
Poznanie

Nie ma wątpliwości, że ulegamy
innym. Pojawia się pytanie,
jakie czynniki zwiększają
lub zmniejszają
skłonność do podporządkowania się. 

PIGMALION, król Cypru i zarazem rzeź−
biarz, zakochał się w stworzonym przez siebie po−
sągu pięknej kobiety. Poruszona błaganiami króla,
Afrodyta ożywiła posąg, a król poślubił wymarzo−
ną kobietę. 

Mit o Pigmalionie znalazł odbicie w wielu dzie−
łach literackich. Zapewne wszyscy wzruszamy się
szczęśliwym losem ubogiej dziewczyny, która pod
wpływem intensywnego treningu, zastosowanego
przez jej nauczyciela profesora Higinsa, zmieniła
się w wytworną damę w sztuce G. B. Shawa. Pro−
fesor Higins chciał, by dziewczyna zachowywała
się jak przystało kobietom z jego sfery i Eliza
spełniła te oczekiwania. W rezultacie stała się
kimś zupełnie innym.

Efekt Pigmaliona

Psychologia społeczna wykorzystuje „efekt Pig−
maliona” w badaniach eksperymentalnych nad
wpływem oczekiwań na zachowanie ludzi. Auto−
rem takiego eksperymentu jest Robert Rosenthal.

Otóż, nauczyciele pewnej szkoły w Bostonie zo−
stali poinformowani przez badaczy, że wyniki
przeprowadzonego testu wykazały, iż niektórzy
ich uczniowie mogą poczynić szybkie postępy
w nauce, podczas gdy w rzeczywistości nie było
żadnej obiektywnej podstawy do takiego przeko−
nania. Nazwiska „zdolnych” uczniów zostały wy−
brane losowo. Okazało się, że uzyskali oni bardzo
dobre postępy w nauce, znacznie przewyższające

dotychczasowe osiągnięcia, a byli to uczniowie ze
zwykłych klas. 

W jaki więc sposób fałszywe oczekiwania nau−
czycieli zostały zamienione na pozytywne osią−
gnięcia uczniów? Nauczyciele musieli jakoś szcze−
gólnie wpłynąć na ich motywację do bardziej
wydajnej pracy. Rosenthal wskazuje na przynaj−
mniej cztery procesy, które zostały zaktywizowane
przez oczekiwania nauczycieli. 

Po pierwsze, zachowywali się bardziej przyja−
źnie i serdecznie w stosunku do uczniów, stwarza−
jąc klimat społecznej aprobaty i akceptacji. Po
drugie, stawiali większe wymagania, dotyczące
zarówno jakości, jak i poziomu trudności materia−
łu do przyswojenia tym, z którymi wiązali duże
nadzieje. Po trzecie, dostarczali uczniom szybsze−
go i bardziej zróżnicowanego sprzężenia zwrotne−
go dotyczącego ich postępów w nauce, w postaci
pochwał i krytyki. I wreszcie po czwarte, stwarza−
li tym uczniom więcej okazji do odpowiadania, po−
kazywania czy odczytania prac i otrzymania
wzmocnienia, dając im w ten sposób dowody, że są
dobrymi uczniami. 

Efekt aureoli

Można dodać do tego jeszcze wpływ czynnika
nazywanego efektem aureoli, który polega na
tym, że wszystko, co robi ktoś uważany za dobre−
go ucznia, jest interpretowane w pozytywnym
świetle, a wątpliwości rozstrzyga się na jego ko−
rzyść. Takim „atrybucyjnym miłosierdziem” rzad−
ko obejmuje się zwykłe dzieci, a nigdy tzw. złych
uczniów. 

Tak więc pozytywne oczekiwania nauczycieli
przyczyniły się do skierowania uczniów na drogę
szybkich osiągnięć. Będąc konsekwentnym należy
przyjąć, że negatywne oczekiwania nauczycieli
mogą być odpowiedzialne za gorsze wyniki
uczniów. 
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Moc
oczekiwań

Oczekiwania dotyczące
jakiejś osoby
rzeczywiście wpływają
na tę osobę,
skłaniając ją
do zachowania się
w sposób potwierdzający
słuszność
tych oczekiwań.
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Poznanie

Opisany eksperyment jest przykładem tak zwa−
nego samospełniającego się proroctwa, to jest
przewidywania dotyczącego jakiegoś przyszłego
zachowania, które zmienia wynik w taki sposób,
że uzyskuje się to, czego się oczekiwało. 

Oddziaływanie takich proroctw może zmieniać
rzeczywistość społeczną w różny sposób. Np. ktoś
pewny siebie i nastawiony optymistycznie oczeku−
je, że będzie się dobrze bawił na spotkaniu towa−
rzyskim i jego doznania podczas tego spotkania są
właśnie takie, jakich się spodziewał. Ktoś nie−
śmiały i wycofujący się ze społecznych interakcji
będzie spodziewał się niepowodzeń i właśnie ich
doświadczy. Okazuje się, że nasze pragnienia
i nadzieje dotyczące przyszłych zdarzeń mogą
mieć wpływ na to, jak one się potoczą. Sposób,
w jaki wyobrażamy sobie przyszłe możliwości,
wpływa na nasze myślenie o strategiach dojścia
do celu i w konsekwencji na wybór tych strategii.

Oczekiwania dotyczące jakiejś osoby rzeczywi−
ście wpływają na tę osobę, skłaniając ją do zacho−
wania się w sposób potwierdzający słuszność tych
oczekiwań. 

Zapłata za akceptację

Można więc powiedzieć, że nasze oczekiwania
co do świata społecznego, na który składają się
procesy psychiczne i zachowania ludzi znajdują−
cych się w sytuacjach społecznych, wpływają na
to, jak go postrzegamy, a nawet mogą zmienić
w naszym obrazie jego istotę. 

Obserwacje życia codziennego pozwalają
stwierdzić, że wielu ludzi przejawia zachowania
określane jako konformizm, to jest takie, których
cechą szczególną jest uleganie innym. Dlaczego
tak się dzieje? Czy są czynniki, które zwiększają
bądź zmniejszają siłę, jaką dysponują pewni lu−
dzie, by skłonić innych do uległości? 

Konformizm to nic innego jak dostosowanie
swoich zachowań do oczekiwań otoczenia społecz−
nego. Dlaczego ludzie zachowują się w taki spo−
sób? Po prostu wszyscy jesteśmy, niezależnie od
naszych chęci, uwikłani w całą sieć stosunków
międzyludzkich. Staramy się zyskiwać akceptację
ludzi, którzy stanowią dla nas szczególną wartość.
Najłatwiej uzyskać ją wtedy, gdy spełniamy ocze−
kiwania innych. 

Ta ogólna prawidłowość dotyczy zarówno poje−
dynczego człowieka, jak i grup. Akceptuje nas
ktoś, kogo oczekiwania spełniamy i akceptuje nas
grupa ludzi, jeśli spełniamy jej oczekiwania. Kie−
dy ktoś postąpi inaczej niż grupa, naraża się na
to, że będzie postrzegany jako kierujący się inny−
mi przesłankami i na utratę akceptacji.

Co oznacza brak akceptacji? Po pierwsze, pro−
wadzi do postrzegania osób jako dewiantów,
w najlepszym razie jako odmieńców i dziwaków.
A to wtórnie zaburza dobre samopoczucie. Po dru−
gie, członkowie grupy mogą ukarać osoby nieak−
ceptowane, np. przestając się z nimi kontaktować.

To zaś uniemożliwia realizację ważnej dla każde−
go człowieka potrzeby kontaktu i więzi z innymi. 

Jesteśmy istotami społecznymi i okazuje się, że
bardzo źle znosimy odizolowanie od innych. Dla
większości ludzi jest to stan silnie stresujący, to−
też staramy się go uniknąć. Gdy spełniamy ocze−
kiwania innych, otrzymujemy nagrodę w postaci
poczucia większej atrakcyjności.

Istnieje jeszcze inny powód, dla którego „ulega−
my” oczekiwaniom innych ludzi. Jeśli nie mamy
jasności co do sposobu rozwiązania jakiegoś zada−
nia, ważne staje się dla nas to, co sądzą inni. Ten
osąd staje się przesłanką naszego zachowania. Je−
śli więc nie dysponujemy wiedzą, umiejętnościa−
mi, możliwościami, sądami itp., by ustalić, jakie
rozwiązanie jest właściwe, skuteczne, mądre, za−
sadne, wówczas w większym stopniu skłaniamy
się do podążania za innymi, za tym, co oni uznają
za właściwe. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy
inni z jakichś powodów wzbudzają nasze zaufanie. 

Wpływ na innych

Obecność innych ludzi, ich zachowania polega−
jące na wydawaniu opinii mogą w znacznym stop−
niu wpływać na spostrzeżenia osób znajdujących
się w konkretnej sytuacji społecznej. 

Sytuacje te bezpośrednio lub pośrednio modyfi−
kują różne procesy psychiczne i zachowania się
ludzi, tak więc:
l obecność innych ludzi modyfikuje spostrze−

gania oraz poziom wykonania czynności, 
l pewne określone praktyki wychowawcze

o charakterze społecznym powodują poja−
wienie się pewnego rodzaju motywacji,
l postawy o określonej sile i wartości wytwo−

rzone w procesie socjalizacji modyfikują za−
równo spostrzeganie, jak i procesy pamięci,
a więc treść i trwałość zapamiętanego ma−
teriału.

Można zatem powiedzieć, że posługiwanie się
oczekiwaniami jest formą wywierania wpływu na
zachowanie ludzi. 

Należy pamiętać, że niekiedy wpływ ten może
być tak silny, iż wywołuje u niektórych osób znie−
kształcenia w postrzeganiu rzeczywistości. Tak
więc, oczekiwania mogą doprowadzić do zupełnie
fałszywych wniosków i niepożądanych działań.

Negatywne oczekiwania hamują rozwój i znie−
chęcają do wysiłku. Natomiast pozytywne – pobu−
dzają do pożądanej aktywności. Jeżeli wychowaw−
cy stawiają wymagania swoim podopiecznym,
ale także stwarzają im wiele okazji do prezento−
wania osiągnięć, okazują im akceptację i życzli−
wość, stosują wzmocnienia w postaci nagród,
to mogą się spodziewać rezultatu w postaci
lepszych osiągnięć, poprawy relacji z innymi
ludźmi i wreszcie poprawy samooceny
wychowanków, którzy nabierają poczucia
większej atrakcyjności.
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Jesteśmy istotami
społecznymi
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odizolowanie od innych.
Dla większości ludzi

jest to stan
silnie stresujący,
toteż staramy się
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Gdy spełniamy

oczekiwania innych,
otrzymujemy nagrodę

w postaci poczucia
większej atrakcyjności.
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