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Trochę biologii i neurologii
• Trzy części mózgu:

• Mózg gadzi – reakcja instynktowna, nieświadoma, rozpoznaje wzorce – mózg gadzi 
powstał ok. 500 milionów lat temu. Jest to ośrodek wizualny, odpowiedzialny za nasze 
czucie.

• Układ limbiczny (mózg emocjonalny) – behawioralny tryb przetwarzania, 
nieświadome przetwarzanie – powstał ok. 200 milionów lat temu. Jest to ośrodek 
emocjonalny, bodźce wywołują określone reakcje. 

• Kora mózgu (mózg myślący) – refleksja, świadomość, nadaje znaczenie  - powstała ok. 
100 tysięcy lat temu. Jest to ośrodek racjonalny. 



Trzy części mózgu 
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Trzy części mózgu – wnioski (1)

• Mózg gadzi - nie mamy nad nim kontroli. To część mózgu, która 
odpowiada za nasze przetrwanie (survival state). 

• Jest bardzo ważny, bo rozpoznaje zagrożenia.

• Reakcje mózgu gadziego to:
• niechęć
• strach
• złość
• niepewność
• zablokowanie
• chęć odłożenia w czasie
• bezsilność 

• 3 podstawowe reakcje mózgu gadziego: 
1. walka
2. ucieczka
3. zatrzymanie 



Trzy części mózgu –
wnioski (2)

• Odczucia i emocje wyprzedzają myśli.

• Obszary uczuciowe i emocjonalne kontrolują aktywność mięśni.

• Świadoma myśl jest tylko niewielką częścią aktywności umysłowej.
• Dwie trzecie wszystkich bodźców docierających do mózgu to bodźce wizualne.

• Ponad 50% mózgu zajmuje się przetwarzaniem obrazów.
• 80% procesu uczenia się jest opartych na materiale wizualnym. 
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Trzy części mózgu –
wnioski (3)

• Czujemy znacznie szybciej, niż myślimy.

• Duża część naszej aktywności umysłowej zachodzi poza naszą świadomością.

• Aktywność umysłowa jest często uruchamiana przez bodziec wizualny, powodując 
reakcję emocjonalną, którą komunikujemy niewerbalnie. 

• Wiele naszych zachowań to reakcje nieświadomej części mózgu. To ona powoduje, 
że jemy za dużo, śpimy za dużo, odkładamy w czasie niektóre sprawy, marnujemy 
czas, itp. 

• Dlaczego? Bo podlegamy emocjom wywołanym przez bodźce odebrane przez 
mózg gadzi. 



Jak sobie z tym radzić?

• Trzeba uruchomić korę mózgową.
• Pytanie: jak?
• Najszybciej uruchomimy korę mózgową zadając 

sobie pytania. 
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Dlaczego? 

• Zadawanie pytań zmusza mózg do pracy.
• Kora mózgowa szuka rozwiązań, aktywizowanie kory pozwala wyjść 

poza nawyk, przyzwyczajenie, przestawia mózg na inne tory. 
• Trzeba stworzyć sobie sytuację wyboru
• Bodziec                                                    Reakcja

To przestrzeń naszego wyboru, którą trzeba aktywować



Ćwiczenie 1

Proszę odpowiedzieć na 
następujące pytania 
wynikające z pandemii:
• Czego mnie uczy pandemia?
• Przed czym mnie ostrzega?
• Co nowego wystąpiło w moim 

życiu w tym okresie?
• Jakie korzyści odnoszę z tej 

sytuacji?
• Co by mi umknęło w życiu, gdyby 

tej sytuacji nie było?



Świadomość 
człowieka

Cechy świadomości:

subiektywizm aktywność dynamizm zmienność

Świadomość jest szczególnym 
rodzajem wewnętrznej reprezentacji 
rzeczywistości, odbiciem, modelem 

tej rzeczywistości.



Świadomość człowieka

• Zjawiska świadomości, czyli jak przejawia 
się świadomość, to:
• wrażenia
• spostrzeżenia
• myśli

• Podmioty świadomości, czyli czym 
świadomość się zajmuje, to:
• obrazy
• emocje
• myśli



Poznanie społeczne, czyli jak poznajemy świat ludzi

• Poznanie społeczne to sposób, w jaki ludzie myślą o sobie samych i o świecie społecznym, to znaczy 
jest to sposób w jaki selekcjonują, interpretują, zapamiętują i wykorzystują informacje społeczne w 
wydawaniu sądów i podejmowaniu decyzji.

• Oszczędność poznawcza to proces efektywnego uproszczenia myślowego, które pomaga jednostce 
zrozumieć rzeczywistość społeczną, ponieważ człowiek nie jest zdolny przetwarzać wszystkich 
informacji do niego docierających.

• Efekt pierwszeństwa to proces, za sprawą którego nasze pierwsze wrażenie dotyczące innej osoby 
wpływa na to, że jej późniejsze zachowanie interpretujemy w sposób zgodny z tym pierwszym 
wrażeniem.

• Efekt uporczywości to proces, który sprawia, że przekonania ludzi dotyczące ich samych i świata 
społecznego utrzymują się nawet wtedy, gdy dane wspierające te przekonania zostały podważone.



Poznanie 
społeczne -
generalizowanie

Efekt „aureoli” to proces 
przypisywania cech pozytywnych 
osobie, firmie, produktowi w 
oparciu o wcześniejsze jednostkowe 
pozytywne doświadczenie.

Efekt „diabelski” proces 
przypisywania cech negatywnych 
osobie, firmie, produktowi w 
oparciu o wcześniejsze jednostkowe 
negatywne doświadczenie.



Heurystyki

Heurystyki to nieformalne reguły umysłowe, przy pomocy 
których ludzie oceniają innych.

Heurystyka dostępności to odwoływanie się do naszych 
twierdzeń powstałych w oparciu o wcześniejsze 
doświadczenie.

Heurystyka reprezentatywności to metoda polegająca na 
klasyfikowaniu ludzi i rzeczy według stopnia podobieństwa 
do typowego przypadku znanego z wcześniejszych 
doświadczeń.

Heurystyka zakotwiczenia polega na odwołaniu się do 
pewnego punktu wyjścia.



Teoria 
atrybucji

Atrybucja to proces wyjaśniania przyczyn 
swojego zachowania, jak i zachowania 
innych ludzi.

Atrybucja wewnętrzna to wnioskowanie, 
że jakaś osoba zachowała się w 
określony sposób zarówno ze względu 
na swoje właściwości, jak i postawy, 
charakter czy osobowość.



Teoria 
atrybucji

Atrybucja zewnętrzna to wnioskowanie, 
że jakaś osoba zachowała się w 
określony sposób ze względu na 
właściwości sytuacji, w której się 
znalazła.

Podstawowy błąd atrybucji – tendencja 
do przeceniania czynników 
wewnętrznych w ocenie zachowań 
innych ludzi, a przecenianie czynników 
zewnętrznych w ocenie własnych 
zachowań. 



Postawy

Postawą pewnego człowieka wobec pewnego przedmiotu 
jest ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania tego 
przedmiotu i emocjonalnego nań reagowania oraz 
ewentualnie towarzyszących tym emocjonalno-
oceniającym dyspozycjom względnie trwałych przekonań o 
naturze i własnościach tego przedmiotu i względnie 
trwałych dyspozycji do zachowania się wobec tego 
przedmiotu. (Stefan Nowak)

Dlatego kształtując postawy, wpływając na postawy innych 
- determinujemy także zachowania ludzi.



Elementy postawy 

Wiedza 

Stereotyp 

Emocje  

Uprzedzenie 

Zachowanie 

Dyskryminacja 



Dysonans poznawczy

• Dysonans poznawczy to hipotetyczne założenie, że ludzie odczuwają
potrzebę zgodności we własnym systemie przekonań, dlatego wszelki 
stan niezgodności odczuwają jako nieprzyjemne napięcie i poszukują
sposobu na jego redukcję.

• (L. Festinger)
• Dysonans poznawczy to popęd spowodowany poczuciem dyskomfortu. 



Redukcja dysonansu 
poznawczego

1. Zmiana naszego zachowania – tak, aby było ono zgodne z dysonansowym elementem 
poznawczym, np. dowiadujesz się, że spotkania bezpośrednie z kolegami i koleżankami 
przyczyniają się do zachorowania na COVID-19, a ty nie chcesz być chory, więc – nie idziesz na 
spotkanie

2. Uzasadnienie naszego zachowania – zmieniając jeden z elementów poznawczych tak, aby był on 
mniej sprzeczny z zachowaniem, np. poprzez twierdzenie, że brak jest badań pokazujących 
jednoznaczną zależność pomiędzy spotkaniami towarzyskimi, a możliwością zachorowania lub 
gdy powiecie sobie, że będziemy mieli maseczki, to nas ochorni

3. Uzasadnienie naszego zachowania dodając nowe elementy poznawcze, które są zgodne z 
zachowaniem i je wspierają, np. gdy mówicie: mama i tata codziennie chodzą do pracy, gdzie 
pracują w zespole i nic im nie jest



Ćwiczenie 2

• Proszę postawić się w sytuacji właściciela ekskluzywnej 
restauracji w dniu: 24. 10. 2020, który może jedynie od 
tego dnia wydawać jedzenie na wynos. 

• Jego dysonans poznawczy dotyczy następującej kwestii:
1. Posiłki w ekskluzywnej restauracji spożywa się na 

miejscu, bo tylko w ten sposób można pokazać 
profesjonalizm. 

2. Muszę więc zamknąć restaurację, bo nie można 
wysokiego standardu zapewnić w okresie 
pandemii. 

• Jaką podejmiecie decyzję? Dlaczego? Który z 
mechanizmów redukcji dysonansu zastosowalibyście? 



Stereotypy są efektem tych 
prawidłowości

• Stereotypy pełnią społecznie ważne funkcje:
• ekonomizują wysiłek w poznawaniu otaczającego nas świata;
• ułatwiają przystosowanie do rzeczywistości społecznej, uczą ludzi 

konformizmu i dają poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie;
• Cechy stereotypów:

• nieautorytatywne źródła wiedzy o obiekcie stereotypu;
• społeczny charakter w genezie i oddziaływaniu;
• odporność na zmiany w konfrontacji z rzeczywistością;
• jednostronność i schematyzm
• samospełniająca się przepowiednia.

• Tak powstaje marka, np. BMW kojarzy nam się z szybkością, 
bogactwem, ale też cwaniactwem. 



Ćwiczenie 3
• Jakie znacie stereotypy na temat COVID-19?

• Dlaczego takie stereotypy się pojawiły w 
społeczeństwie? 



Uprzedzenia 

• Uprzedzenie to wrogie bądź 
negatywne nastawienie 
dotyczące wyróżniającej się 
grupy ludzi, oparte wyłącznie na 
ich przynależności do tej grupy.
• Uprzedzenia karmią się 

negatywnymi stereotypami 
dotyczącymi jednostek lub 
grup.



Źródła konformizmu

• Informacyjny wpływ społeczny to wpływ innych ludzi na zachowania 
jednostki, ponieważ spostrzega inne osoby jako źródło informacji 
dające wskazówki do konkretnego zachowania w danej sytuacji (np. 
nieznana sytuacji, sytuacja zagrożenia, wypowiedź specjalisty w 
nieznanej mi dziedzinie).

• Przykłady: brawa na koncercie symfonicznym, zachowania tłumu, 
panika, podążanie za sugestiami eksperta.

• Praktyka: np. kampanie społeczne 



Źródła konformizmu

• Normatywny wpływ społeczny to wpływ innych ludzi na nasze 
zachowania, gdyż chcemy być przez nich lubiani i akceptowani.

• Przykłady: pierwszy kontakt z papierosami czy alkoholem w grupie 
nastolatków, wagary, moda, naśladowanie autorytetów, identyfikacja z 
autorytetami, posłuszeństwo.

• Praktyka: moda, upowszechnianie trendów na FB.



Wywieranie wpływu na ludzi

• Przez wpływ społeczny w psychologii rozumie się proces, w wyniku którego 
dochodzi do zmian w zachowaniach, postawach, doświadczanych emocjach 
czy stanach motywacyjnych pod wpływem rzeczywistych bądź tylko 
wyobrażonych zachowań innej osoby czy grupy osób.

• D. Doliński
• Manipulacja jest oddziaływaniem, w którym osoba wywierająca wpływ nie 

liczy się z interesem osoby, na którą wpływ ten jest wywierany. Ważna jest 
dla niej tylko własna korzyść.

• D. Doliński



Manipulacja

• Manipulacja polega na tworzeniu sytuacji iluzji, fikcji, wypaczenia sposobu odbioru 
informacji przez manipulowane osoby. W jej rezultacie odbiorca tego fałszywego 
komunikatu, nie zdając sobie z tego sprawy, doznaje pewnej szkody. 
• Manipulator to strateg, który opracowuje spójny system pozorów, tworzy fałszywą 

rzeczywistość, aby intencjonalnie zrealizować spreparowane oszustwo.
• Osoby manipulujące kierują zachowaniami innych, jak aktor kukiełką w teatrze 

lalkowym, która nie jest świadoma odgrywanej w tej scenie roli. 
• Manipulacja jest nieetyczna i zawsze zapowiada kryzys.



Ćwiczenie 4 

• Czy następująca reklama jest manipulacją 
czy wywieraniem wpływu?

• Dlaczego? 



Reguły wywierania wpływu

• Reguła lubienia
• poszukiwanie wspólnych cech
• wykorzystywanie podobieństw
• mówienie komplementów
• wspólne wysiłki

• Reguła społecznego dowodu słuszności
• działanie wielu innych
• działanie wielu podobnych

• Reguła zaangażowania i konsekwencji
• uzyskaj zgodę
• buduj wielkie  zaczynając od małego - krok po kroku



Reguły wywierania wpływu

• Reguła autorytetu
• budowanie zaufania
• posiadanie wiedza
• wiarygodność

• Reguła niedostępności
• ograniczony dostęp do dóbr materialnych i niematerialnych
• dostęp do informacji
• dostęp do unikalnych dóbr

• Reguła wzajemności
• zobowiązania
• przysługi 
• ustępstwa



Ćwiczenie 5: Jaką regułę zastosowano w tej 
reklamie?



Ćwiczenie 6: Jaką regułę zastosowano w tej 
reklamie?



Ćwiczenie 7: Jaką regułę zastosowano w tej 
reklamie?



Ćwiczenie 8 

• Podajcie przykłady zastosowania w 
praktyce biznesowej reguł wywierania 
wpływu:

1. Reguły lubienia
2. Reguły społecznego dowodu słuszności
3. Reguły zaangażowania i konsekwencji
4. Reguły autorytetu
5. Reguły niedostępności 
6. Reguły wzajemności 


