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PRZESŁANKI BADAŃ

Artykuł ma charakter empiryczny, a jego celem 
jest ustalenie wpływu wyczerpywania zasobów woli 
oraz aktywizowania określonych kategorii na zdol-
ność do samoregulacji, rozumianej jako osobnicza 
umiejętność poprawnej realizacji ważnych celów 
(Baumeister i Vohs, 2004). Poprawna realizacja 
własnych celów lub wartości zależy od umiejętności 
powstrzymywania się od pokus w drodze do reali-
zacji zadania lub spełnienia standardu (np. Trope 
i Fishbach, 2000; Fishbach, Friedman i Kruglan-
ski, 2003; Hoffmann i wsp.). Innymi słowy można 
określić, że barometrem samoregulacji okazuje się 
umiejętne rezygnowanie z pewnych pokus na rzecz 
osiągania celów.
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ACCESS TO MENTAL RESOURCES AND THE LEVEL OF ACCEPTANCE OF TEMPTATIONS 
INHIBITING ACHIEVEMENT OF VALUES: SELF- DIRECTION, POWER AND TRADITION

The main aim of the paper is an investigation of human reaction to ego depletion in 
different domains. We took into consideration three values (Schwartz & Rubel, 2005): self-
direction, power & benevolence, obtaining different pattern of reactions according to 
different values.

Zamysł naszych badań jest obszerny i obejmuje 
tworzenie kwestionariuszy opisujących zachowa-
nia, wyrażające pokusy – zagrożenia dla realizacji 
każdej z dziesięciu wartości, wymienionych przez 
Schwartza i Rubel (2005), a także ustalenie mecha-
nizmu zdolności do samoregulacji (przez unikanie 
pokus lub samonaprawę) w obrębie każdej z war-
tości oraz metaanalizę rezultatów, czyli określenie 
takich warunków, w których człowiek najłatwiej 
może spełniać wymogi samoregulacji. Ostatnie za-
danie skłania do analizy konfl iktów między warto-
ściami, jak i między przynależnymi im pokusami. 
Projekt badawczy jest w trakcie realizacji. W ni-
niejszym tekście chcemy tylko opisać wstępne ba-
dania eksperymentalne, które mają odpowiedzieć 
na pytanie: czy rzeczywiście wyczerpanie zasobów 
poznawczych (w rozumieniu Wegnera, 1994; także 
Baumeistera, 2002) sprzyja zakłóceniom samore-
gulacji w obrębie takich wartości jak: samostano-
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wienie (kierowanie sobą), władza i tradycja? Czy 
płeć jest moderatorem wpływu wyczerpywania 
zasobów? Próbując odpowiedzieć na postawione 
pytania, najpierw przybliżymy rozumienie każdej 
z wartości, a następnie opiszemy kolejne ekspery-
menty i ich rezultaty.

KIEROWANIE SOBĄ (SAMOSTANOWIENIE) 
JAKO WARTOŚĆ

Kierowanie sobą, jako wartość, rozumiana jest 
przez Schwartza (Schwartz i Rubel, 2005) w ka-
tegoriach swego rodzaju niezależności w myśleniu 
i działaniu, która przejawia się w czynnościach 
eksploracyjnych i twórczych, a wyrasta z potrzeby 
kontroli nad otoczeniem i potrzeby kompetencji. 
Innymi słowy, człowiek sam czuje się podmiotem 
swoich poczynań i decyzji. Liczne badania wskazu-
ją na nietrafność poznania siebie (Levesque i Ken-
ny, 1993; Brycz, 2004), a jednak ludzie odczuwają 
sprawstwo własnych dokonań (Kofta, 1993) i kon-
trolę nad sobą i otoczeniem, np. potrafi ą oprzeć się 
pokusom, jeśli tylko tego chcą (Trope i Fishbach, 
2000).

Osoby początkowo zdrowe, które tracą zdolność 
samostanowienia to, na przykład, ludzie uzależnie-
ni (od różnych środków psychoaktywnych, jedzenia, 
pracy, zakupów, internetu itp.). Badacze eksploru-
ją mechanizmy leżące u podłoża zaburzeń warto-
ści samostanowienia (np. alkoholizm: Muraven
i Shmueli, 2006), ponieważ bez efektywnej zdolności 
do kierowania sobą człowiek nie jest w stanie podo-
łać wyzwaniom współczesnego świata i nagle znaj-
duje się poza dopuszczalnymi granicami bytowania 
wśród społeczeństwa. Osoby, które trwale stra-
ciły zdolność kierowania sobą, bez pomocy z zew-
nątrz nie mogą zresorbować zasobów potrzebnych 
do powrotu do równowagi. Przyjmując zasobo-
we teorie sprawnego funkcjonowania człowieka 
(Baumeister i Vohs, 2004) założyć można, że różne 
rodzaje terapii łączy wspólny cel, jakim jest przy-
wrócenie pacjentom samowystarczalności i zdol-
ności do samokontroli (por. Mellibruda, 2006). Na 
przykład podjęcie leczenia przez osoby uzależnione 
od substancji psychoaktywnych i utrzymanie abs-
tynencji wymaga wysiłku i rezygnacji z natychmia-
stowej ulgi, jaką jest powrót do znanych sposobów 
reagowania (zażywania narkotyków) na rzecz dłu-
goterminowych celów, jakimi są: prawidłowe funk-
cjonowanie w rolach społecznych, poprawa stanu 
zdrowia i odzyskanie umiejętności podejmowania 
korzystnych dla siebie wyborów (por. Connors i in., 
1998; Fishbach i Shah, 2006). Z tego względu zde-

cydowałyśmy się na porównywanie wpływu wyczer-
pania zasobów na zdolność do samoregulacji u osób 
zdrowych oraz osób uzależnionych. Zastanawiamy 
się, czy są granice, poza którymi dalsze wyczerpy-
wanie zasobów poznawczych nie przebiega według 
dotychczas opisywanych w psychologii wzorców? 
Kierowanie sobą odbywa się zarówno automatycz-
nie jak i w sposób kontrolowany (Carver, 2004).
W niżej opisanym badaniu posługujemy się ideą 
paradoksalnych efektów kontroli Wegnera (1994). 
Autor wyraźnie wskazuje na rolę nieuświadamia-
nej kontroli (wyszukuje zagrożenia dla realizacji 
kontroli świadomej), która włącza się automa-
tycznie zawsze, gdy człowiek podejmuje wysiłki 
związane z przemyślaną kontrolą swoich czynów. 
Przypuszczać można, że na osoby, które utraciły 
zdolność sprawnej samoregulacji i równocześnie 
doświadczają wstępnej fazy leczenia, nie wpłynie 
dalsze wyczerpywanie siły ego. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy może stać się naruszenie sprawności 
zarówno monitoringu świadomego jak i automa-
tycznego.

Przesłanki do takiego wnioskowania płyną z prze-
świadczenia o tym, że terapia, szczególnie w począt-
kowej fazie, może prowadzić do jeszcze większego 
wyczerpywania zasobów siły Ja, bowiem przeciw-
stawianie się automatycznej reakcji, jaką jest za-
życie substancji, a nawet samo powstrzymywanie 
się od myślenia o tej czynności powoduje, że za-
soby samokontroli pozostają w znaczącym stop-
niu naruszone (por. Cox, Fadardi i Pothos, 2006). 
Postanowiłyśmy sprawdzić, w jaki sposób uzależ-
nieni w końcowym i początkowym etapie leczenia, 
będą wykonywać zadania wymagające wysiłku 
woli. Zgodnie z koncepcją siły ego na skutek ćwi-
czenia samokontroli podczas terapii, a zwłaszcza
w jej końcowej fazie, powinno dojść do regenera-
cji zasobów samokontroli (por. Seeley i Gardner, 
2003). 

BADANIE 1 (QUASI-EKSPERYMENTALNE)

HIPOTEZY BADAWCZE

1. W początkowej fazie terapii, osoby uzależ-
nione (z utratą wartości samostanowienia) 
posługują się istotnie silniej naruszonymi za-
sobami samokontroli w porównaniu do osób
w końcowej fazie leczenia i osób zdrowych.

2. Wyczerpywanie zasobów samokontroli u osób 
w początkowej fazie leczenia przyniesie, w po-
równaniu z osobami w czasie zaawansowa-
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nego etapu leczenia oraz osobami zdrowymi, 
istotnie mniejszy efekt z uwagi na maksymal-
ne wyjściowe wyczerpanie zasobów (efekt in-
terakcji przeciążenia i uzależnienia).

3. Osoby na końcu leczenia będą dysponować 
podobnymi zasobami samokontroli, jak osoby 
zdrowe oraz przewidywać można u obu grup 
podobny wzorzec wyczerpywania zasobów.

OSOBY BADANE

W badaniu łącznie wzięło udział 120 osób (54 ko-
biety i 66 mężczyzn), połowę stanowiły osoby uza-
leżnione od narkotyków, leczące się w ośrodkach 
całodobowych, połowę natomiast nieuzależnieni 
– studenci różnych kierunków Wyższych Uczel-
ni w Poznaniu lub uczniowie poznańskich klas 
maturalnych (grupa kontrolna). Średnia wieku
w grupie uzależnionych wynosiła 25.3 lat, w grupie 
kontrolnej – 21.6 lat. Wśród osób leczonych z po-
wodu narkomanii średni czas kontaktu z substan-
cjami psychoaktywnymi wynosił 8 lat i 9 miesięcy.
O przynależności do grupy początkującej lub za-
awansowanej w terapii decydowała ocena postę-
pów podopiecznych, dokonywana przez zespół tera-
peutów i lekarzy pracujących w ośrodkach, gdzie 
przeprowadzono badania. W grupie „początkującej” 
znalazły się osoby, które przebywały w ośrodku nie 
dłużej niż 1 miesiąc, natomiast w grupie „zaawan-
sowanej” pacjenci leczeni ponad 1 rok.

PROCEDURA

Badani, zarówno uzależnieni („początkujący” i „za-
awansowani”), jak i z grupy kontrolnej, przydziele-
ni zostali losowo do podgrupy z procedurą wyczer-
pywania zasobów poznawczych lub do grupy bez 
wyczerpywania zasobów. Powstało zatem 6 grup 
badanych po 20 osób każda.

Badanie odbywało się indywidualnie i trwało 
przeciętnie ok. 20 minut. Uczestnicy wchodzili ko-
lejno do pomieszczenia, gdzie odbywał się ekspery-
ment i poinstruowano ich w następujący sposób: 
„Proszę Panią/Pana o wzięcie udziału w dwóch ano-
nimowych, nie związanych ze sobą badaniach. Ich 
wyniki posłużą wyłącznie celom naukowym i nie 
świadczą w żaden sposób dobrze lub źle o osobach 
badanych. Pierwsze z zadań związane jest z pomia-
rem siły mięśni, a drugie z wyobraźnią”. Następnie 
eksperymentator prosił osobę badaną o ściskanie 
możliwie długo, na wyciągniętej, niepodpartej ręce, 
przyrządu do ćwiczenia mięśni dłoni. Przyrząd ten 
jest powszechnie dostępny i składa się z dwóch ra-

mion połączonych metalową sprężyną. Czas uścisku 
mierzony przy jego użyciu okazał się wiarygodnym 
wskaźnikiem samokontroli w wielu dotychczaso-
wych badaniach (np. Muraven i in., 2002). Ściska-
nie przyrządu stanowi wysiłek dla mięśni dłoni
i szybko powoduje zmęczenie i dyskomfort, stąd 
kontynuowanie tej czynności wymaga użycia samo-
kontroli, aby przezwyciężyć chęć rozluźnienia uści-
sku. Pomiędzy rączkami przyrządu umieszczono 
kawałek papieru i mierzono czas (za pomocą stope-
ra) od momentu zaciśnięcia do momentu, aż kartka 
wypadła (co świadczyło o rozluźnieniu uścisku). 

Po pierwszym pomiarze wszyscy badani prosze-
ni byli o wyobrażenie sobie białego niedźwiedzia, 
a następnie o zapisywanie na kartce myśli, które 
przyjdą im do głowy w ciągu najbliższych 5 minut. 
Zastosowano klasyczną procedurę Wegnera (1994) 
tłumienia myśli, opartą o teorię paradoksalnych 
efektów kontroli. W grupie wyczerpywania zasobów 
badanym polecano powstrzymywać się od myślenia 
o białym niedźwiedziu, poza tym wolno było myśleć
o wszystkim innym. W przypadku pojawienia się 
niechcianej myśli o białym niedźwiedziu, za każdym 
razem badani mieli zaznaczać myśl krzyżykiem na 
marginesie kartki. W grupach „bez wyczerpywa-
nia” podobnie proszono o wyobrażenie sobie białego 
niedźwiedzia, a następnie o zapisywanie wszyst-
kich myśli, jakie przyjdą do głowy w ciągu najbliż-
szych 5 minut. Oczywiście nie proszono badanych
o tłumienie myśli o niedźwiedziu. Podobnie jak w po-
przedniej grupie badany miał robić krzyżyk na mar-
ginesie za każdym razem, kiedy pojawi się u niego 
myśl o białym niedźwiedziu. Eksperymentator wy-
chodził z pomieszczenia zostawiając osobę badaną 
samą i zaczynał odmierzać czas. Wracał po 5 mi-
nutach, dając sygnał do zakończenia spisywania 
przez badanego swoich myśli. Ponownie dokonywa-
no pomiaru czasu ściskania przyrządu do ćwiczeń 
mięśni rąk. Na zakończenie badany proszony był
o podanie informacji na temat wieku, a w przypad-
ku osób leczonych dodatkowo pytano o rodzaj zaży-
wanej substancji psychoaktywnej i tego, jak długo 
trwa choroba. Następnie dziękowano uczestnikom 
za udział w badaniu i zwalniano do dalszych zajęć.

ZMIENNE NIEZALEŻNE

1. Zmienna z przymusowym doborem do próby: 
długość terapii: początek, koniec vs. grupa 
kontrolna – osób nieuzależnionych). 

2. Wyczerpywanie zasobów samokontroli (tłu-
mienie myśli) lub brak wyczerpywania.
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ZMIENNA ZALEŻNA

1. Zasoby samokontroli – czas ściskania przy-
rządu do ćwiczenia mięśni dłoni, dwukrotny 
pomiar.

WYNIKI

W hipotezie 1 zakładałyśmy istotny wpływ rodzaju 
grupy na czas uścisku w I i II pomiarze. Weryfi ku-
jąc ową hipotezę przeprowadzono analizę wariancji 
z powtarzanym pomiarem dla zmiennej zależnej 
zasoby samokontroli (czas uścisku w I i II próbie), 
uzyskując istotny efekt grupy badawczej (począ-
tek leczenia [grupa 1] vs. zaawansowane leczenie 
[grupa 2] vs. grupa osób nieuzależnionych [kontro-
lna – grupa 3]): F(2,117)=5.78, p<.005, eta²=.09 (efekt 
międzyobiektowy) (Rysunek 1)

Okazało się, że osoby z grupy kontrolnej dyspo-
nowały znacząco wyższymi zasobami samokontroli 
(dłużej utrzymywały uścisk) niż osoby zarówno na 
początku, jak i na końcu leczenia. Analiza wariancji 
z powtarzanym pomiarem wykonana w celu porów-
nania siły uścisku między I i II pomiarem z wpro-
wadzeniem kontrastu: grupa (początek, zaawanso-
wanie, leczenia, kontrolna) ujawniła istotny efekt 
kontrastu między I i II pomiarem w zależności od 
grupy: F(5,114)=2.31, p<.05, cząstkowe eta2=.092. Wi-
dać zatem istotne różnice wskazujące na obniżo-

ne zasoby samokontroli, pomimo zaawansowania
w terapii.

W hipotezie 2 przewidywałyśmy interakcję prze-
ciążenia i natężenia uzależnienia (grupa na po-
czątku i końcu terapii), która przyniesie najniższe 
zasoby w grupie wyczerpanych osób na początku 
leczenia w porównaniu z osobami zdrowymi i na 
końcu leczenia. W analizie wariancji z powtarza-
nym pomiarem w kontrastach wewnątrzobiekto-
wych pojawia się silny efekt czynnika, czyli różnic 
między pomiarem 1 i 2 pomiarem: F(1,114)=27.008; 
p<.001; eta²=.19 oraz interakcja różnicy między 
pomiarem I i II i przeciążenia: F(1,118)=6.81, p<.02, 
eta²=.06, nie ma natomiast istotnej interakcji po-
miaru wszystkich 3 czynników eksperymentalnych. 
Przeprowadzono więc dodatkowo analizę warian-
cji w układzie: 3 (zdrowi, uzależnieni na początku
i zaawansowani w leczeniu) × 2 (wyczerpywanie 

zasobów samokontroli i brak wyczerpywania zaso-
bów) dla zmiennej zależnej, jaką jest różnica mię-
dzy czasem utrzymania przyrządu w I i II pomia-
rze. Dla tak określonej zmiennej zależnej pojawił 
się jedynie efekt główny przeciążenia F(1,114)=6.70, 
p<.02, eta²=.06. Oznacza on, że przeciążenie zna-
cząco wpływało na zmienną zależną: w przypadku 
przeciążenia różnica między I i II pomiarem jest 
duża M=25.84, zaś w sytuacji braku przeciążenia 
– mała M=8.66; t(118)=2.61, p<.02 dla wszystkich 
badanych. W tej sytuacji sprawdzałyśmy efekty 

Rys. 1. Wyniki czasu uścisku w I i II pomiarze w różnych grupach, niezależnie od przeciążenia
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proste. Okazało się, że przeciążenie nie zmniejsza 
istotnie (i tak ograniczonych) zasobów w grupach 
osób uzależnionych i to niezależnie od fazy lecze-
nia: M/przeciążenie, początek = 21.15 vs. M/brak, 
początek = 4.97, t(38)=1.39, n.i. oraz M/przeciąże-
nie, koniec =12.45, t(38)=.78, n.i. Jedynie w grupie 
kontrolnej obserwujemy efekt prosty przeciążenia 
(który de facto odpowiada za skuteczność manipu-
lacji): M/jest = 34.55 vs. M/brak = 8.55, t(38)=2.42, 
p<.03 (Rysunek 2).

Wyniki prezentowane na Rysunku 2 wskazują, 
że hipoteza 2 nie potwierdziła się. Terapia nie przy-
nosi spodziewanych rezultatów i wszystkie osoby 
uzależnione, niezależnie od przeciążenia dyspo-
nują obniżonymi zasobami poznawczymi w po-
równaniu do grupy osób zdrowych. Równocześnie 
wynik ten każe odrzucić optymistyczną hipotezę 3
o podwyższeniu zasobów ego osób uzależnionych
i w końcowej fazie terapii do poziomu zasobów gru-
py kontrolnej.

DYSKUSJA WYNIKÓW

Wyniki badania wskazują, że załamanie samokon-
troli i zakłócenia samoregulacji u osób uzależnio-
nych od substancji psychoaktywnych połączone jest 
z gorszym funkcjonowaniem w innych, wymagają-
cych samokontroli, a nie związanych bezpośrednio 
z nałogiem, obszarach. W przeprowadzonym eks-
perymencie uzależnieni zarówno na końcu jak i na 

początku terapii dysponowali znacząco mniejszymi 
zasobami samokontroli, w porównaniu do uczestni-
ków z grupy kontrolnej. 

Wbrew oczekiwaniom grupa „zaawansowana” 
w leczeniu nie przejawiała większej wytrwałości 
niż grupa „początkująca” – nie doszło u nich praw-
dopodobnie do regeneracji zasobów samokontroli. 
Wyjaśnieniem dla takiej sytuacji mogą być obser-
wacje i badania kliniczne, według których 50–60% 
uzależnionych, którzy ukończyli program leczenia, 

wraca do używania substancji psychoaktywnych 
(Anglin, 1997); uzależnienie ma charakter przewle-
kły, przebiega z naprzemiennymi okresami remisji 
i nawrotów. Być może ze względu na długotrwałe 
zażywanie środków odurzających dochodzi do or-
ganicznych uszkodzeń CUN i obniżenia funkcji 
poznawczych umożliwiających skuteczną samore-
gulację (m.in. procesów uwagi warunkujących po-
stawę transcendentną, pamięci, zdolności myślenia 
abstrakcyjnego i monitorowania automatycznego
i świadomego – por. Baumeister i in., 2000), 

Alternatywnym wyjaśnieniem stają się różni-
ce indywidualne, wrodzone lub nabyte (Baumann
i Kuhl, 2005) lub uwarunkowane temperamental-
nie (por. np. koncepcja Cloningera, 1993), które 
mogą przyczyniać się do niższych zasobów samo-
kontroli u danej jednostki, a tym samym zwiększać 
jej predyspozycję do nałogów.

Być może terapia uzależnień oddziałuje bar-
dziej na rozwój ukrytych (por. tekst Kolańczyk 

Rys. 2. Stopień uzależnienia i przeciążenia a czas utrzymania „ściskacza”
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w tym tomie Czasopisma Psychologicznego) me-
chanizmów samokontroli, niż na regenerację jej 
zasobów. Niektóre badania (Fishbach i in., 2006) 
pokazują, że na skutek długotrwałego ćwiczenia 
mechanizmy samokontroli mogą się zautomatyzo-
wać i uniezależnić w znacznym stopniu od zasobów 
i stąd są bardziej odporne na stres i zmęczenie. 
Owe ukryte mechanizmy stanowią swoiste zaple-
cze świadomych operacji, pozwalając ludziom dą-
żyć do realizacji swoich długoterminowych celów 
w sytuacji wyczerpania zasobów. Tego rodzaju 
efektu nie zaobserwowałyśmy jednak w prezento-
wanym badaniu.

Ograniczeniem przeprowadzonego badania jest 
fakt, że nie obejmowało ono reprezentatywnej pró-
by uzależnionych, a jedynie tych, którzy poddali się 
leczeniu. Ponadto, zbadano dwie niezależne grupy 
uzależnionych z grupy „początkowej” i „zaawanso-
wanej”. Tymczasem, aby prześledzić co dzieje się
z zasobami samokontroli w toku terapii należałoby 
przeprowadzić badania longitudinalne z udziałem 
tych samych badanych na różnych etapach lecze-
nia. Procedura taka byłaby jednak utrudniona
z powodu ograniczonego dostępu do badanych – sza-
cuje się, że około 75% pacjentów przerywa leczenie 
w ciągu pierwszego miesiąca – wynika to głównie 
z niskiej motywacji zainteresowanych (DiClemen-
te i in., 2004). Zupełnie prawdopodobne wydaje się 
wnioskowanie o niższej wydolności osób leczonych 
– ich niższa sprawność fi zyczna. Ostatnie stwier-
dzenie to jednak tylko spekulacje.

Kolejne badanie dotyczy łącznie samoregulacji 
związanej z władzą i tradycją, dlatego poniżej przy-
bliżono rozumienie tych wartości:

WŁADZA JAKO WARTOŚĆ

Schwartz i Rubel (2005) uważają, że władza sta-
nowi wartość. Sprawowanie władzy przez jednostki 
ma na celu osiągnięcie pozycji społecznej i prestiżu 
oraz kontrolowanie ludzi i zasobów stanowiących 
o bogactwie. Poszczególne atrybuty władzy to: au-
torytet, bogactwo, władza społeczna, uznanie spo-
łeczne. Jak zauważają Oatley i Jenkins (2005) hie-
rarchia wśród istot ludzkich jest tak powszechna, 
że prawie uniwersalna. Dzisiaj hierarchia społecz-
na tworzy się nie w wyniku walki, ale na podstawie 
osiągnięć i demonstrowania zasobów.

Wojciszke (2002) uważa, że z wartością władzy 
mamy do czynienia wtedy, gdy wpływ osoby, spra-
wującej władzę na innych ludzi jest większy, niż 
owych osób na „władcę”. Guinote (2008) przypomi-
na, że władzę możemy rozpatrywać na poziomie 

indywidualnym (np. jako cechę: dominacja), inter-
personalnym (stanowisko związane ze sprawowa-
niem władzy) oraz międzygrupowym (np. etniczna 
przynależność do różnych mniejszości lub większo-
ści grupowych). Niezależnie od „poziomu” wystę-
powania władzy, osoby, które ją posiadają cieszą 
się dysproporcjonalnie większymi niż reszta ludzi 
zasobami, większą kontrolą nad poczynaniami in-
nych i zdolnością do wpływania na innych.

Psychologowie społeczni interesują się tym, w ja-
ki sposób sprawowanie władzy wpływa na jej 
sprawców i odbiorców. Okazuje się, że posiada-
nie władzy sprzyja aktywności, różnorodności za-
chowań i wytrwałości w dążeniu do celu (Bargh
i Raymond, 1995). Na przykład Galinsky i współ-
pracownicy (2003, eksperyment 3) wykazali, że 
ludzie sprawujący władzę poświęcają więcej wła-
snych zasobów dla dobra publicznego niż podwład-
ni, ale także ci pierwsi chętniej niż ostatni starają 
się pozyskiwać dobra publiczne dla siebie. Autorzy 
tłumaczą niespójność wyników większą podatno-
ścią na wpływy sytuacji osób posiadających władzę. 
Co więcej, zgodnie z teorią władzy rozumianej jako 
koncentracja na sytuacji (Situated Focus Theory 
of Power), władza zwiększa selektywność uwagi
w poszukiwaniu informacji, co ułatwia wykony-
wanie zadania (Guinote, 2007). Osoby sprawujące 
władzę posługują się bardziej plastycznymi strate-
giami przetwarzania informacji (np. hamują dostęp 
do informacji nieistotnych, by chronić własne zaso-
by poznawcze (Bargh, 1990) tak, by przystosować 
swoje działania do wykonania zadania (Overbeck 
i Park, 2006).

Z drugiej strony, społeczeństwo polskie często 
kojarzy władzę i pozyskiwanie dóbr materialnych
z niemoralnością (Wojciszke, 2002). A jednak lu-
dzie dążą do posiadania władzy. Dlaczego? Woj-
ciszke i Kujałowicz (2007), opierając się na koncep-
cji podążania – hamowania Keltnera odpowiadają 
na to pytanie, przyznając, że uzyskiwanie władzy 
zwiększa samoocenę, podczas gdy utrata władzy 
obniża ją. Podwyższanie samooceny oznacza do-
stęp do zasobów (materialnych i psychologicznych). 
System podążania zawiera procesy związane z po-
trzebą realizacji celów, pozytywne emocje oraz 
wzrost wrażliwości na nagrody. Subiektywny sens 
posiadania władzy koreluje z doświadczaniem po-
zytywnych emocji. Spadek władzy oznacza utratę 
zasobów i podporządkowanie społecznym ograni-
czeniom aktywizując system hamowania. System 
ten związany jest z negatywnym nastrojem, zwięk-
szoną czujnością oraz przeświadczeniem o istnie-
niu zagrożenia karą.
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Sztompka (2003) jednak podkreśla fakt, że wła-
dza jest z defi nicji legitymizowana przez reguły 
społeczne, które wskazują kto, wobec kogo, w ja-
kich sprawach, jakim trybem i z jaką dozą przy-
musu może władzę realizować. A ponieważ reguły 
społeczne są bardzo różnorodne, a poza tym ludzie 
różnie mogą traktować owe reguły pojawia się płasz-
czyzna sprzyjająca zachowaniom pokusowym. Jak 
zauważa Sztompka (2003) przywódca ma szczegól-
ne możliwości manipulacji, przy rozdzielaniu kar 
i nagród, pozyskiwaniu grona popleczników, izolo-
waniu przeciwników. Może ukrywać błędy, rekla-
mować sukcesy, wykorzystywać kredyt zaufania, 
jakim obdarza go grupa w celu realizacji oryginal-
nych i ryzykownych przedsięwzięć innowacyjnych 
czy reformatorskich. Uruchomienie w ten sposób 
samowzmacniającego się mechanizmu utrwalania 
i poszerzania się władzy stwarza kolejną możliwość 
do występowania zachowań pokusowych. 

Sprawowanie kontroli nad innymi pomaga osią-
gnąć cele. Badacze tematu są zdania, że ludzie 
sprawujący władzę wykorzystują ją do swoich ce-
lów i walczą o jej utrzymanie, ponieważ uważają, 
że mają do tego prawo. Mają prawo również do sto-
sowania przemocy. W myśl psychologicznej teorii 
kontroli używanie przemocy ma zapobiec niebez-
pieczeństwu utraty władzy. Narzędziem osiągnię-
cia tego celu może być przymus (Franken, 2006). 

Chcemy dowiedzieć się, czy przeciążenie zaso-
bów poznawczych (czego, według Guinote 2008, 
wystrzegają się posiadacze władzy) może być od-
powiedzialne za zwiększenie akceptacji dla pokus 
przeciw dobremu sprawowaniu władzy (jak wymie-
nione wyżej przez Sztompkę, czy Franken – rozwój 
podległych struktur i ich ochrona).

TRADYCJA I RELIGIA JAKO WARTOŚCI

Schwartz i Rubel (2005) nazywając wartością tra-
dycję, uważają, że wartość ta motywuje człowieka 
do respektowania i akceptacji obyczajów oraz idei 
związanych z daną kulturą czy religią. 

Tradycję (dorobek kulturowy) można rozumieć 
w trojaki sposób. W najszerszym znaczeniu tra-
dycja utożsamiana jest ze wszystkim, co minęło,
z przeszłością danej społeczności. Inne rozumienie 
tradycji to traktowanie tych elementów z przeszło-
ści, które mają bezpośredni wpływ na teraźniej-
szość, czyli przeszłość obecną w teraźniejszości.
W najwęższym rozumieniu tradycja to te elementy 
z przeszłości, które zostają wybrane i w szczególny 
sposób wyróżniane przez współczesnych ludzi. Kul-

tura idealna trwa poprzez pamięć idei, przekonań, 
poglądów, twierdzeń, symboli, języka, natomiast 
kultura normatywna, czyli wzory właściwego dzia-
łania są przekazywane przez zapisy językowe, a po-
nadto utrwalane w powtarzalnych praktykach. 
Obszarem szczególnie bogatym w rytuały jest tra-
dycja religijna wyrażająca się w nasyconych sym-
boliką rytuałach i świętach. Warunkiem trwałości 
kultury normatywnej jest nie tyle pamięć zdefi -
niowanych reguł, ale ich aktualna, powtarzana 
realizacja (Sztompka, 2003). Jak podkreśla autor 
tradycja w takim najwęższym znaczeniu odgrywa 
kluczową rolę w procesie socjalizacji, ponieważ za-
wiera kwintesencję tego, co z perspektywy współ-
czesności najwartościowsze.

W ujęciu Turnera (1998) rola religii polega na za-
spokajaniu pewnych potrzeb jednostki i społeczeń-
stwa. Potrzebami owymi są: obniżenie lęku, rozwiąza-
nie dociekań poznawczych związanych z przeszłością, 
utratą bliskich oraz niepokojem związanym z przy-
szłością (podobnie uważają Greenberg, Pyszczyn-
ski, Solomon, Simon i Breus, 1994). Psychologowie 
poza ochronnymi funkcjami religii podkreślają tak-
że związane z nią niebezpieczne zjawiska jak fun-
damentalizm (Jost i Hunyady, 2005). Na przykład 
Unger (2002) zauważa, że silna religijność sprzy-
jała autorytaryzmowi i militarnym rozwiązaniom 
konfl iktów.

Ciekawi nas stosunek badanych do pokus prze-
ciwko tradycji (np. odmowa uczestnictwa w cere-
moniach) i religii (np. nieuczestniczenie w mszach 
świętych) w sytuacji przeciążenia zasobów poznaw-
czych oraz w warunkach pełnego dostępu do zaso-
bów. Czy wyczerpywanie zasobów i w przypadku 
tej wartości skłoni badanych do chętniejszej akcep-
tacji pokus?

BADANIE 2

HIPOTEZY

1. Przewidujemy wyższą akceptację dla pokus 
przeciw wartości władza w warunkach wy-
czerpywania zasobów poznawczych niż w sy-
tuacji pełnych zasobów.

2. Spodziewamy się wyższej akceptacji dla po-
kus przeciw religii przy wyczerpaniu zasobów 
niż w sytuacji bez przeciążenia.

3. Sądzimy, że płeć może stać się moderatorem 
w wpływaniu przeciążenia na akceptację po-
kus przeciw realizacji wartości władzy i religii.
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OSOBY BADANE

Badanymi były 62 osoby dorosłe (30 kobiet i 32 
mężczyzn) z wykształceniem przynajmniej śred-
nim, w wieku od 20–58 lat (w grupie kobiet i męż-
czyzn znajdowało się tyle samo osób starszych
i młodszych). 

PROCEDURA I MATERIAŁY

Na początku zapewniono uczestników o anonimo-
wości badania i przekonano, że służy ono wyłącznie 
celom naukowym. Osoby badane indywidualnie i lo-
sowo przydzielano do warunków kontrolnych (brak 
początkowej aktywności) lub eksperymentalnych, 
które polegały na obrysowaniu (bez odrywania dłu-
gopisu od kartki) trójkątów. Zadanie to w rzeczy-
wistości było niewykonalne. Badanym pozwolono 
rozwiązywać zadania nie dłużej niż 15 minut. Na-
stępnie wszyscy uczestnicy, w losowym porządku, 
wypełniali dwa stworzone na potrzeby badań kwe-
stionariusze: pokus przeciw władzy (KPPW) oraz 
pokus przeciw tradycji i religii (KPPTiR). Każde 
narzędzie do pomiaru pokus przeciw realizacji kon-
kretnej wartości wymagało, jak i w tym przypad-
ku, żmudnej pracy. Najpierw w naszym zespole 
badawczym generowałyśmy możliwie największą 
pulę epizodów w większym lub mniejszym stopniu 
przestawiających uleganie pokusie (krótkotrwałej 
przyjemności (jak lenistwo) lub chwili nieprzyjem-
nej (jak poddanie się zabiegom medycznym), które 
znacząco utrudniają na długą metę realizację pod-
stawowych wartości i celów (po 300 zachowań dla 
wartości). Po wstępnej selekcji epizodów, zostały 
one poddane wielu sędziowaniu, takiemu jak: siła 
pokusy, natężenie związanej z nią przyjemności, 
wewnętrzna – zewnętrzna kara z nią związana itp. 
Do dalszej puli zachowań weszły jedynie te, które 
okazały się spójne (test – retest) oraz jednoznaczne 
dla sędziów. Dalsze procedury związane z rzetelno-
ści (α Cronbacha pomiędzy .89 a .95, współczynniki 
determinacji pozostawały na dobrym poziomie mię-
dzy .57 a .88) i trafnością kryterialną (odpowiednie 
korelacje z innymi testami) wskazały na użytecz-
ność stosowanych kwestionariuszy. W omawianych 
przypadkach dla pokus przeciw realizacji wartości 
władza analiza czynnikowa pozwoliła na pozosta-
wienie jedynie 25 ostatecznych pozycji, które ukła-
dają się w 4 główne czynniki w przypadku władzy: 
1) brak kompetencji dla poprawnego realizowania 
władzy, 2) nadużywanie władzy (np. korupcja), 3) 
manipulowanie innymi, 4) stosowanie przymusu 
wobec podwładnych; (np. „Lekceważenie umiejęt-

ności innych). Dla epizodów przedstawiających po-
kusy przeciw wartości tradycji i religii analogiczna 
analiza pozwoliła zachować 21 pozycji, układają-
cych się w trzy czynniki: 1) nieprzestrzeganie tra-
dycyjnych norm, 2) bunt, kontestacja wartości, 3) 
odrzucanie praktyk religijnych; (np. „Odrzucanie 
zaproszeń na wspólne święta rodzinne). 

ZMIENNE NIEZALEŻNE

1. Manipulowanie dostępem do zasobów poznaw-
czych: 2 przeciążenie vs. brak przeciążenia.

2. Płeć badanych.

ZMIENNE ZALEŻNE 

Uśrednione wyniki, uzyskane w kwestionariuszu 
akceptacji pokus przeciw władzy, opisany wyżej 
KPPW (25 pozycji), gdzie badani wyrażali stopień 
swej akceptacji dla każdego „pokusowego” zacho-
wania (np. „branie łapówek”) na skali od 1 – cał-
kowicie nie do zaakceptowania do 7 całkowicie do 
zaakceptowania.

Analogicznie uśrednione wyniki, otrzymane po 
przeprowadzeniu kwestionariusza akceptacji po-
kus przeciw religii KPPRiT (21 pozycji) liczone na 
identycznych skalach (na przykład: „odrzucanie za-
proszeń na wspólne rodzinne święta).

WYNIKI

Hipoteza 1 potwierdziła się. W analizie wariancji 
2 przeciążenie × 2 płeć dla uśrednionych wyników 
w kwestionariuszu KPPW pojawił się efekt głów-
ny grupy (przeciążenie vs. brak): F(1,52)=3.83, p<.05, 
eta2=.07. W warunkach przeciążenia M=1.95 istot-
nie różni się od sytuacji, gdzie badani dysponują 
pełnymi zasobami: M=1.54, t(30)=1.96, p=.05. Ozna-
cza to, że wyczerpanie zasobów czyni badanych 
bardziej podatnych na akceptowanie pokus przeciw 
władzy (Rysunek 3).

Podobnie potwierdziła się hipoteza 2. W anali-
zie wariancji pojawił się efekt główny grupy (prze-
ciążenie vs. brak) dla KPPTiR: F(1,52)=9.37 p<.003, 
eta2=.14.

Zgodnie z hipotezą przeciążenie nasila akcepta-
cję pokus przeciw religii: M/przeciążenie = 4.37 vs. 
M/brak przeciążenia = 3.33, t(29)=3.1, p<.004 (Ry-
sunek 3).

Hipoteza 3 nie potwierdziła się: płeć nie wpły-
wa na stopień akceptacji pokus, ani samodzielnie, 
ani w interakcji z przeciążeniem (nie jest modera-
torem).
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DYSKUSJA

Zgodnie z wieloma badaniami Baumeistera i Vohs 
(2004), przeciążenie zasobów poznawczych zmienia 
myśli, uczucia i zachowania. W naszych badaniach 
na przykład, wyczerpanie zasobów woli osłabia 
zdolność zdrowych ludzi do odrzucania zachowań 
pokusowych i to zarówno w przypadku wartości 
zaliczanych przez Schwartza i Rubel (2005) do in-
dywidualistycznych, jak władza, jak i w przypad-
ku wartości zachowawczych, jak tradycja i religia. 
Wiodąca wśród zdobyczy współczesnej psychologii 
społecznej, krocząca w triumfalnym pochodzie do-
wodów empirycznych, teoria wyczerpania ego Bau-
miestera (por. badania nad wpływem społecznym 
Vohs, 2008) i w naszych badaniach znalazła swo-
je zastosowanie. Nie można pomijać doniosłej roli 
motywacji badanych, osłabionej wyczerpywaniem 
zasobów. Ciekawe, że płeć nie stała się moderato-
rem w uzyskanych wynikach. Prawdopodobnie bez 
względu na płeć stosowany w manipulacji rodzaj 
wyczerpywania zasobów działał tak samo na kobie-
ty jak i mężczyzn. Wyjaśnienia takiego stanu rze-
czy poszukiwać można w zakłóceniu zdolności do 
samoregulacji przez naruszenie zdolności do świa-
domego przetwarzania informacji o tym, co jest do-
puszczalne, a co nie, w zakresie każdej z wartości. 

OGÓLNA DYSKUSJA

Celem zaprezentowania badań było ustalenie czy 
określone manipulacje eksperymentalne zmieniają 
zdolność do samoregulacji w obrębie różnych warto-
ści wymienionych przez Schwartza i Rubel (2005). 
Miernikiem samoregulacji była zdolność do odrzu-
cania pokus przeciw tym wartościom. Wiadomo, że 
sprawne podążanie za celem i zdolność do unikania 
pokus, wiąże się z siłą ego (Hoffmann i wsp., 2008). 
Wyczerpywanie siły ego powinno więc zwiększać 
podatność na akceptację pokus, czyli zmniejszać 
szanse na sprawną samoregulację.

Badania, eksplorujące trzy różne wartości udo-
wodniły, że sposoby samoregulacji mogą zależeć od 
rodzaju wartości. Sprawna samoregulacja w zakre-
sie jednej z najważniejszych wartości: kierowaniu 
sobą, zależy od dostępu do zasobów mentalnych 
tylko u osób zdrowych. W tej grupie zmęczenie ob-
niża siłę woli. Wśród ludzi, którzy długotrwale nad-
używali swej zdolności do samoregulacji, ulegając 
pokusom: zażywania rożnych rodzajów substancji 
psychoaktywnych dochodzi do trwałego uszkodze-
nia samoregulacji. „Zdrowy” wzorzec wyczerpania 
zasobów i powrotu do równowagi ulega rozchwia-
niu i eksperymentalne manipulacje typu: „drenaż 
zasobów” nie uszczuplają nadwątlonych sił ego osób 

Rys. 3. Wpływ dostępu do zasobów na akceptację pokus
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trwale uzależnionych. Można różnie spekulować co 
do przyczyn tego stanu rzeczy. Zastosowana w tym 
eksperymencie „wegnerowska” procedura (Wegner, 
1994) pozwala sądzić, że uszkodzenie samoregula-
cji w obrębie wartości kierowania sobą może mieć 
podłoże zniszczenia automatyzmów poznawczych. 
Zazwyczaj nieuświadamiany monitoring zagrożeń 
dla samokontroli, który u zdrowych osób w warun-
kach przeciążenia przedostaje się do świadomości, 
wzbudzając paradoksalne efekty kontroli, mógł 
ulec zniszczeniu w przebiegu uzależnienia. Brak 
„skanowania” zagrożeń dla realizacji celów i brak 
paradoksalnych efektów kontroli pozwalałby na 
dalsze uzależnienie. Należy wykonać jeszcze wiele 
badań, by sprawdzić taki tok rozumowania.

Wyczerpywanie zasobów (u osób zdrowych, lecz 
w różnym wieku) przyczynia się do większej akcep-
tacji dla zachowań „pokusowych” zarówno w przy-
padku wartości indywidualistycznej, jaką jest wła-
dza jak i zachowawczej, jaką jest tradycja i religia. 
Przypuszczać można, że zdrowe osoby są skłonne 
silniej ulegać pokusom przeciw tym wartościom na 
mocy mechanizmów poznawczych. Drenaż zasobów 
sprawia być może, że badani racjonalizują pokusy 
przeciw wymienionym wartościom, ujawniając 
znany wszystkim „relatywizm moralny”. Dotyczy 
to szczególnie wartości tradycji i religii. Przemęczo-
ny człowiek chętnie zrezygnuje ze spędzania świąt 
w gronie rodzinnym, tłumacząc sobie na przykład, 
że coraz powszechniejsze staje się odchodzenie od 
starych obyczajów (false consensus bias). Podobny 
mechanizm może włączać się w przypadku władzy. 
Dysponujący publicznymi fi nansami przemęczony 
człowiek, chętniej przeznaczy pieniądze na własne 
niż cudze cele, tłumacząc się na przykład „przepra-
cowaniem w służbie dla innych” (przecenianie swe-
go wpływu na bieg zdarzeń).

Opisane eksperymenty rozpoczynają jedynie se-
rię badań dotyczących samoregulacji w rozumieniu 
przestrzegania określonych wartości. Do pełniej-
szego zrozumienia tego procesu jeszcze daleko. 
Niemniej badania wnoszą pewne nowe spojrzenie 
na samoregulację jako obszerne zjawisko, przeja-
wiające się w rożnych aspektach życia człowieka.
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