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A szociális facilitáció (befolyásolás) 
Hogyan hatnak egymásra az emberek? 

 
 

Norman Triplett 1898-ban megfigyelte, hogy a kerékpárversenyzők jobb időeredményt érnek 
el egymás ellen, mint csak az óra ellenében versenyezve. Ez késztette Triplettet a társas facilitáció 
jelenségének kutatására, és ez vezetett az egyik legkorábbi szociálpszichológiai laboratóriumi 
kísérlethez. Azóta sok vizsgálat demonstrálta az együtt cselekvés facilitáló hatását. Pszichológusok 
felfedezték, hogy passzív nézők jelenléte szintén facilitálja a teljesítményt. Ezeket az együtt 
cselekvési és közönséghatásokat együttvéve társas facilitációnak nevezték el.  

Robert Zajonc feltárta, hogy azok a viselkedések, melyek együtt cselekvők vagy közönség 
jelenlétében teljesítménynövekedést mutatnak, rendszerint vagy nagyon gyakorlott, vagy ösztönös 
válaszokból állnak, míg a bonyolult vagy újonnan tanult válaszok általában romlanak együtt 
cselekvők vagy közönség jelenlétében. Azt állította, hogy a drive vagy arousal magas szintje az 
élőlény domináns válaszait erősíti. Ha a faj más tagjainak jelenléte az élőlény általános drive- vagy 
arousalszintjét emeli, a domináns válasz facilitálódik. Egyszerű, jól begyakorolt viselkedések esetén a 
domináns válasz valószínűleg a helyes válasz, és a teljesítménynek nőnie kell. Bonyolult vagy éppen 
tanult viselkedések esetén azonban a domináns (legvalószínűbb) válasz valószínűleg hibás. A 
teljesítménynek tehát csökkennie kell. Ha a feladat elvégzéséhez a jól megtanult válaszok kibocsátása 
(társas serkentés) és az új válaszok gátlása (társas gátlás) a megfelelő, ez esetben az emberek akkor 
fognak jobban teljesíteni, ha mások jelen vannak a feladatvégzés közben, nem pedig akkor, ha 
egyedül vannak. 

Cottrell azt javasolta, hogy az izgalom növekedése mások jelenlétére adott tanult válasz, s nem 
veleszületett. Mások puszta jelenléte nem elegendő ahhoz, hogy kiváltsa az izgalmi állapotot és a 
domináns válaszok azzal járó serkentését (valamint a nem domináns válaszok gátlását), csak akkor, ha 
a feladatvégző elővételezi, hogy e más személyek értékelni fogják (aggodalom az értékeléstől). Az 
elképzelésre további bizonyítékokat szolgáltattak azok a kutatások, melyek megmutatták, hogy nem a 
feladat nehézsége önmaga, ami miatt valaki jól (rosszul) teljesít, hanem sokkal inkább az arra 
vonatkozó szubjektív elvárása javítja (rontja) a feladat teljesítését, hogy pozitív értékelést kap-e. 

Két további elméletet terjesztettek elő a társas facilitációs hatás értelmezésére. A figyelmi 
konfliktus  elmélete azt állítja, hogy mások jelenléte eltereli a személy figyelmét, mivel konfliktust 
okoz abban, hogy a személy hogyan ossza meg figyelmét mások és az elvégzendő feladat közt. 
Mások jelenléte zavaró lehet a zajok, gesztusok, a jóváhagyó, illetve elutasító reakciók elővételezése 
és az emberek társas összehasonlításra hajló tendenciái miatt. Mivel mások jelenléte esetén a feladat 
elvégzéséhez szükséges figyelem egy része más emberek felé irányul, várható, hogy minden típusú 
feladat esetében teljesítménycsökkenés következik be, akár jól betanult, akár még nem jól betanult 
feladatról legyen is szó. Ez a figyelmi konfliktus az, s nem a mások jelenlétével vagy értékelésével 
való törődés, ami megemeli a drive-szintet, és társas facilitációs hatást okoz. Az énmegjelenítés 
elmélete az állítja, hogy mások jelenléte megnöveli az egyén arra irányuló vágyát, hogy önmagáról 
előnyös képet jelenítsen meg. A könnyű feladatnál ez nagyobb erőfeszítéshez és koncentrációhoz, s 
így megnövekedett teljesítményhez vezet. A nehéz feladatnál azonban ez a vágy felnagyítja a feladat 
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keltette frusztrációt, és zavart, visszahúzódást vagy túl nagy mérvű szorongást eredményez, melynek 
mindegyike gyengébb teljesítményhez vezet. 

Az egyének kisebb erőfeszítést mutatnak, ha tudják, hogy egyéni hozzájárulásukat egy 
csoportfeladathoz nem lehet megbízhatóan kimutatni. Ez a társas lazsálás jelensége. Ha egy csoport 
tagjai közösen dolgoznak egy feladat elvégzésén, tapasztalható, hogy csökken a teljesítmény és a 
munkavégzés tempója. A társas lazsálás lehetséges okai: felelősség megoszlik az egyének között; az 
egyéni motiváció csökken (nem érzik az egyének, hogy személyes erőfeszítésük számottevően 
befolyásolja a csoport teljesítményét); rosszul megszervezett a csoportos munkavégzés. 
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