczytaj uważnie opisy sytuacji i podaj jedną, najbardziej twoim zdaniem prawdopodobną odpowiedź.

1. Jeśli zaproponujesz sportowcom niewykrywalne środki dopingowe, które pozwolą im osiągnąć sukces, natomiast przyczynią 
się do ich przedwczesnej śmierci, to ilu z nich zdecyduje się je zażywać?

a) nikt
b) do 25%
c) 25-50%
d) powyżej 50%
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2. W kontaktach kobiet i mężczyzn charakterystyczne jest dla wielu kobiet:
a) prezentowanie swoich zdolności intelektualnych
b) prezentowanie swoich zdolności artystycznych
c) ukrywanie swoich zdolności intelektualnych
d) ukrywanie swoich zdolności artystycznych

3. W tej samej sytuacji mężczyźni mają tendencję do:
a) prezentowania swoich zdolności intelektualnych
b) prezentowania swoich zdolności artystycznych
c) ukrywania swoich zdolności intelektualnych
d) ukrywania swoich zdolności artystycznych

4. Prosisz kogoś, żeby publicznie wygłosił jakiś pogląd, z którym się nie zgadza, ale nie wypada mu odmówić.
(np. jesteś menedżerem i prosisz kierownika działu sprzedaży, żeby przekonał pracowników do zaakceptowania planów, które 
ty wymyśliłeś, a których on sam nie akceptuje. Nie wypada mu jednak odmówić, bo jest twoim podwładnym). Postanawiasz tę osobę 
wynagrodzić za wyświadczoną przysługę, ale jednocześnie chciałbyś, aby ta osoba również przekonała się do tego poglądu. 
Szansa na to, że zmieni poglądy, jest wyższa wtedy, kiedy:

a) otrzyma wysokie wynagrodzenie
b) otrzyma niskie wynagrodzenie

5. Zamierzasz negocjować poważny kontrakt. Poza najbardziej istotnymi warunkami do omówienia jest również kilka mniej ważnych. 
Opracowujesz właśnie strategię prowadzenia negocjacji.

a) postanawiasz rozpocząć negocjacje od najważniejszych warunków i ustąpić jako pierwszy
b) decydujesz się ustąpić w jakiejś mało istotnej kwestii, żeby zbudować dobrą atmosferę
c) postanawiasz uzyskać ustępstwo partnera w mało istotnej sprawie
d) próbujesz uzyskać ustępstwo w najistotniejszej kwestii

6. Masz kłopoty finansowe. Wśród twoich znajomych są dwie osoby, które są w stanie ci pomóc. Od jednej z nich pożyczyłeś już 
kiedyś drobną sumę pieniędzy. Tym razem kwota, której potrzebujesz, jest dużo wyższa. Jak myślisz, która osoba będzie 
bardziej skłonna spełnić twoją prośbę?

a) ta od której pożyczałeś pieniądze wcześniej
b) ta od której nie pożyczałeś

7. Wyobraź sobie, że podchodzi do ciebie na ulicy osoba kwestująca na jakiś dobroczynny cel. Wcześniej jednak przydarzyły 
ci się drobne przygody. Po których z nich będziesz najbardziej skłonny ulec osobie kwestującej?

a) zapłaciłeś mandat za przejście przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, ale później znalazłeś na ulicy banknot, 
    który pokrył niespodziewany wydatek
b) znalazłeś na ulicy banknot, ale wkrótce po tym zatrzymał cię policjant i musiałeś zapłacić mandat za przejście 
    przez jezdnię w niedozwolonym miejscu
c) zapłaciłeś mandat za przejście przez jezdnię w niedozwolonym miejscu

8. Zostałeś zatrudniony na 10 dni jako sprzedawca w sklepie samoobsługowym, który jest w stanie likwidacji.
Jeśli ci się uda pozbyć większości towarów ze sklepu, dostaniesz bardzo atrakcyjną pracę w firmie. Jeśli nie, będziesz musiał 
znowu szukać pracy. Poza wieloma różnymi metodami oddziaływania na klientów masz możliwość manipulowania ceną. 
Postanawiasz:

kontakt@sie.edu.pl   |   s ie .edu.pl 16



a) zawyżyć cenę na produktach, aby sprawić klientom niespodziankę przy kasie, informując ich o rzeczywistej cenie
b) pozostawić rzeczywistą cenę
c) zaniżyć cenę na produktach, a przy kasie poinformować klientów o zaistniałej pomyłce
d) nie umieszczać ceny na produktach, żeby móc porozmawiać z nimi i informować ich o cenie ustnie

9. Jesteś pracownikiem działu public relations w firmie, która znalazła się w bardzo poważnych tarapatach finansowych. Problem 
jest złożony i wiele jest osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Na domiar złego kłopoty odkryli dziennikarze i nagłośnili 
sprawę do tego stopnia, że uniemożliwia to funkcjonowanie firmy. 
Jest to o tyle poważne, że bezpośrednio zagraża istnieniu firmy. Na naradzie całego kierownictwa postanowiono posłużyć się 
podstępem i poświęcić grupę ludzi, obarczając ich odpowiedzialnością za całe zło. Twoim zadaniem jest wybrać tę grupę 
kierując się jednym tylko kryterium - zwiększeniem skuteczności podstępu. Postanawiasz wybrać:

a) kierownictwo związków zawodowych
b) elitarną komórkę analiz finansowych - grupę mającą najsilniejszy wpływ na zarząd firmy
c) kierownictwo działu handlowego - dużą grupę pracowników, którą łatwo będzie odtworzyć
d) kierownictwo działu socjalnego, który i tak jest w dalszej perspektywie przeznaczony do likwidacji

10. Władze lokalne pewnego miasteczka postanowiły walczyć ze spożyciem alkoholu. W tym celu wydały oficjalny zakaz 
sprzedaży i picia alkoholu na dyskotekach i innych imprezach organizowanych dla młodzieży. Jak sądzisz, jaki efekt to przyniesie?

a) zmniejszenie spożycia
b) zwiększenie spożycia
c) spożycie pozostanie na tym samym poziomie
d) zakaz wpłynie na dodatkowe zwiększenie spożycia narkotyków

11. Wyobraź sobie, że pracujesz jako windykator zaległych należności. Rozmawiasz właśnie z klientem, który od dawna zalega 
z płatnościami, a od którego zamierzasz odzyskać dług w wysokości x. Żeby zwiększyć prawdopodobieństwo zgody na zapłacenie, 
przedstawiasz mu następującą propozycję:

a) oświadczasz mu, że dług, odsetki plus koszty postępowania wynoszą razem 5x, a kiedy się nie chce zgodzić, 
przyjmujesz kwotę równą x
b) proponujesz od razu zapłatę równą x
c) żądasz zapłaty równej 2x, a następnie stopniowo obniżasz do poziomu x

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI I INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU
1. Wyniki badań wydają się wręcz niewiarygodne, ale ludzie rzeczywiście bardzo często bardziej sobie cenią samoocenę niż własne zdrowie, a nawet życie.

a) 0, b) 1, c) 2, d) 3
2. W takich kontaktach kobiety bardzo często stosują technikę "udawania głupiego".

a) 1, b) 2, c) 3, d) 0
3. Tę samą technikę mężczyźni stosują nieco inaczej.

a) 3, b) 1, c) 0, d) 2
4. W tym miejscu włącza się niezwykle silny mechanizm dysonansu poznawczego i osoba, która otrzymała niskie  wynagrodzenie, zaczyna przekonywać 
samą siebie.

a) 0, b) 3
5. Tutaj również decyduje zjawisko dysonansu poznawczego, a ściślej rzecz ujmując mechanizm "stopy w drzwiach". Osoby, które już coś dla nas zrobiły 
(ustąpiły), będą dużo bardziej skłonne do ustępstw od tych, które nic dla nas nie zrobiły.

a) 0, b) 2, c) 3, d) 1
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6. W tej sytuacji obowiązuje dokładnie to samo zjawisko, co w pytaniu poprzednim.
a) 3, b) 0

7. W tym wypadku zachowaniem kierują emocje, a uległość tłumaczy tzw. ,,huśtawka emocji".
a) 3, b) 0, c) 0

8. Żeby być skutecznym w tej sytuacji, możliwe jest wykorzystanie eskalacji żądań (chociaż nie polecane ze względów etycznych). Jeśli twoją błędną 
odpowiedzią kierowała tylko uczciwość, a zdajesz sobie sprawę z tego, która sztuczka jest najbardziej skuteczna, przyznaj sobie 3 punkty.

a) 0, b) 1, c) 3, d) 2
9. Metoda reorientacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Mówiąc prościej szukanie "kozła ofiarnego". Metoda jest skuteczna wtedy, kiedy na ofiarę 
zostanie wybrana silna mniejszość.

a) 1, b) 3, c) 2, d) 0
10. Tutaj mamy do czynienia ze zjawiskiem reaktancji. "Owoc zakazany dużo bardziej smakuje, a zakazy są po to, żeby je łamać".

a) 0, b) 3, c) 1, d) 2
11. Technika obrazowo nazwana "drzwiami w twarz" polega na tym, że jeśli najpierw stawiamy nierealistycznie wysokie żądania, a następnie 
przestawiamy dużo mniejszą prośbę, to szansa na jej spełnienie wzrasta.

a) 3, b) 1, c) 2

Podsumuj swoje rezultaty i spójrz na wnioski. Jeśli uzyskany przez ciebie rezultat wynosi:
0-8 Twoja umiejętność przewidywania zachowań ludzi jest bardzo słaba. Ba, może to znaczyć nawet i to, że jesteś doskonałym 
celem potencjalnych manipulacji.
8-16 Potrafisz przewidywać niektóre zachowania ludzi, ale sporo jeszcze musisz się nauczyć. Uważaj również - możesz stać się 
obiektem manipulacji.
16-24 Całkiem nieźle potrafisz przewidzieć zachowania ludzi i jesteś w stanie zareagować oporem na próby manipulacji.
25-33 Twoja umiejętność przewidywania zachowań ludzi jest perfekcyjna i zgodna z wynikami badań naukowych lub też jesteś 
psychologiem społecznym.
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