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Konsekwencje stosowania 
ró!nych narz"dzi sprawowania w adzy

Dorota Wi#niewska-Juszczak
Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej

Prezentowane badanie jest po#wi"cone pokazaniu konsekwencji stosowania ró!nych strategii wp ywu 
(twardych vs. mi"kkich) w relacji z osobami poddanymi w adzy. Wyniki zrealizowanego w wirtualnych 
warunkach eksperymentu pokazuj$, !e funkcjonowanie osób poddanych twardym (jednostronnym) strate-
giom w adzy znacz$co si" pogarsza. Osobom poddanym twardym strategiom zarz$dzania spada  nastrój, 
zmniejsza  si" poziom zaanga!owania na rzecz prze o!onego oraz ch"% dzia ania na rzecz innych. Osobom, 
które podlega y mi"kkim strategiom wp ywu, nie obni!a  si" poziom nastroju, a podnosi a si" ch"% dzia a-
nia na rzecz innych oraz szefa. Zmianom nie ulega  natomiast poziom zaufania osób badanych, niezale!-
nie od tego, czy osoby by y poddane twardym, czy mi"kkim strategiom wp ywu. Prezentowane badanie 
dowodzi, !e sprawowanie w adzy w sposób uwzgl"dniaj$cy potrzeby drugiej strony (podw adnych) mo!e 
przyczynia% si" do podnoszenia kapita u osobowego jednostek.

S owa kluczowe: w adza, twarde i mi"kkie strategie wp ywu, kapita  spo eczny

Relacje, które wi$!$ nas z innymi, cz"sto wi$!$ si" z sy-
tuacj$ asymetrii w adzy. Pozycja zajmowana w hierarchii 
w adzy wp ywa na postrzeganie #wiata spo ecznego i in-
terakcje mi"dzyludzkie. Wyniki wielu bada& wskazuj$ na 
lepsze funkcjonowanie osób, które w relacjach z inny-
mi zajmuj$ pozycj" nadrz"dn$, a nie podporz$dkowan$. 
Tematyka ró!nic mi"dzy osobami poddanymi w adzy 
i sprawuj$cymi w adz" jest eksplorowana przez wielu 
badaczy (Galinsky, Gruenfeld, Magee, 2003; Galinsky, 
Magee, Ines, Gruenfeld, 2006; Guinote, 2007; Keltner, 
Gruenfeld, Anderson, 2003; Lee-Chai, Bargh, 2001; 
Overbeck, Park, 2001). W literaturze psychologicznej po-
j"cie w adzy by o rozumiane do#% jednorodnie, badacze 
nie wskazywali na wyra'nie ró!ne konsekwencje odmien-
nych sposobów: my#lenia o w adzy i jej sprawowania.

W psychologii w adza jest deÞ niowana jako zdolno#% 
jednostki do wp ywania na dzia ania innych i kontrolo-
wanie ich zasobów (Thibaut, Kelley, 1959) czy zdolno#% 
do zmieniania stanu innych (Fiske, 1993). Joe Magee 
i Adam Galinsky (2008) traktuj$ w adz" jako ró!nic" 
w kontrolowaniu zasobów cenionych przez obie strony 

interakcji, ró!nic" umo!liwiaj$c$ aktywno#% i podejmo-
wanie decyzji przez poszczególne strony relacji. Dacher 
Keltner, Deborah Gruenfeld i Cameron Anderson (2003) 
akcentuj$ we w adzy kwesti" zdolno#ci do modyÞ kowa-
nia stanów innych osób przez dysponowanie nagrodami 
i karami. W 2009 roku badacze holenderscy opublikowali 
badania, ukazuj$ce niejednorodno#% tego poj"cia, stwier-
dzaj$ce nie tylko jeden wymiar w adzy, ale wskazuj$ce, 
!e istniej$ dwa g ówne jej rodzaje: w adza nad innymi 
– jako kierowanie innymi i odpowiedzialno#% za innych 
(w adza spo eczna) oraz w adza jako niezale!no#% od 
innych – wolno#% w realizacji w asnych celów (w adza 
personalna; Lammers, Stoker, Stapel, 2009; Mast, Jonas, 
Hall, 2009). Warto pami"ta%, !e taki sposób rozumienia 
w adzy zaproponowali ju! w latach siedemdziesi$tych 
David McClelland i Robert Steele. Pisali oni o ró!nych 
motywach sk aniaj$cych jednostki do si"gania po naj-
wy!sze role w organizacjach, a wyniki ich licznych ba-
da& pozwoli y wyró!ni% trzy podstawowe motywy: mo-
tywacj" do osi$gania sukcesów i podnoszenia w asnych 
umiej"tno#ci (achievement motivation), motywacj" aÞ -
liacyjn$, czyli wzmacniania i budowania relacji z innymi 
(afÞ liation motivation), oraz motywacj$ do sprawowania 
w adzy (power motivation).  Motywacja w adzy nie jest 
jednorodna; wyniki licznych bada& pozwoli y wyró!ni% 
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dwa jej rodzaje (McClelland, Steele, 1972; Winter, 1973). 
Jednostki si"gaj$ po w adz" z powodu ch"ci dominacji 
nad innymi (personal power) i ze wzgl"du na dobro in-
nych, ch"% realizowania spo ecznie czy instytucjonalnie 
wa!nych spraw (social power). W adza osobista (perso-

nal power) charakteryzuje osoby w egoistyczny sposób 
wykorzystuj$ce swoje mo!liwo#ci wywierania wp ywu, 
traktuj$ce innych przedmiotowo i pragn$ce podporz$dko-
wa% ich sobie. Jednostki kieruj$ce si" spo eczn$ motywa-
cj$ posiadania w adzy cechuje samokrytycyzm: wywiera-
j$c wp yw na innych, zwracaj$ uwag" na zasady etyczne 
i prawne swoich zachowa&. W kontaktach interpersonal-
nych postrzegaj$ innych jako partnerów, z którymi war-
to negocjowa% i zawiera% kompromisy dla dobra jakiej# 
wi"kszej ca o#ci – organizacji, Þ rmy, narodu. McClelland 
i wspó pracownicy s$dzili, !e motywacja jest wzgl"dnie 
trwa ym elementem osobowo#ci. Wspó czesne my#le-
nie i badania dotycz$ce w adzy wskazuj$, !e wa!n$ rol" 
w naszym dzia aniu w sytuacji asymetrii w relacjach ma 
aktywizowanie okre#lonego rodzaju w adzy, tworzenie 
kontekstu i wzbudzanie personalnego czy spo ecznego 
charakteru w adzy w interakcjach z innymi.

W zwi$zku z rozró!nieniem w adzy zaproponowa-
nym przez McClellanda i Steela, (1972), a wspó cze#nie 
przez Lammersa i wspó pracowników (2009), pojawiaj$ 
si" wa!ne pytania: (1) Jak ró!nie sprawowana w adza 
wp ywa na interakcje spo eczne, na budowanie relacji, na 
nastrój podw adnych czy ch"% anga!owania si" w spra-
wy innych, na szeroko rozumiany kapita  spo eczny? 
(2) W jaki sposób w sytuacji relacji z innymi i za pomo-
c$ jakich narz"dzi odbywa si" „zmienianie stanu innych 
osób”?

SPRAWOWANIE W ADZY 
A ROZWÓJ KAPITA U SPO ECZNEGO W ORGANIZACJI 

ORAZ BUDOWANIE RELACJI Z INNYMI

Zgodnie z koncepcj$ kapita u spo ecznego, najistot-
niejszym jego elementem s$ kontakty spo eczne oparte na 
wzajemnym wsparciu oraz zaanga!owaniu spo ecznym 
na rzecz organizacji czy innych ludzi (Putnam, 1995). 
Kapita  spo eczny oznacza zestaw pewnych podstawo-
wych warto#ci, takich jak uczciwo#%, prawdomówno#%, 
wywi$zywanie si" z umów i dotrzymywanie s owa, a tak-
!e wzajemne zaufanie oraz pami"tanie o swoich obowi$z-
kach jako podstawie istnienia ka!dej grupy spo ecznej 
(Kochanowski, 2005). Zak adaj$c, !e kapita  spo eczny 
wi$!e si" z udzia em w organizacjach, zaanga!owaniem 
spo ecznym, zaufaniem do innych, wsparciem spo ecz-
nym, istotne staje si", w jaki sposób odbywaj$ si" te 
kontakty, czy s u!$ lepszej komunikacji i nawi$zywaniu 
satysfakcjonuj$cych relacji z innymi w miejscu pracy. 

Zgodnie z koncepcj$ omawian$ w badaniu, jednostki 
sprawuj$ce formaln$ w adz" tylko wtedy b"d$ przyczy-
nia y si" do rozwoju kapita u spo ecznego, kiedy wp ywa-
j$c na innych (zmieniaj$c ich stan), b"d$ stosowa y takie 
narz"dzia w adzy i wp ywu, które przynosz$ korzy#ci obu 
stronom interakcji.

Zgodnie ze zweryÞ kowan$ i uzupe nion$ koncepcj$ 
Johna Frencha i Bertrama Ravena (1959), w#ród ró!-
nych narz"dzi w adzy mo!na wyró!ni% zarówno takie, 
które uwzgl"dniaj$ korzy#ci obu stron interakcji, jak 
i takie, które g ównie pozwalaj$ zrealizowa% interesy 
sprawuj$cych w adz" (Koslowsky, Schwarzwald, 2001). 
Spo eczne oddzia ywanie i wp ywanie na innych opiera 
si", wed ug badaczy, g ównie na sze#ciu podstawowych 
rodzajach w adzy – w adzy nagradzania, wymuszania, 
legalnej, eksperckiej, informowania oraz odniesienia, 
czyli identyÞ kacji z prze o!onym (French, Raven, 1959; 
Raven, 2009). Badacze uznali, !e pos uguj$c si" tymi 
strategiami, prze o!ony mo!e doprowadzi% do zmiany 
postaw czy zachowa& swoich podw adnych. Twarde na-
rz"dzia w adzy s$ oparte na zasobach zwi$zanych z na-
gradzaniem i karaniem oraz odwo ywaniem si" do swojej 
formalnej pozycji. Przyk adem mi"kkich narz"dzi w adzy 
s$ zasoby zwi$zane z informacj$, odwo ywaniem si" do 
swoich kompetencji (ekspercko#ci) czy do identyÞ kacji 
z prze o!onym.

Mo!na przypuszcza%, !e wykorzystywanie obustronnie 
korzystnych mi"kkich strategii wywierania wp ywu wi$-
!e si" w sposób istotny z w adz$ rozumian$ jako spo ecz-
na odpowiedzialno#% i negatywnie koreluje z personaln$ 
w adz$ rozumian$ jako realizacja przede wszystkim ce-
lów w asnych.

W adza personalna w badaniach Lammersa i wspó pra-
cowników (2009) nasila a stereotypowe my#lenie o in-
nych, poniewa! sprawowanie w adzy wi$!e si", w takim 
rozumieniu, z poczuciem niezale!no#ci i wolno#ci od in-
nych. Aktywizacja w adzy spo ecznej os abia a i prowa-
dzi a do zaniku stereotypowego my#lenia o innych, gdy! 
ten rodzaj w adzy zwi$zany jest ze wspó zale!no#ci$ i od-
powiedzialno#ci$.

Wa!ne w !yciu spo ecznym i zawodowym staje si" po-
siadanie w adzy w znaczeniu w adzy nad innymi i odpo-
wiedzialno#ci za innych. W #wietle wyników bada& Carol 
Oyster (1992) osoby pozostaj$ce w roli podw adnych 
zwracaj$ uwag" przede wszystkim na styl przewodzenia 
oraz wykorzystywane strategie wp ywu w zarz$dzaniu, 
a nie na przyk ad na p e% osób sprawuj$cych w adz". 
Badania realizowane przez Oyster by y prowadzone na 
podstawie rozumienia w adzy Frencha i Ravena (1959), 
a wi"c podobnie jak zrealizowane w moim autorskim ba-
daniu.
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Jak zauwa!a Carol Oyster, dla podw adnych istotny jest 
styl przewodzenia ich szefów, mo!na zatem stwierdzi%, 
!e efektywno#% i zaanga!owanie pracowników w du!ej 
mierze zale!y od sposobu, w jaki s$ zarz$dzani przez kie-
rowników, a wi"c od stylu przewodzenia. Bass i Avolio 
(1992) na pocz$tku lat dziewi"%dziesi$tych rozpocz"li 
intensywne badania nad stylami przywództwa w gru-
pie. Zanim stworzyli ostateczn$ koncepcj" dotycz$c$ 
przewodzenia innym, skierowali szereg pyta& zwi$za-
nych z zarz$dzaniem do mened!erów w najwi"kszych 
organizacjach na #wiecie oraz wy!szych oÞ cerów armii 
ameryka&skiej. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi 
opracowali Wieloczynnikowy kwestionariusz przywódz-

twa, który w ci$gu kolejnych lat testowali w ró!nych 
grupach na ca ym #wiecie, w $czaj$c w to kadr" kierow-
nicz$ z Nowej Zelandii, Indii i Japonii, dyrektorów i kie-
rowników pi"ciuset Þ rm wyszczególnionych w pi#mie 
Fortune oraz oÞ cerów z Kanady i z Niemiec. Analiza 
tych bada& pozwoli a badaczom stwierdzi%, !e s$ lide-
rzy, którzy dzi"ki pewnym cechom charakteru zwi"k-
szaj$ efektywno#% funkcjonowania swoich ludzi przy 
jednoczesnym odczuwaniu przez pracowników wi"kszej 
satysfakcji z pracy (Bass, Avolio, 1993). Liderów wyka-
zuj$cych niektóre z tych cech badacze nazwali „przywód-
cami transformacyjnymi”, czyli przeobra!aj$cymi grup", 
której przewodz$. Liderzy transformacyjni pozytywnie 
wp ywaj$ na motywacje, pogl$dy i zachowania swoich 
zwolenników. Lider transformacyjny przekazuje swoim 
zwolennikom poczucie wspólnej misji, deklaruje wi"' ze 
swoimi zwolennikami, a jednocze#nie jest gotowy zrezy-
gnowa% z w asnych korzy#ci. PotraÞ  dostrzec silne i s a-
be strony innych ludzi, interesuje si" ich samopoczuciem 
i nastrojem. Wspiera wysi ki podw adnych zmierzaj$ce 
do poprawienia wyników ich pracy. Przeciwie&stwem 
transformacyjnego stylu przewodzenia jest styl trans-
akcyjny: liderzy transakcyjni wchodz$ ze swoimi pod-
w adnymi w relacje wymiany, motywuj$ ich za pomoc$ 
nagród, pochwa , obietnic lub kar, a wi"c pos uguj$ si" 
#rodkami racjonalnymi i ekonomicznymi (Bass, 1999).

Badania Bassa i Avolio (1993) wskazuj$ bardzo ogólnie 
na cechy i umiej"tno#ci jednostki sprawuj$cej formaln$ 
w adz" nad innymi, ale nie omawiaj$ rodzaju strategii 
wywierania wp ywu u!ywanego przez liderów wobec 
podw adnych. Badania Bassa i Avolio sta y si" bezpo-
#redni$ inspiracj$ do zrealizowanego przeze mnie bada-
nia, w którym weryÞ kowa am rol" u!ywanych strategii 
wp ywu i sprawdza am, jakie elementy funkcjonowania 
spo ecznego podw adnych ulegaj$ poprawie w wyniku 
stosowania okre#lonych (twardych vs. mi"kkich) narz"-
dzi w adzy i wp ywu. Inspiracj$ sta y si" równie! wyni-
ki bada& dotycz$cych konsekwencji podlegania w adzy, 

np. badania Keltnera i Langnera (2001; za: Keltner i in., 
2003), wskazuj$ce na powi$zanie nastroju z pe nieniem 
b$d' podleganiem w adzy. Osoby pozostaj$ce w roli pod-
w adnego, po aktywizacji takiego stanu (podw adno#ci), 
czu y si" gorzej i ich nastrój si" obni!a . Keltner i wspó -
pracownicy nie sprawdzali jednak, czy ujawniaj$ si" 
zale!no#ci zwi$zane z rodzajem prezentowanej w adzy 
(personalna vs. spo eczna) i strategiami wp ywu u!ywa-
nymi przez osoby formalnie sprawuj$ce w adz" w rela-
cji. Warto zweryÞ kowa%, czy zarz$dzanie i podkre#lanie 
w adzy (pokazywanie jej personalnego charakteru) przez 
osoby sprawuj$ce w adz" mo!e obni!a% samopoczucie 
i nastrój podlegaj$cych takiej w adzy, a akcentowanie 
spo ecznego charakteru w adzy mo!e przyczynia% si" do 
poprawy nastroju.

EFEKTY STOSOWANYCH STRATEGII WP YWU 
(SZEFA) NA SPO ECZNE I PSYCHOLOGICZNE 

FUNKCJONOWANIE PODW ADNYCH

Na podstawie przedstawionych i opisanych teorii w a-
dzy, koncepcji stylów przywództwa i bada& zwi$zanych 
z w adz$ i konsekwencjami jej sprawowania przyj"to na-
st"puj$ce hipotezy badawcze:
Hipoteza 1. U!ywanie przez szefów twardych (jedno-
stronnych) strategii wp ywu obni!a nastrój podw adnych 
w wi"kszym stopniu ni! u!ywanie przez nich mi"kkich 
(dwustronnych) strategii wp ywu spo ecznego.
Hipoteza 2. Poziom zaufania osób, wobec których s$ sto-
sowane mi"kkie (dwustronne) strategie, jest wy!szy ni! 
tych, wobec których s$ stosowane twarde (jednostronne) 
strategie w adzy i wp ywu.
Hipoteza 3. Szef stosuj$cy mi"kkie (dwustronne) strategie 
wp ywu i w adzy osi$gnie wy!sze oceny podw adnych na 
wymiarze spostrzeganej motywacji w adzy spo ecznej 
i aÞ liacji, w porównaniu z szefem stosuj$cym twarde stra-
tegie w adzy i wp ywu.
Hipoteza 4. Stosowanie twardych strategii wp ywu i w a-
dzy przyczynia si" do zmniejszenia ch"ci zaanga!owania 
si" jednostek w dzia ania na rzecz szefa, a tym samym 
organizacji.
Hipoteza 5. Stosowanie twardych strategii wp ywu i w a-
dzy przyczynia si" do zmniejszenia ch"ci anga!owania 
si" jednostek w kolejne dzia ania na rzecz innych.

METODA

Osoby badane
W badaniu wzi" y udzia  94 osoby, w tym 49 kobiet 

i 45 m"!czyzn, w wieku od 19 do 63 lat (M = 28,45). 
Kontroli podlega y zmienne zwi$zane z zajmowan$ po-
zycj$ w pracy (stanowisko mened!erskie – 32 osoby, nie-
mened!erskie – 62 osoby) oraz liczba lat pracy (M = 9,4) 
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osób badanych. Ze wzgl"du na specyÞ k" badania wzi" y 
w nim udzia  tylko osoby pracuj$ce, i by o to jedynym 
kryterium doboru badanych.

Procedura i materia!y
Badanie zosta o przeprowadzone za po#rednictwem 

internetu. Dobór osób do badania odbywa  si" metod$ 
 a&cuszkow$: rozes ano pro#by do osób znanych i nie-
znanych autorowi z pro#b$ o rozes anie dalej, jak równie! 
przez informacj" doklejan$ do tre#ci ka!dego e-maila wy-
sy anego przez autora do pracowników ró!nych korpora-
cji o zasi"gu ogólnopolskim. W sumie wys ano oko o 200 
zaprosze& do badania. Pozytywnie na zaproszenie odpo-
wiedzia y 94 osoby.

Osoby badane otrzymywa y wiadomo#% e-mailow$ 
o bardzo ogólnych za o!eniach i celu planowanego bada-
nia. Wszyscy uczestnicy zostali poinformowani o pe nej 
poufno#ci powierzonych informacji. Akces do badania 
zg aszano przez rejestracj" w badaniu za pomoc$ jedno-
razowego has a na specjalnie w tym celu przygotowanej 
stronie internetowej. Has o umo!liwia o dost"p do bada-
nia, w którym zosta y umieszczone szczegó owe instruk-
cje i kwestionariusze oraz scenariusz badania. Na pocz$t-
ku osoby badane by y proszone o podanie podstawowych 
danych na swój temat: wiek, p e%, liczba lat pracy, sta-
nowisko (mened!erskie lub niemened!erskie). Nast"pnie 
badani okre#lali swój aktualny nastrój (pierwszy pomiar). 
W nast"pnej kolejno#ci badani byli proszeni o wylosowa-
nie jednej z dwóch liczb (1 lub 2), wybór by  poprze-
dzony informacj$, !e oto losuj$ rol", jaka przypadnie im 
w badaniu: rol" prze o!onego lub podw adnego. W rze-
czywisto#ci wszyscy uczestnicy grali rol" podw adnego. 
Manipulacja eksperymentalna mia a na celu wywo a% 
wra!enie, !e badany za chwil" przyst$pi do eksperymentu 
z drug$ osob$, która pe ni rol" prze o!onego, bo tak$ rol" 
wylosowa a, a wi"c dojdzie do interakcji mi"dzy tzw. sze-
fem a podw adnym. Nast"pnie na ekranie komputera po-
jawia  si" krótki opis sytuacji, w której wyst"puje badany.

Dobór do grup badanych odbywa  si" losowo. Ka!dy 
uczestnik mia  jednakow$ szans" traÞ % zarówno do jed-
nej z dwóch grup eksperymentalnych (twarde vs. mi"k-
kie strategie w adzy i wp ywu), jak i do grupy kontrol-
nej. Wst"pny opis sytuacji badanego by  identyczny dla 
wszystkich badanych (dwie grupy eksperymentalne i jed-
na kontrolna) i dotyczy  hipotetycznej sytuacji w pewnej 
Þ rmie reklamowej, w której nale!y wspólnie z szefem 
w jak najkrótszym czasie pozyska% klienta i przygoto-
wa% strategi" oraz plan bud!etu na kampani" reklamo-
w$. Nast"pnie badany podejmowa  szereg decyzji zwi$-
zanych z prac$ przy opisanym projekcie. Decyzje te 
by y poprzedzane informacjami od szefa. Otrzymywane 

informacje by y twardymi (jednostronnymi) b$d' mi"kki-
mi (dwustronnymi) strategiami wp ywu i w adzy zale!nie 
od grupy, do której traÞ   badany. Zastosowane strategie 
by y wzorowane na koncepcji podstaw (zasobów) w adzy 
wed ug Frencha i Ravena (1959).

Informacje, jakie otrzymywa  badany „podw adny”, 
dotyczy y b "dów przez niego pope nionych b$d' ko-
nieczno#ci przyspieszenia prac nad projektem. Ró!nice 
nast"powa y w komunikowaniu tych b "dów czy pró#b: 
uczestnicy otrzymywali je w formie jednostronnych lub 
dwustronnych pró#b, polece& np. w wersji „strategie 
mi"kkie – dwustronne” – komunikat dotycz$cy rezy-
gnacji z wolnych dni brzmia  nast"puj$co: „Ja równie! 
rezygnuj" ze #wi$t i planowanego urlopu, !eby zaj$% si" 
projektem. Wiem, !e to nie jest  atwy wybór, ale tego wy-
maga sytuacja. Co ty na to?”. W wersji „strategie twarde” 
komunikat jednostronny brzmia  nast"puj$co: „Jestem 
twoim bezpo#rednim prze o!onym, mam prawo wyma-
ga% pos usze&stwa oraz realizacji zada&, które na Ciebie 
nak adam; to s$ moje oÞ cjalne uprawnienia, a zatem od-
wo uj" Twój urlop”. Ka!dy sformu owany przez szefa 
komunikat móg  by% w dowolnym momencie zignorowa-
ny przez osob" badan$, to znaczy uczestnik badania mia  
szans" rezygnacji ze wspó pracy, wówczas „gra” dobiega-
 a ko&ca i badany przyst"powa  do oceny szefa mened!e-
ra i wype nienia kwestionariuszy. Przerwanie wspó pracy 
(etap; w którym momencie nast$pi o) by o kontrolowane 
i zapisywane przez program, jednak nie by o znacz$cych 
ró!nic w liczbie podj"tych dzia a& w obu grupach ekspe-
rymentalnych.

Grupa kontrolna zapoznawa a si" z ogóln$ sytuacj$ 
w opisywanej Þ rmie reklamowej, a nast"pnie uczestnicy 
byli proszeni o wybranie spo#ród trzech opisów osób ta-
kiej, z któr$ chcieliby wspó pracowa%. Opisy te stworzo-
no tylko na potrzeby grupy kontrolnej i nie weryÞ kowano 
wyboru osób badanych w dalszej cz"#ci eksperymentu. 
Uczestnicy z tej grupy nie przechodzili przez ca y proces 
wspó pracy z szefem, ale wype niali wszelkie kwestiona-
riusze przynale!ne równie! grupom eksperymentalnym, 
dokonywano tak!e dwukrotnego pomiaru nastroju.

W kolejnej fazie badania wszyscy uczestnicy (trzy gru-
py badawcze) ponownie oceniali swój nastrój (drugi po-
miar) oraz oceniali swojego szefa, z którym wspó praco-
wali lub chcieliby wspó pracowa% (grupa kontrol na) pod-
czas badania. W ostatniej fazie eksperymentu uczestnicy 
wype niali skal" zaufania. Na koniec badania, po wype -
nieniu wszystkich kwestionariuszy, na ekranie komputera 
pojawia o si" podzi"kowanie za udzia  w badaniu oraz 
dodatkowe pytanie weryÞ kuj$ce ch"% pracy i pomocy 
na rzecz innych: „Czy chcesz wzi$% udzia  w projekcie 
obywatelskim realizowanym na uczelni autorki badania? 
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Je#li tak, przy#lij e-mail na wskazany adres, podaj$c swój 
numer identyÞ kacyjny widniej$cy poni!ej”. Podany nu-
mer identyÞ kacyjny pozwala  rozszyfrowa% osob" ba-
dan$ i sprawdzi%, w której grupie eksperymentalnej (lub 
kontrolnej) realizowa a swoje badanie.

Zmienne zale"ne i wska#niki
Pomiar kapita u spo ecznego – zmienna: zaanga!owa-

nie w prac" w organizacji. Po zrealizowaniu pierwszej 
fazy eksperymentu polegaj$cej na „wspólnej” (z osob$ 
formalnie pe ni$c$ w adz") pracy nad projektem ka!dy 
badany z grupy eksperymentalnej okre#la , jak du!o cza-
su zamierza przeznaczy% na dalsz$ wspó prac" z wyloso-
wanym mened!erem. W ten sposób dokonywano pomia-
ru zmiennej weryÞ kuj$cej poziom kapita u spo ecznego 
w postaci zaanga!owania na rzecz szefa i organizacji. 
Przyj"to, !e im wi"cej czasu po#wi"ci badany na wspó -
prac" z szefem, tym wy!szy poziom kapita u spo ecz-
nego.

Pomiar nastroju
Nastrój odczuwany przez uczestników eksperymen-

tu by  mierzony dwukrotnie. Pomiaru dokonywano za 
pomoc$ wizualnej, analogowej skali nastroju autorstwa 
Brzezickiej (2007). Jest to prosta metoda s u!$ca do 
mierzenia subiektywnej oceny cechy lub nasilenia stanu. 
Skala nie ma podzia ki, pomiar jest dokonywany w ten 
sposób, !e respondent zaznacza odpowied' na pytanie na 
kilkucentymetrowym odcinku. Na kra&cach tego odcin-
ka le!$: brak badanego zjawiska i ca kowita jego obec-
no#%. Na kra&cach skali pojawi y si" zakotwiczone odpo-
wiedniki – nastrój najgorszy vs. najlepszy z mo!liwych. 
Skrajny punkt po lewej stronie skali by  równoznaczny 
z zaznaczeniem punktu 0, czyli oznacza  najgorszy mo!-
liwy nastrój, natomiast skrajny punkt po prawej stronie 
skali by  to!samy z 10, czyli z najlepszym mo!liwym od-
czuwanym nastrojem.

Warto#ci$ tej skali s$ wysokie ujemne korelacje r Pear-
sona ze Skal# depresji Becka (r = –0,68; p > 0,01) oraz 
ze skalami obni!ania nastroju (r = –0,62; p > 0,01) 
i podwy!szania nastroju (r = 0,31; p > 0,05) autorstwa 
Wojciszke (2003), uzyskane w badaniach Brzezickiej 
(2007). S$ to warto#ci potwierdzaj$ce wysok$ trafno#% 
u!ytej skali. Podobn$ skal" wykorzystano mi"dzy innymi 
w badaniach nastroju i depresji w artykule opublikowa-
nym w The American Journal of Psychiatry (Chochinov, 
Wilson, Enns, Lander, 1997).

Ocena mened"era
Po zrealizowaniu zadania i „wspó pracy” z wirtual-

nym szefem uczestnicy badania byli proszeni o ocen" 

mened!era, czyli o to, jak spostrzegaj$ swojego wirtualne-
go szefa na trzech wymiarach, zgodnych z kryterialnymi 
cechami wymiarów motywacyjnych wed ug McClellanda 
(1987; osi$gni"%, w adzy spo ecznej, aÞ liacji). Do pomia-
ru u!yto autorskiego narz"dzia sk adaj$cego si" z trzech 
podskal mierz$cych trzy przytoczone wymiary motywa-
cji. Ka!da z podskal liczy a trzy itemy zwi$zane z oce-
n$ na wymiarze okre#lonego motywu. Wymiar aÞ liacji: 
„Ten mened!er wzbudzi  moj$ sympati"”; „Ten mened!er 
przywi$zywa  du!$ wag" do dobrych relacji ze wspó pra-
cownikami”; „Ten mened!er zachowywa  si" przyja'nie 
wobec mnie”. Warto#% statystyki , Cronbacha przy trzy-
itemowej skali wynosi 0,92.

Kolejne trzy itemy by y zwi$zane z ocen$ mened!era 
na wymiarze motywacji osi$gni"%: „Ten mened!er jasno 
wyznacza  cele i je realizowa ”; „Ten mened!er by  wy-
trwa y w realizacji wy $cznie w asnych celów”; „Ten me-
ned!er przejmowa  inicjatyw" i wykonywa  wiele rzeczy 
za pracownika”; warto#% rzetelno#ci $ Cronbacha = 0,62, 
co wskazuje na dostateczn$ rzetelno#%.

Ostatnie trzy itemy by y zwi$zane z ocen$ na wymiarze 
motywu w adzy spo ecznej: „Ten mened!er dba  o mój 
rozwój zawodowy”; „Ten mened!er my#la  tylko o w a-
snym presti!u i pozycji zawodowej (odwrócona pozy-
cja)”; „Ten mened!er potraÞ   zmobilizowa% mnie do lep-
szej pracy”. Poziom rzetelno#ci tej podskali jest wysoki 
i wynosi dla trzech pozycji: $ Cronbacha 0,92.

Poziom zaufania
Badani wype niali Skal" zaufania autorstwa Yamagishi 

i Yamagishi (1994). Skala mierzy uogólnione zaufa-
nie, rozumiane jako wiara w dobro% ludzkiej natury. 
Narz"dzie to w moich badaniach okaza o si" wysoko rze-
telne: $ Cronbacha = 0,86.

WYNIKI

Rodzaje strategii wp!ywu (mi$kkie vs. twarde) 
a nastrój

Wieloczynnikowa analiza wariancji w schemacie mie-
szanym 3 (grupa: strategie mi"kkie vs. strategie twarde 
vs. kontrolna) × 2 (nastrój pocz$tkowy vs. ko&cowy) 
wykaza a istnienie efektu g ównego zmiany nastroju: 
F(1, 91) = 8,09; p < 0,01; %2 = 0,08 i efektu interakcyjnego 
zmiany nastroju i zró!nicowanego sposobu sprawowania 
w adzy (twarde vs. mi"kkie strategie wp ywu), F(2, 91) 
= 7,13; p < 0,01; %2 = 0,14. Wyja#nia to 14% wariancji. 
W grupie w adzy sprawowanej przez u!ywanie twardych 
strategii wp ywu nast$pi a zmiana mi"dzy nastrojem po-
cz$tkowym i ko&cowym – spadek nastroju, natomiast nie 
wykazano zmian w poziomie nastroju w grupie strategii 
mi"kkich i w grupie kontrolnej. Rysunek 1 przedstawia 
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wyniki dla zmian w poziomie nastroju pocz$tkowego 
i ko&cowego w zale!no#ci od udzia u w grupie podda-
nej ró!nym sposobom sprawowania w adzy. Efekt g ów-
ny grupy okaza  si" nieistotny: warto#% F(2, 91) = 0,85; 
p = 0,43. Otrzymane wyniki s$ zgodne z przewidywan$ 
hipotez$: u!ywanie przez prze o!onych twardych (jedno-
stronnych) strategii wp ywu istotnie i w wi"kszym stop-
niu obni!a nastrój podw adnych ni! u!ywanie przez nich 
mi"kkich (dwustronnych) strategii wp ywu spo ecznego.

Zaufanie
Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) wy-

kaza a wp yw dzia ania sposobu sprawowania w adzy 
na poziom zaufania osób badanych jedynie na pozio-
mie tendencji, F(2, 91) = 2,52; p = 0,08. Testy post hoc 
(metod$ NIR) wykaza y, !e osoby, które traÞ  y do gru-
py z w adz$ sprawowan$ za pomoc$ twardych strategii 
wp ywu, charakteryzowa y si" ni!szym poziomem zaufa-
nia (M = 34,50; p < 0,05) od grupy osób, które traÞ  y do 
grupy kontrolnej (M = 38,58). Nie odnotowano natomiast 
ró!nic w poziomie zaufania mi"dzy grupami ekspery-
mentalnymi, czyli grupami, w których sprawowano w a-
dz" za pomoc$ ró!nych (twardych vs. mi"kkich strategii 
wp ywu). Prawdopodobnie zatem uzyskany wynik wska-
zuj$cy na ró!nice mi"dzy grup$ eksperymentaln$ i kon-
troln$ jest przypadkowy. Uogólnione zaufanie do innych 
jest najprawdopodobniej wzgl"dnie sta $ cech$ jednostki. 
Hipotez" o zmianie w poziomie zaufania mi"dzy grupami 
eksperymentalnymi nale!y odrzuci%. U!ywanie twardych 

strategii w adzy i wp ywu przez zwierzchników wydaje 
si" nie mie% istotnego zwi$zku z poziomem zaufania pod-
w adnych.
Ocena prze!o"onego przez podw!adnych 
na wymiarach w!adzy spo!ecznej, aÞ liacji 
oraz osi%gni$&

Przewidywano, !e badani, którzy wylosowali twardy 
sposób wp ywania na ich dzia ania oraz podejmowane 
decyzje, b"d$ gorzej oceniali swojego „wirtualnego” sze-
fa bezpo#rednio po realizacji zadania. Przeprowadzona 
analiza wariancji w schemacie mieszanym 3 (grupa: 
twarde strategie wp ywu, mi"kkie strategie wp ywu, kon-
trolna) × 3 (ocena prze o!onego na wymiarze spostrzega-
nej motywacji: aÞ liacja, w adza spo eczna, osi$gni"cia) 
pokaza a, !e osoby, wobec których zastosowano twarde 
strategie w adzy i wp ywu, zdecydowanie gorzej ocenia y 
prze o!onego na wszystkich trzech wymiarach ni! oso-
by, które traÞ  y do grupy kontrolnej lub grupy mi"kkich 
strategii wp ywu, F(2, 91) = 13,213; p < 0,001; %2 = 0,23. 
ProÞ l oceny prze o!onego jest ró!ny dla ka!dej z grup, 
najni!sze #rednie ocen uzyska  szef stosuj$cy twarde 
strategie wp ywu. Hipoteza dotycz$ca znacz$co wy!szej 
oceny prze o!onego na wymiarze w adzy spo ecznej (so-

cial power) w grupie osób, na które wywierano wp yw 
w sposób mi"kki, znajduje cz"#ciowe potwierdzenie: 
najwy!sz$ ocen" osi$gn$  prze o!ony na wymiarze aÞ lia-
cji, a w dalszej kolejno#ci na wymiarze w a#nie w adzy 
spo ecznej. Jest to istotnie wy!sza ocena w porównaniu 
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z ocen$ prze o!onego stosuj$cego twarde strategie wp y-
wu i w adzy. Ró!nice w poziomie #rednich ocen prze o-
!onego na wymiarze w adzy spo ecznej mi"dzy grupami 
twardej vs. mi"kkiej strategii wp ywu s$ istotne, a war-
to#% testu t(61) = 1,99; p < 0,05. Analiza wielko#% efektu 
(d Cohena = 0,51) wskazuje na #redni$ wielko#% efektu 
i zwi$zek mi"dzy u!ywanymi strategiami a ocen$ szefa na 
wymiarze w adzy. Analiza efektu d Cohena dla wymiaru 
u!ywanych strategii i oceny aÞ liacji wskazuje natomiast 
na silny zwi$zek mi"dzy u!ywanymi strategiami wp ywu 
a ocen$ prze o!onego na wymiarze aÞ liacji (d Cohena = 
0,82), przy jednoczesnym s abym zwi$zku mi"dzy u!y-
wanymi strategiami a ocen$ prze o!onego na wymiarze 
osi$gni"% (d Cohena = 0,17). Wyniki ilustruje rysunek 2.

Ch$& dzia!ania na rzecz osoby 
formalnie sprawuj%cej w!adz$

Analiza testem t-Studenta dla prób niezale!nych wyka-
za a, !e rodzaj wybieranych strategii perswazji wp ywa 
na ch"% d u!szej wspó pracy z osob$ u!ywaj$c$ okre#-
lonych strategii, t(61) = 2,36; p < 0,05. Osoby, wobec 
których zastosowano mi"kkie strategie wp ywu, istot-
nie d u!ej chcia y wspó pracowa% z takim prze o!onym 
(M = 2,96; SD = 0,75) ni! osoby, wobec których zasto-
sowano twarde strategie wp ywu (M = 2,46; SD = 0,91). 
Warto#% d Cohena = 0,57.

Ch$& anga"owania si$ w dzia!ania na rzecz innych
W celu sprawdzenia, czy stosowanie okre#lonych strate-

gii (twarde vs. mi"kkie strategie wp ywu) wi$!e si" z ch"-
ci$ dalszego anga!owania si" w dzia ania na rzecz innych, 

wykonano test &2. Wyniki testu wskazuj$, !e ch"% dalszej 
wspó pracy, anga!owania si" na rzecz innych ró!ni si" 
w zale!no#ci od tego, czy wobec osoby badanej zastoso-
wano mi"kkie, czy twarde strategie wp ywu spo ecznego, 
&2 (1, N = 63) = 3,55; p = 0,059. Wynik testu jest bliski 
istotno#ci, a zatem istnieje du!e prawdopodobie&stwo, !e 
osoby, wobec których stosowano twarde strategie wp y-
wu wykazywa y ni!sz$ od obu pozosta ych grup ch"% an-
ga!owania si" w dzia ania na rzecz innych. Okaza o si", 
!e osoby, na które wp ywano w mi"kki sposób, znacz-
nie cz"#ciej deklarowa y ch"% zaanga!owania si" na 
rzecz innych (dodatnie reszty w sytuacji –  e-mail o ch"ci 
wspó pracy oraz ujemne w sytuacji – brak  e-maila o ch"-
ci wspó pracy) ni! osoby, na które wp ywano w twardy 
sposób (sytuacja odwrotna: ujemne reszty wyst"powa y 
w sytuacji braku e-maila o ch"ci wspó pracy, a dodatnie 
w sytuacji e-maila o ch"ci wspó pracy). Zale!no#ci te ilu-
struje rysunek 3.

DYSKUSJA WYNIKÓW

Badanie potwierdzi o wi"kszo#% hipotez. Osoby spra-
wuj$ce w adz", pos uguj$ce si" wobec podw adnych 
g ównie twardymi (jednostronnymi) strategiami wp ywu 
i w adzy znacz$co obni!aj$ nastrój swoich podw adnych. 
Bardzo prawdopodobne, !e stosowanie twardych, jedno-
stronnych strategii wp ywu jest to!same ze sprawowa-
niem w adzy o charakterze personalnym, manifestuj$cej 
si" poczuciem niezale!no#ci od innych. Warto doda%, 
!e charakter sprawowanej w adzy by  wirtualny, a wi"c 
osoby badane nie mia y kontaktu z prawdziwym prze o-
!onym, a spadek ich nastroju by  prawdziwy mimo wirtu-
alnego charakteru relacji. Mo!na zastanowi% si", czy taki 
charakter relacji wzmacnia, czy os abia uzyskany wynik. 
W tym celu nale!a oby zapewne przeprowadzi% dodatko-
we badania i zrealizowa% je w warunkach rzeczywistego 
kontaktu mi"dzy eksperymentalnym prze o!onym a pod-
w adnym.

Generowanie i pozostawianie jednostek w negatyw-
nym nastroju prowadzi do wielu konsekwencji. Jednostki 
b"d$ce w negatywnym nastroju  atwiej wpadaj$ w gniew, 
gdy! s$ mniej zdolne do modulowania pojawiaj$cej 
si" emocji, ponadto ów gniew jest silniejszy i trwalszy 
(Lazarus, 1991). Prze o!ony przyczyniaj$cy si" do obni-
!enia nastroju swoich podw adnych nie jest w stanie zbu-
dowa% poprawnych, satysfakcjonuj$cych relacji z nimi 
oraz os abia relacje wewn$trzgrupowe, co w konsekwen-
cji mo!e obni!y% kapita  spo eczny organizacji. Wiele 
bada& dotycz$cych roli pozytywnego nastroju pokazuje, 
!e umiarkowany afekt pozytywny sprzyja hojno#ci i od-
powiedzialno#ci w relacjach interpersonalnych, a tak-
!e prowadzi do wi"kszej twórczo#ci oraz plastycznego 

Rysunek 3. Procent osób wysy aj$cych e-maila z ch"ci$ dal-
szej wspó pracy w zale!no#ci od przynale!no#ci do grupy 
eksperymentalnej lub kontrolnej.

-ród o: opracowanie w asne.
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my#lenia i rozwi$zywania problemów (Estrada, Isen, 
Young, 1997). Jednocze#nie nie brak w literaturze wyni-
ków wskazuj$cych, !e w wi"kszo#ci sytuacji ludzie, któ-
rzy czuj$ si" szcz"#liwi, maj$ wi"ksze szanse osi$gn$% to, 
czego pragn$, a przy tym pragn$ tego, co jest odpowie-
dzialne i u!yteczne spo ecznie. Wyniki bada& pokazuj$ 
te!, !e osoby w pozytywnym nastroju ch"tniej pomagaj$ 
innym, s$ bardziej towarzyskie i przyjazne. Dodatkowo 
w warunkach wywo uj$cych afekt pozytywny os abie-
niu ulegaj$ konß ikty interpersonalne (Isen, Baron, 1991; 
Isen, Levin, 1972). Wyniki zrealizowanego przeze mnie 
badania wpisuj$ si" w ten kontekst – skoro ch"tniej 
wspó pracujemy z innymi, b"d$c w pozytywnym nastro-
ju, to te! silniej b"dziemy przyczyniali si" do budowania 
kapita u spo ecznego w organizacji, w której funkcjo-
nujemy. Wyniki te wspó graj$ z rezultatami innych ba-
da&, wskazuj$cymi na konsekwencje podlegania w adzy. 
Badania Keltnera i wspó pracowników (2003) wykaza y, 
!e podleganie w adzy sprzyja prze!ywaniu negatywnych 
emocji. Moje badanie ponadto pokazuje, !e efekt ten zna-
cz$co nasila si" w sytuacji podlegania w adzy osób sto-
suj$cych twarde strategie zarz$dzania. S$dz", !e u!ywa-
nie twardych strategii zarz$dzania przyczynia si" u osób 
podlegaj$cych w adzy do silnego u#wiadomienia sobie, 
!e s$ podw adnymi i !e w zwi$zku z tym na wiele dzia a& 
nie maj$ wp ywu. Wyniki te koresponduj$ z wynikami 
bada& Smith, Dijksterhuisa i Wigboldusa (2008), którzy 
wykazali, !e #wiadomo#% pozostawania osób badanych 
w roli podw adnych przyczynia si" do pogorszenia ich 
efektywno#ci oraz szybko#ci dzia a&. By% mo!e tak dzia-
 a u!ywanie twardych (jednostronnych) strategii wp ywu, 
przedstawionych w opisywanym badaniu, aktywizuj$ce 
system hamowania b"d$cy pewnego rodzaju systemem 
ostrzegania przed zagro!eniami. Prawdopodobnie inaczej 
funkcjonuj$ podw adni, którzy podlegaj$ w adzy osób 
stosuj$cych mi"kkie strategie wp ywu. Tu efekty dzia a-
nia systemu hamowania mog$ by% znacz$co s absze. Aby 
pokaza%, !e tu dzia a w a#nie ten mechanizm, nale!a oby 
zrealizowa% dodatkow$ seri" bada&.

Zgodnie z badaniami Bassa i Avolio (1993), przywód-
cy transformacyjni interesuj$ si" samopoczuciem swoich 
podw adnych i nie dzia aj$ na ich osobist$ szkod". Wyniki 
mojego badania wskazuj$, !e pewn$ rol" mog$ tu pe ni% 
stosowane narz"dzia w adzy i wp ywu (zapewne wynika-
j$ce po#rednio z cech osobowych). To one przyczyniaj$ 
si" do rozwijania kapita u spo ecznego w organizacji i od-
czuwania satysfakcji z relacji u podw adnych.

W opisanym badaniu potwierdzi a si" równie! hipoteza 
dotycz$ca obni!enia zaanga!owania w dzia ania na rzecz 
szefa stosuj$cego twarde strategie wp ywu i w adzy. Warto 
zwróci% uwag", !e otrzymany wynik d Cohena wynosi 

0,57, co wskazuje na #redni$ wielko#% efektu. Otrzymany 
wynik koresponduje z tym, co wykazali Raven i wspó -
pracownicy (1988). W ich badaniu, z u!yciem tak!e na-
rz"dzia opartego na sze#ciu podstawach w adzy Frencha 
i Ravena (1959), stwierdzono, !e istnieje dodatnia kore-
lacja mi"dzy mi"kkimi taktykami a poziomem satysfakcji 
zawodowej. Autorzy nie stwierdzili natomiast zale!no#ci 
mi"dzy zaanga!owaniem na rzecz innych a stosowanymi 
strategiami w adzy i wp ywu, gdy! zaprojektowane przez 
nich badanie nie pozwala o zweryÞ kowa% tego wyniku. 
Moje badanie dodatkowo wskazuje, !e twarde strategie 
wp ywu obni!aj$ ch"% zaanga!owania si" na rzecz prze-
 o!onego. Wi"kszo#% uczestników badania rezygnowa a 
z dalszej i d u!szej wspó pracy z „szefem” stosuj$cym 
twarde strategie w adzy.

Otrzymane wyniki pozwalaj$ równie! obroni% hipo-
tez" dotycz$c$ anga!owania si" na rzecz innych. By a 
to w tym badaniu zmienna mierz$ca kapita  spo eczny. 
Wyniki badania pokazuj$, !e w grupie osób, wobec któ-
rych zastosowano mi"kkie strategie wp ywu, znalaz a 
si" najliczniejsza grupa osób ch"tnych do anga!owania 
si" w dzia ania na rzecz innych („ch"% wzi"cia udzia u 
w projekcie obywatelskim”). Mo!na zatem przypuszcza%, 
!e prze o!ony stosuj$cy mi"kkie strategie wp ywu przy-
czynia si" do zwi"kszania kapita u spo ecznego, a jedno-
cze#nie po#rednio swoim zachowaniem (stosowanymi 
strategiami w adzy i wp ywu) inspiruje podw adnych do 
dzia a& prospo ecznych na rzecz innych, co prawdopo-
dobnie jest #ci#le powi$zane z wywo ywaniem pozytyw-
nego nastroju u podw adnych.

Dobór odpowiedniej strategii sprawowania w adzy de-
cyduje nie tylko o uleg o#ci osoby, na któr$ wp yw jest 
wywierany, lecz przede wszystkim determinuje charakter 
relacji (Koslowsky, Schwarzwald, 2001). Jak pokazuj$ 
tak!e inne badania, mened!er potraÞ $cy zbudowa% po-
zytywne relacje z podw adnymi (prawdopodobnie dzi"ki 
u!ywaniu odpowiednich narz"dzi w adzy) w znacz$cym 
stopniu wp ywa na odczuwanie przez nich wi"kszej sa-
tysfakcji zawodowej, a tak!e wzmacnia ch"% anga!o-
wania si" w prac", jak równie! przyczynia si" do wi"k-
szej liczby zachowa& obywatelskich z ich strony (Bass, 
Avolio, 1993; Kon, Steers, Terborg, 1995).

W zrealizowanym badaniu potwierdzi a si" równie! hi-
poteza dotycz$ca oceny spostrzeganej motywacji szefa. 
Najwy!ej zosta  oczywi#cie oceniony mened!er z grupy 
kontrolnej (w której ka!dy badany wybiera  sobie swo-
jego idealnego szefa), ciekawy jest natomiast wynik 
zwi$zany z wymiarem aÞ liacji: w grupie eksperymen-
talnej „mi"kkie strategie wp ywu i w adzy” najwy!szy 
wska'nik uzyska  ten w a#nie wymiar oceny szefa. Zatem 
prze o!eni stosuj$cy mi"kkie strategie w adzy i wp ywu 
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s$ spostrzegani przede wszystkim jako osoby przyjazne 
i pozytywnie nastawione wobec innych, a w mniejszym 
stopniu jako szefowie pragn$cy wp ywa% na innych, co 
by oby zgodne z percepcj$ prze o!onego na wymiarze 
w adzy spo ecznej. By% mo!e dla osób badanych najistot-
niejsze by o, aby szef by  sympatyczny i dba  o relacje 
(wymiar aÞ liacji), a w mniejszym stopniu, by kierowa  
ich zachowaniem, inspiruj$c i motywuj$c do lepszej pra-
cy (wymiar w adzy spo ecznej).

Potwierdzenia nie znajduje hipoteza dotycz$ca ni!szego 
poziomu zaufania w grupie osób poddawanych twardym 
strategiom wp ywu. By% mo!e otrzymany wynik jest zwi$-
zany z trwa o#ci$ przekona& dotycz$cych natury ludzkiej. 
Zaufanie, jak twierdzi Rotter (1980), jest wzgl"dnie sta-
 $ cech$ osobowo#ci, a zatem jednorazowe (w dodatku 
w sztucznych warunkach eksperymentalnych) zachowa-
nie partnera interakcji nie jest w stanie naruszy% silnych 
przekona& na temat ludzi. Istotnym czynnikiem, by% mo!e 
wp ywaj$cym na wynik zaufania, mog a by% procedura 
badawcza, czyli wirtualny charakter badanej relacji pod-
w adny–prze o!ony. By% mo!e w warunkach naturalnych, 
w których nie tak  atwo wycofa% si" z interakcji, obni!enie 
zaufania mog oby mie% miejsce. Wirtualnie nie tworzy si" 
tak #cis a relacja mi"dzy lud'mi, a wi"c zawiedzione za-
ufanie nie jest tak bolesne, jak w !yciu.

Warto by oby w kolejnych tego typu badaniach nieco 
zmieni% ich schemat; mianowicie dokona% dwukrotne-
go pomiaru zaufania i sprawdzi%, czy po zastosowaniu 
twardych strategii w adzy i wp ywu nast"puje obni!enie 
poziomu zaufania wobec innych w stosunku do pomiaru 
przed zastosowaniem narz"dzi w adzy i wp ywu.

W zrealizowanym eksperymencie kontrolowano rów-
nie! p e% osób badanych. W analizach okaza o si", !e nie 
ma ona wp ywu na !aden z wyników. Stosowanie twar-
dych b$d' mi"kkich strategii w adzy i wp ywu tak samo 
dzia a na m"!czyzn, jak i na kobiety. Wynik ten wpisuje 
si" we wspomniane ju! badanie Oyster (1992), !e to styl 
przewodzenia decyduje o „dobroci” prze o!onego, a p e% 
zarówno osób sprawuj$cych, jak i podlegaj$cych w adzy 
nie ma tu wi"kszego znaczenia.
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The consequences of the use of various tools of power

Dorota Wi#niewska-Juszczak
University of Social Sciences and Humanities

ABSTRACT

The study investigated consequences of using different strategies of inßuence (strong vs soft) by people 
in authority towards their subordinates. The Þndings showed that strong (unilateral) strategies of inserting 
power led to reduction of the level of subordinates’ functioning: decrease in mood, lowered level of com-
mitment, initiative taking and willingness to act on behalf of others. Among subordinates subject to soft 
managerial strategies no decrease in mood has been observed and there was an increase in the desire to work 
for the sake of their superiors and other peers. However, the level of trust among the participants did not 
depend on whether the persons were subject to strong or soft impact strategies.

Key words: power, strong and soft strategies of inßuence, social capital
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