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ROZDZIA 2.

Niedocenianie wïasnego wpïywu
przy poszukiwaniu pomocy
FRANCIS J. FLYNN I VANESSA K. BOHNS

W

yobraě sobie przez moment lÚk, który ogarnia przyszïego pana mïodego w chwilach poprzedzajÈcych oĂwiadczyny. PomyĂl o „motylach w brzuchu” odczuwanych przez harcerkÚ, gdy puka do drzwi sÈsiada, chcÈc sprzedaÊ mu ciasteczka. Zastanów siÚ nad obawami studenta,
który prosi powaĝanego profesora o list polecajÈcy. Prawdopodobieñstwo tego, ĝe kaĝda z tych próĂb zostanie speïniona, jest bardzo wysokie.
Czego wiÚc bojÈ siÚ wymienione osoby?
KsiÈĝka Wywieranie wpïywu na ludzi Cialdiniego (Cialdini, 1984) pozwoliïa niezliczonym czytelnikom poznaÊ naukÚ i sztukÚ perswazji. CzÚĂÊ
osób szukaïa w tej ksiÈĝce wskazówek, które pozwolÈ im zwiÚkszyÊ siïÚ
perswazji, natomiast innych czytelników interesowaïy porady na temat
obrony przed próbami nakïonienia ich do czegoĂ. Niezaleĝnie od przedmiotu poszukiwañ czytelnicy reagowali na lekturÚ podobnymi emocjami. Niemal bez wyjÈtku standardowÈ reakcjÈ byïo zaskoczenie. Przejrzyj
internetowe recenzje ksiÈĝki Wywieranie wpïywu na ludzi, a zetkniesz siÚ
z opisami doznania szoku, grozy i zdumienia. Odczucia te wynikajÈ z informacji o tym, jak naiwni sÈ ludzie, jak ïatwe do przejrzenia sÈ skuteczne Ărodki perswazji, a takĝe jak chÚtnie inni mówiÈ „tak” w odpowiedzi
na sprytnie sformuïowane bezpoĂrednie proĂby.
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Efekty opisane w ksiÈĝce Wywieranie wpïywu na ludzi sÈ rzeczywiĂcie
zaskakujÈce, a jednoczeĂnie znacznie wzbogacajÈ wiedzÚ przypadkowych
czytelników. Osoby te dowiadujÈ siÚ, ĝe Ărodki perswazji sÈ dostÚpne nie
tylko dla ludzi o wyjÈtkowych umiejÚtnoĂciach i rzadkich talentach. Omawiane techniki to tylko proste i subtelne sposoby prezentowania decyzji
w taki sposób, aby inni czuli, ĝe muszÈ siÚ z niÈ zgodziÊ. Potrzebne techniki zrozumieÊ, dostosowaÊ do siebie i wykorzystywaÊ moĝe kaĝdy — nie
tylko sprzedawcy uĝywanych samochodów, domokrÈĝcy i marketingowcy. Ujmijmy to krótko — tym, co wyjÈtkowo zaskakuje w ksiÈĝce Cialdiniego, nie jest przekonujÈcy opis tego, ĝe na ludzi moĝna w prosty sposób
wywieraÊ wpïyw, ale to, jak ïatwo moĝe to zrobiÊ kaĝdy. JeĂli docenisz siïÚ
presji, z jakÈ zmagajÈ siÚ inni, gdy decydujÈ, czy majÈ pozytywnie zareagowaÊ na proĂbÚ o pomoc, duĝo ïatwiej bÚdzie Ci uzyskaÊ wsparcie.
Ten wniosek zainspirowaï nas do wïasnych badañ na temat ulegïoĂci
i poszukiwania pomocy. ZbadaliĂmy poziom, w jakim ludzie sÈ Ăwiadomi wartoĂci najprostszego narzÚdzia wywierania wpïywu — bezpoĂredniego proszenia o pomoc. Poniewaĝ czÚsto prosimy innych o pomoc
(i otrzymujemy takie proĂby), powinniĂmy umieÊ stosunkowo precyzyjnie szacowaÊ prawdopodobieñstwo uzyskania pozytywnej odpowiedzi.
Jednak z naszych badañ wynika coĂ innego — wyglÈda na to, ĝe ludzie
popeïniajÈ bardzo duĝe bïÚdy przy przewidywaniu uczynnoĂci innych.
Zamiast oczekiwaÊ od nich czegoĂ dobrego, wiÚkszoĂÊ osób bïÚdnie zakïada, ĝe w odpowiedzi na proĂbÚ (np. o zakup pudeïka czekoladek lub
napisanie listu polecajÈcego) usïyszy „nie”. W dalszych punktach opisujemy ten systematycznie popeïniany bïÈd, zwracamy uwagÚ na zwiÈzane
z nim potencjalne korzyĂci, a takĝe omawiamy niektóre z niekorzystnych
konsekwencji.

PRO¥, A B}DZIE CI DANE
Wyobraě sobie, ĝe stoisz poĂrodku kampusu Columbia University w Nowym Jorku. Szukasz pobliskiego budynku, ale nie moĝesz znaleěÊ jego
dokïadnej lokalizacji. Zatrzymujesz przechodzÈcÈ osobÚ i prosisz o wskazanie Ci kierunku. Osoba ta pokazuje Ci, jak dojĂÊ w pobliĝe szukanego
miejsca, jednak wspominasz, ĝe juĝ tam byïeĂ i nie udaïo Ci siÚ dotrzeÊ
do celu. Prosisz nieznajomego o to, aby zaprowadziï CiÚ dokïadnie pod
szukany adres, który znajduje siÚ trzy przecznice dalej (okoïo 5 – 10 minut drogi). Jak myĂlisz, co przechodzieñ odpowie? A dokïadniej — do ilu
36
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osób, Twoim zdaniem, bÚdziesz musiaï podejĂÊ, zanim jedna z nich zgodzi Ci siÚ pomóc?
Nie jest to fikcyjny scenariusz. OpisaliĂmy tu eksperyment przeprowadzony pod koniec 2005 roku (Flynn i Lake [Bohns], 2008, badanie 2.).
Uczestnicy badania znajdowali siÚ poĂrodku kampusu i mieli za zadanie
poprosiÊ przypadkowych nieznajomych o zaprowadzenie do uniwersyteckiej sali gimnastycznej, znajdujÈcej siÚ na obrzeĝach kampusu (sala
gimnastyczna na Columbia University znajduje siÚ pod ziemiÈ, dlatego
trudno jest jÈ znaleěÊ). Przed wykonaniem zadania uczestników poproszono o oszacowanie, do ilu osób bÚdÈ musieli podejĂÊ, zanim jedna z nich
odpowie „tak”. Badani Ărednio szacowali, ĝe bÚdÚ musieli poprosiÊ 7,2
osoby, zanim uzyskajÈ pomoc. W rzeczywistoĂci Ărednia osób, do których
uczestnicy musieli podejĂÊ, wyniosïa 2,3. ChoÊ badani zakïadali, ĝe okoïo
szeĂÊ z siedmiu osób odmówi im pomocy, w rzeczywistoĂci mniej wiÚcej
co drugi nieznajomy wyraĝaï zgodÚ na speïnienie proĂby.
Ten efekt niedoszacowania zreplikowano w kilku dziedzinach — miÚdzy innymi w kontekĂcie zbierania datków na cele charytatywne, proszenia ludzi o moĝliwoĂÊ uĝycia ich telefonu komórkowego czy o wypeïnienie kwestionariusza. W niektórych przypadkach szukajÈcy pomocy aĝ
dwukrotnie przeszacowali liczbÚ osób, które bÚdÈ musieli poprosiÊ o pomoc, zanim jÈ uzyskajÈ. Okazaïo siÚ, ĝe ludzie odpowiadali „tak” znacznie czÚĂciej, niĝ uczestnicy tego oczekiwali. Badani stosunkowo ïatwo
uzyskiwali pomoc (nawet od nieznajomych), jednak nie doceniali swojej
potencjalnej siïy — mocy wyraĝenia proĂby.
Z czego to wynika? Naszym zdaniem ludzie nie doszacowujÈ gotowoĂci innych do pozytywnego reagowania na proĂby o pomoc, poniewaĝ
nie uwzglÚdniajÈ nacisków spoïecznych pojawiajÈcych siÚ w takiej sytuacji. Nikt nie chce odrzucaÊ innych — zwïaszcza w kontaktach twarzÈ
w twarz. Jednak gdy ludzie zastanawiajÈ siÚ, czy ktoĂ zgodzi siÚ udzieliÊ
pomocy, w mniejszym stopniu niĝ potencjalni pomocodawcy zwracajÈ
uwagÚ na spoïeczne koszty udzielenia odpowiedzi „nie” (np. potencjalne
zaĝenowanie, jakie moĝe czuÊ osoba odrzucajÈca proĂbÚ). Na czym wiÚc
siÚ koncentrujÈ? Przy przewidywaniu gotowoĂci innych do udzielenia
pomocy ludzie uwzglÚdniajÈ koszty wyraĝenia zgody (np. czas, wysiïek
i zasoby potrzebne do speïnienia proĂby) zamiast kosztów zwiÈzanych
z odmowÈ.
Aby przetestowaÊ ten pomysï, poprosiliĂmy uczestników nastÚpnego
badania (Flynn i Lake [Bohns], 2008, badanie 6.) o oszacowanie, do ilu
osób bÚdÈ musieli podejĂÊ na kampusie, aby jedna z nich zgodziïa siÚ na
NIEDOCENIANIE WASNEGO WPYWU
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wypeïnienie kwestionariusza. BezpoĂrednioĂÊ proĂby i trudnoĂÊ zadania
w róĝnych warunkach byïy odmienne. W jednym wariancie uczestnicy
mieli wrÚczaÊ przechodniom ulotki z proĂbÈ (niski spoïeczny koszt odrzucenia), a w innym — bezpoĂrednio wyraĝaÊ proĂbÚ (wysoki spoïeczny
koszt odrzucenia). Takĝe dïugoĂÊ kwestionariuszy byïa róĝna. Jedna poïowa badanych rozpowszechniaïa jednostronicowe kwestionariusze, druga — 10-stronicowe. Moĝna byïo siÚ spodziewaÊ, ĝe ludzie mniej chÚtnie
bÚdÈ chcieli wypeïniaÊ dïugie kwestionariusze niĝ krótkie. Okazaïo siÚ
jednak, ĝe na przechodniów znacznie wiÚkszy wpïyw miaïa bezpoĂrednioĂÊ proĂby niĝ jej wielkoĂÊ. Ludzie znacznie czÚĂciej odpowiadali „tak”
w reakcji na bezpoĂredniÈ proĂbÚ niĝ po otrzymaniu ulotki, natomiast to,
czy proĂba byïa duĝa, czy maïa, nie sprawiaïo róĝnicy. Jednak uczestnicy
zakïadali coĂ zupeïnie przeciwnego — szacujÈc, ile osób bÚdÈ musieli zapytaÊ, nie uwzglÚdniali sposobu wyraĝania proĂby, a jedynie jej wielkoĂÊ.
Gdy ludzie potrzebujÈ pomocy, nie rozumiejÈ motywacji, jakie kierujÈ
innymi przy jej udzielaniu. Skutki popeïniania tego bïÚdu sÈ proste do
przewidzenia — mogÈ nie wykorzystywaÊ gotowoĂci innych do udzielenia odpowiedzi „tak”, poniewaĝ bïÚdnie zakïadajÈ, ĝe proĂba o pomoc
zostanie odrzucona. PomyĂl o utraconych w ten sposób okazjach. Klienci,
do których nie zadzwoniono, darczyñcy, których nie poproszono o datki,
pierwsze randki, których nie zaproponowano — a wszystko to dlatego,
ĝe komuĂ trudno byïo zrozumieÊ odbiorców proĂby. Ludzie nie potrafiÈ
zdaÊ sobie sprawy z tego, jak ciÚĝko jest odpowiedzieÊ „nie”, choÊ sami
wielokrotnie znajdowali siÚ w takiej sytuacji. W efekcie nie wykorzystujÈ
peïni moĝliwoĂci w zakresie kooperacji.

CO BY SI} STAO, GDYBY LUDZIE CZ}¥CIEJ
WYRA¿ALI PRO¥BY?
Gdy na zajÚciach zadajemy do przeczytania tekst Cialdiniego, wywoïujemy sceptyczne odczucia w studentach. WyraĝajÈ oni obawy, ĝe „karmimy rekiny”. Studenci martwiÈ siÚ o to, ĝe jedyne osoby, które bÚdÈ korzystaÊ ze skutecznych technik perswazyjnych, to te w makiaweliczny
sposób dbajÈce o wïasne interesy. W rzeczywistoĂci omawiane techniki
moĝna zastosowaÊ zarówno w szczytnym, jak i niegodziwym celu. Dlatego
obawy o to, kto moĝe skorzystaÊ na zrozumieniu zasad wpïywu, wydajÈ
siÚ nieuzasadnione. Moĝliwe, ĝe wynikajÈ one przede wszystkim z tego,
iĝ pojÚcia „wpïyw” i „perswazja” przywodzÈ na myĂl gïównie polityków
38
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lub sprzedawców „cudownych” Ărodków na wszystko, a nie filantropów
i dziaïaczy na rzecz praw obywatelskich.
Kiedy zadawaliĂmy dalsze pytania, studenci czÚsto wyraĝali gïÚbsze
obawy o to, ĝe z powodu stosowania technik wywierania wpïywu bÚdÈ
postrzegani jak makiaweliĂci, nawet jeĂli nimi nie sÈ. Jest to istotna kwestia, poniewaĝ reputacja ma znaczenie w nawiÈzywaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu relacji spoïecznych (zwïaszcza gdy jest zïa). Dlatego wiele osób
moĝe nie chcieÊ rozwijaÊ umiejÚtnoĂci perswazji z obawy przed tym, aby
stosowanie technik przekonywania nie wywoïaïo wrogoĂci ze strony innych. CzÚsto sïyszymy pewien komentarz na temat opisanego efektu niedoszacowania: „Gdyby ludzie odwaĝniej wyraĝali proĂby, nie irytowaliby innych czÚstymi ĝÈdaniami?”. Nasza odpowiedě to: „Nie”. Wynika
ona z trzech serii badañ, które wspólnie wskazujÈ na to, ĝe ludzie czÚĂciej, niĝ moĝna by siÚ spodziewaÊ, pozytywne reagujÈ na osoby szukajÈce pomocy.

BïÈd w ocenie surowoĂci innych
Badania Savitsky’ego, Epleya i Gilovicha (2001) wskazujÈ na to, ĝe ludzie
przeszacowujÈ, jak surowo inni ich oceniÈ. W serii badañ obejmujÈcych
ocenÚ spoïecznÈ ludzie przewidywali, ĝe gdy popeïniÈ gafÚ, uzyskajÈ zïy
wynik lub ujawniÈ osobiste wady, bÚdÈ postrzegani bardziej negatywnie, niĝ rzeczywiĂcie miaïo to miejsce. Zdaniem autorów efekt ten wynika z tego, ĝe ludzie sÈ nadmiernie skoncentrowani na kïopotliwej dla
nich sytuacji i dlatego nie potrafiÈ uwzglÚdniÊ czynników sytuacyjnych,
które mogÈ wpïywaÊ na wraĝenia obserwatorów (którzy np. mogÈ byÊ
rozproszeni, przytïoczeni innymi boděcami lub zwracaÊ uwagÚ na wiÚcej
potencjalnych obiektów). W rezultacie lÚk, jaki ludzie odczuwajÈ przy
naruszaniu norm spoïecznych i oczekiwaniu kary, moĝe byÊ przesadny.
Podobny mechanizm moĝe dotyczyÊ poszukiwania pomocy. Proszenie o pomoc bywa niezrÚcznÈ sytuacjÈ. Nawet stosunkowo niewielka
(obiektywnie) proĂba moĝe sprawiÊ, ĝe poszukujÈca pomocy osoba poczuje siÚ skrÚpowana, zaĝenowana i winna — po czÚĂci dlatego, ĝe narzuca siÚ potencjalnemu pomocodawcy, proszÈc „o coĂ, co wykracza poza
codziennÈ rutynÚ odbiorcy proĂby” (Goldschmidt, 1998, s. 131). Moĝna
oczekiwaÊ, ĝe potencjalny pomocodawca zareaguje irytacjÈ i frustracjÈ,
jednak rzadko tak siÚ zdarza. Ludzie zwykle uprzejmie reagujÈ na proĂbÚ
o pomoc, nawet jeĂli wiÈĝe siÚ ona z pewnym narzucaniem siÚ (Goffman,
NIEDOCENIANIE WASNEGO WPYWU
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1955; Grice, 1975). ChoÊ osoby poszukujÈce pomocy mogÈ oczekiwaÊ
surowej oceny, zazwyczaj bÚdÈ miïo zaskoczone gotowoĂciÈ innych do
udzielenia wsparcia.
W badaniach odkryliĂmy, ĝe odczuwany przez osoby szukajÈce pomocy lÚk zwiÈzany z reakcjÈ na proĂbÚ jest zaskakujÈcy dla potencjalnych
pomocodawców — ci ostatni nie rozumiejÈ, w czym tkwi problem (Bohns
i Flynn, 2010). W jednym z badañ poprosiliĂmy dwie grupy potencjalnych pomocodawców (doktorantów prowadzÈcych zajÚcia i doradców
studentów) o oszacowanie liczby studentów, którzy poproszÈ ich o pomoc w trakcie jednego semestru. Doradcy przeszacowali tÚ liczbÚ o 60%,
a doktoranci — o 20%. Ten bïÈd w przewidywaniach pojawiï siÚ, mimo
ĝe doradcy sami rok wczeĂniej byli studentami, a wiÚkszoĂÊ doktorantów
prowadziïa juĝ wczeĂniej zajÚcia (czÚsto na tym samym kursie). Mimo to
wczeĂniejsze doĂwiadczenia w roli osób szukajÈcych pomocy nie posïuĝyïy jako wskazówka przy prognozowaniu zachowañ innych ludzi.

Zïe jest silniejsze niĝ dobre
ChoÊ proĂby o pomoc sÈ speïniane czÚĂciej, niĝ ludzie tego oczekujÈ (Flynn
i Lake [Bohns], 2008), zdarza siÚ, ĝe spotykajÈ siÚ z odmowÈ — z uwagi na
niechÚÊ lub niemoĝnoĂÊ udzielenia wsparcia przez potencjalnego pomocodawcÚ. Te sytuacje czÚsto budzÈ przykre odczucia. Gdy zapytaÊ ludzi
o ostatniÈ sytuacjÚ, w jakiej odmówiono im pomocy, potrafiÈ przypomnieÊ
jÈ sobie szybciej i dokïadniej niĝ ostatni przypadek, w którym otrzymali
wsparcie. Ta tendencja przywodzi na myĂl prace pokazujÈce, ĝe koszty
zwiÈzane z negatywnymi skutkami majÈ wiÚksze znaczenie niĝ zyski
wynikajÈce z pozytywnych efektów (zobacz: Baumaister, Bratslavsky,
Finkenauer i Vohs, 2001; Rozin i Royzman, 2001). Wraz z upïywem czasu gïÚbsze przetwarzanie poznawcze moĝe nawet wzmocniÊ wspomnienia negatywnych informacji w porównaniu z informacjami pozytywnymi, co prowadzi do dalszego znieksztaïcenia ogólnego odbioru sytuacji
(Taylor, 1991).
Negatywne wydarzenia zwykle sÈ bardziej wyraziste, odgrywajÈ wiÚkszÈ rolÚ w tworzeniu wraĝeñ, a takĝe majÈ mocniejszy wpïyw na zachowania ludzi (Amabile, Schatzel, Moneta i Kramer, 2004; Peeters i Czapinski,
1990; Skowronski i Carlston, 1989). Z uwagi na znieksztaïcenie zwiÈzane
z wiÚkszÈ wagÈ negatywnych doĂwiadczeñ ludzie mogÈ mieÊ skïonnoĂÊ
do bïÚdnej oceny czÚstoĂci odmów, z jakimi spotykali siÚ w przeszïoĂci
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przy poszukiwaniu pomocy. Poniewaĝ negatywne skutki sÈ bardziej wyraziste, odmowy mogÈ byÊ nadreprezentowane w umysïach osób poszukujÈcych pomocy (w porównaniu z przypadkami speïnienia próĂb),
co prowadzi do przekonania, ĝe prawdopodobieñstwo uzyskania odpowiedzi „tak” jest mniejsze niĝ w rzeczywistoĂci. Znieksztaïcenie to moĝe
zniechÚcaÊ do poszukiwania pomocy, choÊ lÚk przed odrzuceniem jest
tu wyolbrzymiony.

Strategia potwierdzania
Ben Franklin napisaï kiedyĂ: „Czïowiek, który raz wyĂwiadczyï ci przysïugÚ, bÚdzie bardziej skïonny zrobiÊ to dla ciebie ponownie niĝ ktoĂ, kto
ma wobec ciebie zobowiÈzania” (Lemay, 1987). Przesïanie Franklina jest
takie, ĝe gdy wyĂwiadczamy komuĂ przysïugÚ, zwykle zwiÚksza siÚ nasza sympatia do tej osoby. Efekt ten jest mocno sprzeczny z intuicjÈ, jednak okazuje siÚ bardzo stabilny. Na przykïad w klasycznym eksperymencie
Jeckera i Landy’ego (1969) studentów zaproszono do udziaïu w konkursie, w którym mieli moĝliwoĂÊ wygraÊ pieniÈdze. W jednym z warunków
badacz prosiï zwyciÚzcÚ o zwrócenie pieniÚdzy. Motywowaï to tym, ĝe
ufundowaï nagrodÚ z wïasnych Ărodków, a akurat ma problemy finansowe. W innym warunku proĂbÚ wygïaszaï pracownik administracji wydziaïu psychologii, który twierdziï, ĝe wydziaïowi koñczÈ siÚ fundusze.
OczywiĂcie byï teĝ trzeci, kontrolny warunek, w którym nie byïo ĝadnej
proĂby. Okazaïo siÚ, ĝe najwiÚkszÈ sympatiÚ wobec badacza uczestnicy
deklarowali w pierwszym warunku, gdy to on prosiï ich o zwrócenie pieniÚdzy. Jak to moĝliwe? Wedïug badaczy ludzie majÈ motywacjÚ do uzasadniania swoich dziaïañ. W tej sytuacji uczestnicy przekonywali samych
siebie, ĝe wyĂwiadczyli eksperymentatorowi przysïugÚ, poniewaĝ go lubili.
Poszukiwanie pomocy moĝe byÊ skutecznym sposobem na redukowanie konfliktów interpersonalnych, choÊ podejrzewamy, ĝe zaleĝy to
od rodzaju problemów. JeĂli osoba szukajÈca pomocy byïa w przeszïoĂci
odbierana jako protekcjonalna, wyraĝenie proĂby moĝe umoĝliwiÊ zïagodzenie wraĝenia wywyĝszania siÚ. Hogan i Flynn w serii badañ (2010)
odkryli, ĝe w sytuacji konfliktu wywoïanego protekcjonalnoĂciÈ ludzie reagowali bardziej pozytywnie, gdy proszono ich o pomoc, niĝ gdy im samym
oferowano wsparcie. Zauwaĝmy, ĝe odkrycie to jest sprzeczne z intuicjÈ.
W innym badaniu uczestnicy mieli oszacowaÊ, jak skuteczne oferowanie pomocy i proszenie o niÈ okaĝe siÚ w sytuacji konfliktu wynikajÈcego
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z protekcjonalnoĂci. Badani oczekiwali, ĝe proponowanie wsparcia bÚdzie
znacznie skuteczniejsze. Tak wiÚc takĝe w tym kontekĂcie ludzie mogÈ
nie doceniaÊ potencjalnej wartoĂci proszenia o pomoc.

POSZUKIWANIE POMOCY
JAKO FORMA WYWIERANIA WPYWU
Badania wskazujÈ na wiele korzyĂci pïynÈcych z poszukiwania pomocy.
Wyraĝenie proĂby nie tylko zwiÚksza prawdopodobieñstwo uzyskania
potrzebnego wsparcia (jest to bardziej prawdopodobne, niĝ siÚ sÈdzi), ale
teĝ ludzie sÈ w tej sytuacji oceniani mniej surowo, niĝ przewidujÈ. ProĂba o pomoc moĝe nawet wzmacniaÊ relacje. Jednak odkrycia naukowe
z tej dziedziny nigdy nie zyskaïy popularnoĂci w „rzeczywistym Ăwiecie”.
ChoÊ poszukiwanie pomocy ma wielkÈ wartoĂÊ, niewiele osób potrafi jÈ
doceniÊ. Zastanów siÚ np. nad typowÈ ocenÈ okresowÈ pracowników.
Prawie zawsze uwzglÚdnia siÚ w niej, czy pracownicy oferujÈ pomoc innym, natomiast rzadko mierzone jest, czy sami proszÈ o pomoc, gdy jest
im ona potrzebna. Jednak gotowoĂÊ i umiejÚtnoĂÊ korzystania z wiedzy
wspóïpracowników wydaje siÚ jednym z najwaĝniejszych aspektów umoĝliwiajÈcych wspóïdziaïanie w organizacjach.
Dlaczego wartoĂÊ poszukiwania pomocy jest tak niedoceniana? Prawdopodobnie dlatego, ĝe szukanie wsparcia czÚsto uznaje siÚ za sïaboĂÊ.
Wiele osób zbyt dobrze zna sytuacje, w których jazda samochodem niepotrzebnie siÚ przeciÈga, poniewaĝ kierowca nie chce siÚ zatrzymaÊ, aby
zapytaÊ kogoĂ o drogÚ — takie rozwiÈzanie byïoby przyznaniem siÚ do
niewiedzy. Jednak czy szukanie pomocy to rzeczywiĂcie oznaka sïaboĂci?
Na pozór takie wyjaĂnienie jest zgodne z powszechnÈ definicjÈ wïadzy
— okreĂla jÈ zakres, w jakim dana osoba moĝe „modyfikowaÊ stan innych
przez udostÚpnianie lub wstrzymywanie zasobów” (Keltner, Gruenfeld
i Anderson, 2003, s. 265). Wedïug tej definicji pracownik stacji benzynowej, który dobrze zna lokalne drogi i ma na sprzedaĝ stos map, ma wïadzÚ nad kierowcÈ, poniewaĝ posiada dostÚp do zasobów zmieniajÈcych
stan podróĝnego z „zagubiony” na „znaleziony”. Tym samym kierowca
znajduje siÚ na sïabszej pozycji.
Jest teĝ jednak inna, równie waĝna definicja wïadzy — „zdolnoĂÊ do
wywierania wpïywu” (Cartwright, 1965, s. 4). W tym ujÚciu wïadza to
umiejÚtnoĂÊ dostÚpu do cudzych zasobów i w efekcie zmiany wïasnego
stanu. Z tej perspektywy poszukiwanie pomocy nie jest oznakÈ sïaboĂci,
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ale wyrazem siïy. Po wybraniu zïej drogi zagubiony podróĝny zyskuje
natychmiastowy dostÚp do zasobów, które pozwalajÈ mu naprawiÊ bïÈd.
W badaniach wykazaliĂmy, ĝe kierowca musi tylko poprosiÊ o pomoc,
a wybranej „ofierze” trudno bÚdzie odmówiÊ. W tym sensie wïadza jednostki — zdolnoĂÊ do uzyskania dostÚpu do potrzebnych zasobów —
czÚsto wiÈĝe siÚ z prostym „proszÚ” lub gotowoĂciÈ do zadania pytania.
UjÚcie poszukiwania pomocy jako ěródïa wywierania wpïywu (a nie
oznaki niekompetencji) moĝe zwiÚkszyÊ wartoĂÊ, jakÈ przypisuje siÚ proszeniu o wsparcie. Zaniĝanie wartoĂci poszukiwania pomocy prowadzi
nie tylko do zmniejszenia liczby próĂb (a tym samym do ograniczenia
zakresu udzielanego wsparcia), ale teĝ moĝe skutkowaÊ stygmatyzacjÈ
osób, które wyraĝajÈ proĂby. Na przykïad wielu zastraszanych uczniów
nie szuka pomocy, poniewaĝ boi siÚ „szyderstw i pogardy ze strony innych” (Cowie i wspóïpracownicy, 2002, s. 456). Takĝe w najbliĝszych relacjach proĂba o pomoc moĝe prowadziÊ do poczucia poraĝki. Wedïug
Nialla Bolgera i wspóïpracowników (Bolger, Zuckerman i Kessler, 2000)
najskuteczniejszÈ formÈ pomocy w parach jest niewidoczne wsparcie —
jego odbiorca nigdy nie musi o nie prosiÊ i otrzymuje je „potajemnie”.
Badania Bolgera wskazujÈ na to, ĝe nawet proĂba o pomoc wyraĝona przez
jednego z partnerów moĝe prowadziÊ u niego do poczucia braku bezpieczeñstwa.
Gdyby proĂbÚ o pomoc traktowaÊ jak oznakÚ siïy, a nie wyraz sïaboĂci,
opisany stygmat prawdopodobnie zostaïby zïagodzony.

ZGODNO¥m CELÓW A WPYW
JeĂli potraktujemy poszukiwanie pomocy jak potÚĝnÈ technikÚ wywierania wpïywu, musimy siÚ zastanowiÊ, jak mÈdrze z niej korzystaÊ. Niektóre osoby czujÈ siÚ niekomfortowo przy wywieraniu wpïywu, poniewaĝ
uwaĝajÈ, ĝe celowe manipulowanie innymi jest niemoralne. Zgodnie z tym
poglÈdem ludzie powinni móc swobodnie decydowaÊ o swoich zachowaniach, a nie czuÊ presjÚ zwiÈzanÈ z konkretnym wyborem. Inni odpowiadajÈ, ĝe wiele prób wywierania wpïywu ma prowadziÊ do zachÚcenia
ludzi do „zrobienia wïaĂciwej rzeczy”, a przynajmniej podjÚcia dziaïañ
leĝÈcych w interesie grupy, do której dana osoba naleĝy. Zwolennicy tego
podejĂcia wskazujÈ na badania nad oddawaniem krwi (Miller i Ratner,
1998), datkami na cele charytatywne (Flynn i Lake [Bohns], 2008) i ochronÈ Ărodowiska (Goldstein, Cialdini i Griskevicius, 2008) jako dowód na
to, ĝe starannie zaprojektowany wpïyw pozwala dziaïaÊ na rzecz dobra
NIEDOCENIANIE WASNEGO WPYWU

Kup książkę

Poleć książkę

43

spoïecznego. Podejrzewamy, ĝe korzyĂci ze stosowania technik skïaniajÈcych do ulegïoĂci sÈ najwiÚksze, gdy cele obu stron sÈ zgodne. Moĝliwe, ĝe proszona osoba ma pewnÈ motywacjÚ do wyraĝenia zgody, jednak
potrzebuje dodatkowej zachÚty, aby podjÈÊ dziaïania.

WYWIERANIE WPYWU, GDY CELE Sk ZGODNE
Wywieranie wpïywu jako namawianie
Gdy ludzie proszÈ o pomoc, czÚsto zakïadajÈ, ĝe uzyskane przez nich korzyĂci oznaczajÈ stratÚ dla drugiej strony. Dlatego jeĂli proszÈ kogoĂ o poĂwiÚcenie czasu na pracÚ nad pewnym projektem, przyjmujÈ, ĝe proszona
osoba wolaïaby robiÊ coĂ innego. Jednak zaïoĝenie to jest czÚsto bïÚdne.
Ludzie nieraz sÈ proszeni lub przekonywani, aby podejmowali dziaïania,
które lubiÈ, przy czym standardowo po prostu nie majÈ do tego okazji,
uzasadnienia lub motywacji. Takie osoby potrzebujÈ tylko krótkiej namowy, aby przystÈpiÊ do pracy. Moĝliwe, ĝe poczujÈ siÚ szczÚĂliwe, iĝ przekonano je do dziaïania, poniewaĝ uwaĝajÈ (czasem z perspektywy czasu), ĝe dane postÚpowanie leĝy w ich najlepszym interesie i jest zgodne
z ich preferencjami.
W Graduate School of Business na Stanfordzie wysoko postawiona
menedĝerka wygïaszaïa niedawno przemówienie dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów MBA. Jeden ze studentów byï pod wraĝeniem prelekcji i chciaï dowiedzieÊ siÚ czegoĂ wiÚcej na omawiany temat.
Skorzystaï z internetu, znalazï adres e-mail menedĝerki i zaczÈï wysyïaÊ
do niej wiadomoĂci w trakcie wykïadu. W wiadomoĂciach tych zaprosiï
prelegentkÚ na skromny obiad z nim i innymi studentami w ich pokoju
w akademiku. Ku zaskoczeniu wykïadowcy, studenta i pozostaïych mieszkañców akademika menedĝerka przyjÚïa zaproszenie i nastÚpnego tygodnia pojawiïa siÚ na obiedzie! Gdy inni usïyszeli tÚ historiÚ, byli zszokowani zgodÈ menedĝerki. Jednak ona sama przyznaïa wykïadowcy, ĝe
przyszïa dlatego, iĝ uwaĝaïa, ĝe ciekawie bÚdzie spotkaÊ siÚ z inteligentnymi mïodymi luděmi — zwïaszcza takimi, którzy mieli wystarczajÈco
duĝo odwagi, aby w trakcie wykïadu zaprosiÊ jÈ na obiad. Wbrew temu,
co mogliby zakïadaÊ sceptycy, nie przekonano jej do zrobienia czegoĂ
przykrego — zaoferowano jej moĝliwoĂÊ uczestnictwa w wydarzeniu,
które uwaĝaïa za przyjemne.
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Pozytywny nastrój jako efekt uboczny
Nawet jeĂli zadanie nie jest wyjÈtkowo przyjemne, ludzie czÚsto uzyskujÈ
emocjonalne korzyĂci z pomagania innym. Czasem nazywa siÚ to efektem
„dobrego Samarytanina” — pomaganie komuĂ w potrzebie moĝe podnieĂÊ samoocenÚ („jestem troskliwÈ, pomocnÈ osobÈ”) i ma pozytywny
wpïyw na nastrój (np. McCullough, Emmons i Tsang, 2002). Niektóre badania potwierdzajÈ sïusznoĂÊ regulacyjnego modelu pomagania, zgodnie z którym ludzie wykorzystujÈ okazje do pomagania innym, aby podtrzymaÊ dobry nastrój (np. Clark i Isen, 1982) lub poprawiÊ zïy (Cialdini
i Kenrick, 1976). W takich sytuacjach, gdy osoba poszukujÈca pomocy
czegoĂ potrzebuje, a potencjalny pomocodawca moĝe poprzez speïnienie
proĂby utrzymaÊ lub poprawiÊ swój nastrój, cele obu stron sÈ zgodne.

Wspólne zyski
ZdarzajÈ siÚ teĝ sytuacje, w których obie strony mogÈ odnieĂÊ korzyĂci,
jeĂli chcÈ i potrafiÈ wywrzeÊ wpïyw oraz naciskaÊ na realizacjÚ tego, czego
potrzebujÈ lub chcÈ. Wyobraě sobie majÈcego problemy z opanowaniem
materiaïu studenta, który prosi doktoranta o wytïumaczenie trudnego
zagadnienia. Pierwsze wyjaĂnienia doktoranta mogÈ byÊ zawiïe i dalekie
od doskonaïoĂci, przez co student staje siÚ jeszcze bardziej zagubiony.
Obie osoby stojÈ w takiej sytuacji przez wyborami. Student — z powodu
zaĝenowania lub chÚci zachowania twarzy przed doktorantem — moĝe
skïamaÊ, ĝe zrozumiaï dane zagadnienie. Moĝe teĝ poprosiÊ o potrzebne
doprecyzowanie, co zmusza doktoranta do jaĂniejszego wytïumaczenia
tematu. Z kolei doktorant moĝe uwierzyÊ studentowi na sïowo, a moĝe
teĝ poprosiÊ go o zademonstrowanie opanowania materiaïu. ChoÊ w danym momencie dla obu stron moĝe to byÊ niewygodne, uporczywoĂÊ
jest tu korzystna dla kaĝdego. Student otrzyma potrzebnÈ pomoc, doktorant poprawi swoje umiejÚtnoĂci dydaktyczne, a ponadto obaj lepiej zrozumiejÈ dane zagadnienie.
Oto podsumowanie: cele osób poszukujÈcych i udzielajÈcych pomocy
czÚsto sÈ pod wieloma wzglÚdami zgodne. Niektórych z potencjalnych
pomocodawców moĝna przekonaÊ do zrobienia czegoĂ, co sprawia im
przyjemnoĂÊ, przy czym osoby te nie potrafiÈ bez zachÚty podjÈÊ danego
dziaïania. Innych moĝna nakïoniÊ do wykonania zadañ, które pozwolÈ
im lepiej siÚ poczuÊ. Jeszcze innych moĝna przekonaÊ do podjÚcia dziaïañ
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zgodnych z ich wïasnymi celami. W takich sytuacjach „wpïyw” przypomina bardziej delikatne „popychanie” w odpowiednim kierunku. Ludzie
czujÈ siÚ zadowoleni z tego, ĝe ktoĂ nakïoniï ich do dziaïania. Wynika to
z dostrzegania faktu, ĝe okreĂlone zachowanie przynosi obopólne korzyĂci.

WYWIERANIE WPYWU, GDY CELE Sk NIEZGODNE
ChoÊ zgodnoĂÊ celów miÚdzy osobami udzielajÈcymi i poszukujÈcymi
pomocy moĝe byÊ korzystna, nieuniknione sÈ sytuacje, w których obie
strony majÈ sprzeczne potrzeby. Politycy, menedĝerowie, a nawet rodzice czÚsto muszÈ nakïoniÊ innych do podjÚcia dziaïañ niezgodnych ze
skïonnoĂciami, np. do poparcia kandydata innej partii, pracy w weekend
lub jedzenia warzyw. Takĝe w takich sytuacjach techniki wywierania
wpïywu bywajÈ skuteczne, jednak dana osoba moĝe godziÊ siÚ na ulegïoĂÊ tylko dlatego, ĝe czuje siÚ do tego zmuszona. Jak moĝna oczekiwaÊ,
przekonywanie ludzi do wyraĝenia zgody na proĂby sprzeczne z celami
zwiÈzane jest z powaĝnymi problemami. Czïowiek moĝe wtedy wytïumaczyÊ swojÈ ulegïoĂÊ wpïywem osoby stosujÈcej perswazjÚ i zinterpretowaÊ
wïasne zachowanie jako motywowane zewnÚtrznie, a nie wewnÚtrznie
(„Tak naprawdÚ nie lubiÚ warzyw — jem je tylko dlatego, ĝe ktoĂ mi kaĝe”). Ponadto moĝe nastÈpiÊ opór przed próbÈ perswazji lub wystÈpiÊ
niechÚÊ do osoby stosujÈcej techniki, co utrudnia póěniejszÈ interakcjÚ.
Aby przedstawiÊ wspomniany problem, zbadaliĂmy wady i zalety
stosowania technik wywoïujÈcych zaangaĝowanie (Flynn i Bohns, 2010).
W badaniach polowych przeprowadzonych na Penn Station w Nowym
Jorku eksperymentator podchodziï do uczestników i prosiï o wypeïnienie dwustronicowego kwestionariusza. W jednym warunku przedstawiaï
prostÈ proĂbÚ: „Czy mógïby pan wypeïniÊ kwestionariusz?”. W drugim
przed wyraĝeniem tej samej proĂby (o wypeïnienie formularza) pytaï:
„Czy mógïby pan wyĂwiadczyÊ mi przysïugÚ?”. W pierwszym warunku
zgodÚ wyraziïo 57% osób, natomiast w drugim — 84%. W drugim warunku w grupie osób, które natychmiast udzieliïy twierdzÈcej odpowiedzi na pytanie: „Czy mógïby pan wyĂwiadczyÊ mi przysïugÚ?” (np. „Tak,
pewnie. O co chodzi?”), poziom ulegïoĂci wyniósï blisko 100%. Ujmijmy
to krótko: osoby te dziaïaïy zgodnie z zasadÈ zaangaĝowania i spójnoĂci.
WstÚpnie zaangaĝowaïy siÚ w speïnienie proĂby, zanim poznaïy wszystkie szczegóïy; póěniej trudno im byïo wycofaÊ siÚ z obietnicy.
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W tych badaniach zastosowanie techniki wywoïujÈcej zaangaĝowanie
okazaïo siÚ skuteczne w zwiÚkszaniu ulegïoĂci. Jednak po wypeïnieniu
kwestionariusza zapytaliĂmy badanych o to, czego oczekujÈ w zamian za
wspóïpracÚ (jak duĝy powinien byÊ upominek, jaki spodziewajÈ siÚ otrzymaÊ za swój czas). Osoby, na których zastosowano technikÚ wywoïywania zaangaĝowania, miaïy wiÚksze (ponad dwukrotnie) oczekiwania niĝ
grupa reagujÈca na bezpoĂredniÈ proĂbÚ. Oznacza to, ĝe choÊ wykorzystanie techniki zwiÚksza gotowoĂÊ innych do udzielenia pomocy w danym momencie, sprawia teĝ, ĝe osoby te oczekujÈ wiÚcej w zamian, poniewaĝ czujÈ, ĝe zostaïy „schwytane w puïapkÚ”. Wyniki te wskazujÈ na
to, ĝe sukces w stosowaniu technik wywierania wpïywu moĝe wiÈzaÊ siÚ
z kosztami. Osoba wywierajÈca wpïyw moĝe w krótkiej perspektywie
uzyskaÊ to, na czym jej zaleĝy, jednak w dïuĝszej perspektywie moĝe zapïaciÊ za to wyĝszÈ cenÚ.
Osoby zainteresowane wykorzystaniem mocy proszenia o pomoc powinny wiÚc rozwaĝyÊ potencjalne ryzyko. W niektórych sytuacjach odbiorcy próĂb o pomoc mogÈ czuÊ siÚ uraĝeni naciskami — zwïaszcza gdy
majÈ wraĝenie, ĝe nakïoniono ich do czegoĂ wbrew woli. MogÈ odpowiedzieÊ „tak”, jednak ich pomoc czasem duĝo kosztuje. JednoczeĂnie
zachÚtÈ dla proszÈcych moĝe byÊ wiedza, ĝe ludzie sÈ bardziej gotowi
do udzielenia pomocy, niĝ siÚ uwaĝa. Wiele osób pozytywnie reaguje
na subtelnÈ presjÚ na speïnienie proĂby o pomoc, o ile uznaje pomocne
dziaïania za spójne z wïasnymi preferencjami i celami. Ujmijmy to zwiÚěle: ludzie czÚsto chÚtnie pomagajÈ innym, jednak czasem potrzebujÈ, aby
delikatnie popchnÈÊ ich w odpowiednim kierunku.

BEZ ¿ALU
Mimo zagroĝeñ zwiÈzanych z poszukiwaniem pomocy badania wskazujÈ na to, ĝe w dïuĝszej perspektywie ludzie czÚĂciej ĝaïujÈ, iĝ nie poprosili
o wsparcie, niĝ ĝe ich proĂba zostaïa odrzucona. Zastanów siÚ nad wynikami badañ Gilovicha i Medveca (1994), którzy zadali losowej grupie
mieszkañców Upstate New York nastÚpujÈce pytanie: „Gdy analizujesz
swoje ĝycie i myĂlisz o rzeczach, których ĝaïujesz, nad czym ubolewasz
bardziej — nad tym, co zrobiïeĂ, a teraz uwaĝasz za bïÈd, czy nad tym,
czego nie zrobiïeĂ, ale chciaïbyĂ?”. 75% ankietowanych stwierdziïo, ĝe
bardziej ĝaïuje tego, czego nie zrobiïo. InnÈ grupÚ badanych zapytano
o to, co zrobiliby inaczej, gdyby mogli przeĝyÊ swoje ĝycie jeszcze raz.
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Uzyskano podobne wyniki. Badani z wszystkich grup wiekowych (od
20 do ponad 64 lat) czÚĂciej deklarowali, ĝe chcieliby zrobiÊ to, czego nie
zrobili, niĝ zmieniÊ podjÚte dziaïania, których ĝaïujÈ (Kinnier i Metha,
1989). Efekt ten jest tym silniejszy, im wiÚcej czasu upïywa od danego
zdarzenia. Ludzie poproszeni o podanie tego, czego najbardziej ĝaïujÈ
z ostatniego tygodnia, czÚĂciej opisujÈ rzeczy, które zrobili. Jednak osoby
zapytane o najwiÚksze ĝale z caïego ĝycia wymieniajÈ to, czego nie zrobiïy (Gilovich i Medvec, 1994).
Zjawisko to moĝna wytïumaczyÊ na kilka sposobów. Zgodnie z jednym
wyjaĂnieñ to, co czïowiek zrobiï, moĝna naprawiÊ, natomiast okazje czÚsto siÚ nie powtarzajÈ i trudno jest je odtworzyÊ (Gilovich i Medvec, 1995).
Na przykïad gdyby student, który zaprosiï wysoko postawionÈ menedĝerkÚ
na obiad, zostaï za to zganiony, mógïby przeprosiÊ i naprawiÊ w ten sposób swój bïÈd. Jednak gdyby zawahaï siÚ przed wysïaniem zaproszenia,
menedĝerka opuĂciïaby zajÚcia i wraz z tym przepadïaby moĝliwoĂÊ nawiÈzania kontaktu. Inne wyjaĂnienie opisanego efektu oparte jest na emocjonalnych reakcjach na dziaïania, których siÚ ĝaïuje, i bezczynnoĂÊ. Gdy
ludzie zrobiÈ coĂ, czego ĝaïujÈ, czÚsto doĂwiadczajÈ natychmiastowej
„gorÈcej” reakcji emocjonalnej (np. czujÈ zaĝenowanie lub gniew), która
z czasem zanika. Jednak gdy pojawia siÚ okazja, z której nie potrafiÈ skorzystaÊ, zwykle odczuwajÈ dïugotrwaïÈ rozpacz i melancholiÚ. Emocje te
sÈ uciÈĝliwe i czÚsto dïugo siÚ utrzymujÈ (Gilovich, Medvec i Kahneman,
1998). W tym ujÚciu zaĝenowanie spowodowane przez odwaĝne zachowanie zaniknÚïoby znacznie szybciej niĝ melancholijna rozpacz, której
student mógïby doĂwiadczyÊ, gdyby nie wykorzystaï okazji.
Wszystko to wskazuje na to, ĝe choÊ odmowa moĝe boleÊ, tego typu
cierpienie jest krótkotrwaïe. Natomiast wÈtpliwoĂci zwiÈzane z niewiedzÈ na temat tego, jaka byïaby odpowiedě na proĂbÚ o pomoc, mogÈ drÚczyÊ ludzi przez dïugi czas. W dïuĝszej perspektywie prawdopodobnie
lepiej jest zapytaÊ, niĝ byÊ przesadnie ostroĝnym. W wielu sytuacjach
takĝe potencjalni pomocodawcy mogÈ odnieĂÊ korzyĂci. KsiÈĝka Wywieranie wpïywu na ludzi pomogïa wielu osobom uchroniÊ siÚ przed zrobieniem niechcianych rzeczy za namowÈ innych ludzi. Naszym celem jest zachÚciÊ czytelników do proszenia o to, czego chcÈ. Wierzymy, ĝe pomoĝe to
zwiÚkszyÊ liczbÚ zachowañ pomocowych i uzyskaÊ wielu osobom wsparcie, którego rozpaczliwie potrzebujÈ.
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WNIOSKI
W ksiÈĝce Wywieranie wpïywu na ludzi Cialdini ujawniï wiele sposobów,
w jakie ludzi moĝna przekonaÊ do wyraĝenia zgody na niemal kaĝdÈ
proĂbÚ. Jednak prawdopodobnie najwaĝniejszym odkryciem jest stopieñ,
w jakim jesteĂmy nieĂwiadomi dziaïania technik wywierania wpïywu.
Nie zdajemy sobie sprawy nie tylko z ich siïy, ale teĝ potencjaïu. Zrozumienie, dlaczego ludzie decydujÈ siÚ mówiÊ „tak”, pozwala zdobyÊ cenne
zasoby, uzyskaÊ niezbÚdnÈ pomoc lub zbudowaÊ silnÈ sieÊ wsparcia. Na
podstawie wïasnych badañ sugerujemy, ĝe ludzi moĝna przekonaÊ do
powiedzenia „tak”, jeĂli tylko da siÚ im do tego okazjÚ. Ujmijmy to krótko: prace Cialdiniego nauczyïy nas (a takĝe duĝÈ czÚĂÊ opinii publicznej),
ĝe nie trzeba mieÊ wymyĂlnych tytuïów i wielkich zasobów finansowych,
aby uzyskaÊ wïadzÚ nad innymi. Wystarczy nieco wiedzy na temat psychologii ulegïoĂci. To z uwagi na ten waĝny wglÈd — rzut oka na moc
dostÚpnÈ dla kaĝdego z nas — ksiÈĝka Wywieranie wpïywu na ludzi Cialdiniego wciÈĝ jest aktualna.
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