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Artyku  przedstawia wyniki badania zrealizowanego na ogólnopolskiej próbie internautów (N = 1900) doty-

cz$cego zwi$zku postaw roszczeniowych z warto!ciami w uj"ciu Shaloma Schwartza. Uwzgl"dniono trzy 

wymiary postaw roszczeniowych: roszczeniowo!% aktywn$, biern$ i odwetow$. Roszczeniowo!% aktywna 

wi$za a si" z warto!ciami otwarto!ci na zmian" przy jednoczesnym odrzuceniu warto!ci konserwatywnych 

(Konformizmu) oraz z warto!ciami umacniaj$cymi Ja (Hedonizm) i z odrzuceniem warto!ci wykraczaj$-

cych poza Ja. Roszczeniowo!% bierna wi$za a si" z przywi$zaniem do warto!ci pozaosobistych (Dobroci 

i Uniwersalizmu), z warto!ci$ Podmiotowo!ci (niezgodnie z za o&eniami) i odrzucaniem warto!ci W adzy. 

Roszczeniowo!% odwetowa wi$za a si" z odrzucaniem warto!ci wykraczaj$cych poza Ja (zw aszcza 

Dobroci) i Konformizmu oraz przywi$zaniem do warto!ci umacniaj$cych Ja (W adza, Hedonizm), otwarto-

!ci na zmian" (Podmiotowo!%, Poszukiwanie dozna') oraz Bezpiecze'stwa. Wyniki wskazuj$ na odmienne 

uwarunkowania motywacyjne poszczególnych typów postaw roszczeniowych w zakresie uwzgl"dniania 

interesu w asnego/grupowego oraz w zakresie cenienia warto!ci konserwatywnych vs. otwarto!ci na zmian".

S owa kluczowe: postawy roszczeniowe, warto!ci

Wprowadzenie

Roszczeniowo!% jest wa&nym zjawiskiem z zakre-

su &ycia spo ecznego, przykuwaj$cym uwag" zarówno 

badaczy, jak i opinii publicznej. Roszczeniowo!% jest 

przypisywana rozmaitym grupom spo ecznym, a okre!-

lenie kogokolwiek mianem osoby roszczeniowej ma 

wyra(nie negatywn$ wymow". G "bsza analiza tego 

zjawiska ujawnia ró&ne oblicza roszczeniowo!ci – czym 

innym wydaje si" zorganizowanie strajku przez zwi$z-

ki zawodowe w celu realizacji &$da' podwy&ki p ac, 

czym innym oczekiwanie od urz"dów pomocy mate-

rialnej w ró&nych sytuacjach &yciowych, czym innym 

wreszcie domaganie si" przez pe noletnich uczniów re-

spektowania w asnor"cznie pisanych zwolnie' z zaj"% 

lekcyjnych. Roszczeniowo!% wi$&e si" ze specyÞ cznym 

nastawieniem do relacji spo ecznych, w którym nacisk 

jest k adziony na interes w asny (indywidualny lub gru-

powy) (Exline, Baumeister, Bushman, Campbell i Finkel, 

2004; Kr"&lewski, 1990; Lewicka, 2001, 2004). Ma przy 

tym charakter wielowymiarowy (Piotrowski i #emojtel-

-Piotrowska, 2009). Nie wszystkie postacie postaw rosz-

czeniowych wydaj$ si" mie% charakter niepo&$dany czy 

destrukcyjny. Umiej"tno!% ochrony w asnego interesu 

podczas domagania si" wy&szego wynagrodzenia czy 

egzekwowania przynale&nych jednostce uprawnie' jest 

raczej przejawem kompetencji spo ecznych ni& ich braku. 

Obserwacja &ycia codziennego wskazuje na powszech-

no!% tego typu zachowa' i spore przyzwolenie spo eczne 

na fakt wysuwania &$da' przez jednostki czy ca e grupy. 
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Opieraj$c si" na wielowymiarowym rozumieniu postaw 

roszczeniowych, zostan$ zanalizowane zwi$zki mi"dzy 

trzema ich wymiarami: roszczeniowo!ci$ aktywn$, bier-

n$ i odwetow$ (por. Piotrowski i #emojtel-Piotrowska, 

2009) a systemem warto!ci w uj"ciu Shaloma Schwartza 

(2006). Badanie to mo&e rzuci% nieco !wiat a na pod o&e 

motywacyjne postaw roszczeniowych, cho% naturalnie 

ma charakter analiz wst"pnych.

Postawy roszczeniowe – 

wielowymiarowo ! zjawiska roszczeniowo ci

W badaniach po!wi"conych roszczeniowo!ci nie ist-

nieje jedna, powszechnie uznawana deÞ nicja tego zja-

wiska. Co prawda mamy konsensus co do g ównego 

przejawu postaw roszczeniowych, czyli tendencji do 

wysuwania &$da' pod adresem innych ludzi i instytucji 

(np. Bishop i Lane, 2002; Exline, Baumeister, Bushman, 

Campbell i Finkel, 2004; Kr"&lewski, 1990; Lewicka, 

2001; Zió kowski, 1990), dok adniejsze przyjrzenie si" 

jednak postulowanym mechanizmom i opisom zjawiska 

wskazuje na kilka mo&liwych sposobów ujmowania rosz-

czeniowo!ci w ró&nych nurtach badawczych. W literatu-

rze przedmiotu mo&na wyró&ni% co najmniej trzy tradycje 

teoretyczne. Pierwsze uj"cie to badania nad narcyzmem 

i analizowana w ramach nich roszczeniowo!% narcystycz-

na (narcissistic entitlement), zwi$zana z domaganiem 

si" specjalnego traktowania i realizacji wysuwanych &$-

da' (por. np. Bishop i Lane, 2002; Campbell, Bonacci, 

Shelton, Exline i Bushman, 2004). Drugie uj"cie to bada-

nia nad sprawiedliwo!ci$ spo eczn$ i kwesti$ zas ugiwa-

nia (deservigness, entitlement) na wynagrodzenie za po-

niesiony wk ad; w badaniach tych cz"sto uwzgl"dnia si" 

zró&nicowanie p ciowe (por. np. Desmarais i Curtis, 1997; 

Major, McFarlin i Gagnon, 1984; Moore, 1991). W bada-

niach krajowych natomiast do niedawna dominowa o od-

mienne od wspomnianych uj"cie roszczeniowo!ci rozu-

mianej w kategoriach domagania si" realizacji w asnych 

potrzeb przez osoby trzecie i instytucje przy jednoczesnej 

rezygnacji z aktywno!ci w asnej. Uj"cie to wyst"powa o 

zw aszcza na gruncie socjologii (Kotlarska-Michalska, 

2005; Kr"&lewski, 1990; Zió kowski, 1990) i cz"!ciowo 

psychologii (np. Lewicka, 2001, 2004). Obecnie pojawia-

j$ si" pierwsze badania oparte na szerokim, wielowymia-

rowym uj"ciu zjawiska roszczeniowo!ci, uwzgl"dniaj$ce 

trzy jej postaci: aktywn$, biern$ i odwetow$, i ukazuj$ce 

ich odr"bno!% (Piotrowski i #emojtel-Piotrowska, 2009; 

#emojtel-Piotrowska i Piotrowski, 2010a, 2010b).

W badaniach zagranicznych (angloj"zycznych) rosz-

czeniowo!% jest ujmowana jako zdecydowana ochrona 

w asnego interesu. Wyró&ni% tu mo&na, jak wspomniano 

wcze!niej, dwa nurty bada' – badania nad narcyzmem 

oraz badania nad wysuwaniem roszcze' w oparciu 

o okre!lone regu y sprawiedliwo!ci. Badacze narcyzmu 

dokonuj$ rozró&nienia mi"dzy „zdrowym” i narcystycz-

nym, nadmiernym nastawieniem roszczeniowym (Bishop 

i Lane, 2002). Campbell i wspó pracownicy (2004, s. 31) 

deÞ niuj$ roszczeniowo!% jako „stabilne i dominuj$ce po-

czucie, &e jednostka zas uguje na wi"cej i jest uprawniona 

(entitled) bardziej ni& inni”. W swoim podej!ciu próbuj$ 

odej!% (przynajmniej metodologicznie) od uj"cia narcy-

stycznego. Zgodnie z ich wywodem, entitlement ozna-

cza uprawnienie do specjalnego traktowania z uwagi na 

umow" spo eczn$ (np. bycie osob$ w potrzebie lub o spe-

cjalnych zas ugach), natomiast deservingness – zas ugi-

wanie wynikaj$ce z poniesionego wysi ku (np. ci"&kiej 

pracy). Dlatego w swoim uj"ciu do klasycznego uj"cia 

roszczeniowo!ci narcystycznej dodaj$ poj"cie zas ugiwa-

nia, obecne sk$din$d w badaniach nad sprawiedliwo!ci$ 

spo eczn$. W badaniach Campbella i wspó pracowników 

(2004), osoby roszczeniowe domaga y si" wy&szej zap a-

ty za wykonane zadania, wybiera y bardziej rywalizacyj-

ne rozwi$zania w dylemacie dobra wspólnego, reagowa y 

agresj$ na zagro&enie ego, wykazywa y egoistyczne na-

stawienie w zwi$zkach romantycznych. Ponadto roszcze-

niowo!% korelowa a dodatnio z neurotyzmem i ujemnie 

z ugodowo!ci$ (Campbell i in., 2004). Wyniki te wskazuj$ 

na trudno!% empirycznego rozró&nienia mi"dzy roszcze-

niowo!ci$ narcystyczn$ i nienarcystyczn$, opartego na 

uzupe nieniu postawy typu entitlement i deservingness.

Badania nad roszczeniowo!ci$ s$ równie& prowadzo-

ne w kontek!cie ró&nic mi"dzy p ciami w domaganiu 

si" wynagrodzenia za wykonan$ prac". Wyniki tych ba-

da' wskazuj$ na wy&sz$ roszczeniowo!% m"&czyzn oraz 

odmienne stosowanie regu  sprawiedliwo!ci jako pod-

stawy domagania si" wynagrodzenia przez obie p cie 

(Desmarais i Curtis, 1997; Major, McFarlin i Gagnon, 

1984; Moore, 1991). Autorzy niniejszego artyku u t" 

posta% roszczeniowo!ci nazwali aktywn# – nasze rozu-

mienie tego zjawiska pokrywa si" mocno z rozumieniem 

Campbella i jego wspó pracowników (2004). Postawa 

aktywnoroszczeniowa wi$&e si" z wysok$ samoocen$, 

wewn"trznym umiejscowieniem poczucia kontroli i wy&-

szym zadowoleniem z &ycia, koreluje tak&e pozytywnie 

z narcyzmem (Piotrowski i #emojtel-Piotrowska, 2009).

Jak wspomniano wcze!niej, w badaniach krajowych 

do niedawna ujmowano roszczeniowo!% odmiennie ni& 

w badaniach z nurtu entitlement i deservingness. Przede 

wszystkim zak ada o si" w nich, &e roszczeniowo!% mo&e 

przybiera% posta% rozbudowanych oczekiwa' wobec pa'-

stwa i innych jednostek i w takim wypadku towarzysz$ 

jej ni&sza samoocena i zadowolenie z &ycia (Piotrowski 

i #emojtel-Piotrowska, 2009). Taka roszczeniowo!% jest 
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tak&e wi$zana z rezygnacj$ z aktywno!ci w asnej podmio-

tu (Lewicka, 2001, 2002) oraz nastawieniem receptyw-

nym (Zió kowski, 1990). St$d w uj"ciu autorów artyku u 

przyj"to dla tej postaci roszczeniowo!ci nazw" roszcze-

niowo$ci biernej (por. Piotrowski i #emojtel-Piotrowska, 

2009; #emojtel-Piotrowska i Piotrowski, 2010b). Zja-

wisko to bywa uznawane za skutek procesów transforma-

cyjnych i uprzedniego funkcjonowania polskiego spo e-

cze'stwa w ustroju socjalistycznym (por. np. Kotlarska-

-Michalska, 2005; Tarkowska, 2002). Tak&e w potocz-

nym rozumieniu roszczeniowo!ci obecne jest za o&enie 

o nadmiernym i nieuzasadnionym wysuwaniu &$da' (por. 

Lewicka, 2002). Roszczeniowo!% bierna wi$&e si" przede 

wszystkim z negatywn$ wizj$ !wiata spo ecznego, jednak 

ta wizja jest ograniczona do spostrzegania funkcjono-

wania instytucji. Nie wi$&e si" natomiast z wizj$ relacji 

mi"dzyludzkich, jak poziom zaufania interpersonalnego, 

bilans wymiany spo ecznej czy wiara w gr" o sumie ze-

rowej (#emojtel-Piotrowska i Piotrowski, 2009a, 2009b). 

Korelaty osobowo!ciowe i temperamentalne tej posta-

wy s$ s abe, co wskazuje raczej na mentalno!ciowy ni& 

osobowo!ciowy charakter tego zjawiska (#emojtel-Pio-

trowska i Piotrowski, 2010a). Roszczeniowo!% bierna 

wi$&e si" z ni&szym zadowoleniem z &ycia, zewn"trznym 

umiejscowieniem poczucia kontroli i ni&sz$ samoocen$ 

(Piotrowski i #emojtel-Piotrowska, 2009).

Na znaczenie koncentracji na doznanych krzywdach 

i sk onno!ci do ich wyrównywania w kontek!cie zacho-

wa' roszczeniowych wskazuj$ zarówno badania nad 

narcyzmem, roszczeniowo!ci$ narcystyczn$ (Exline 

i in., 2004), jak i analizy Marii Lewickiej (2002, 2004, 

2005a). Zasadno!% w $czania koncentracji na doznanych 

krzywdach do pomiaru postaw roszczeniowych wykaza-

 a w swoich pracach nad syndromem roszczeniowo!ci 

Lewicka (2002, 2004, 2005a) i autorzy niniejszego arty-

ku u (Piotrowski i #emojtel-Piotrowska, 2009; #emojtel-

-Piotrowska i Piotrowski, 2010a, 2010b). Ten rodzaj 

roszczeniowo!ci, który mo&na nazwa% roszczeniowo$ci# 

odwetow#, ma wyra(ne uwarunkowania temperamental-

ne i osobowo!ciowe (#emojtel-Piotrowska i Piotrowski, 

2010a). Roszczeniowo!% odwetowa obejmuje zarówno 

trudno!ci w wybaczaniu krzywd, jak i tendencj" do po-

dejmowania dzia a' odwetowych. Wi$&e si" te& z nega-

tywn$ wizj$ !wiata spo ecznego – ni&szym zaufaniem 

interpersonalnym, wy&sz$ wiar$ w gr" o sumie zerowej, 

negatywnym bilansem wymiany spo ecznej (#emojtel-

-Piotrowska i Piotrowski, 2009b). Roszczeniowo!% od-

wetowa nie wykazuje zwi$zku z zadowoleniem z &ycia, 

umiejscowieniem poczucia kontroli czy wysoko!ci$ sa-

mooceny (Piotrowski i #emojtel-Piotrowska, 2009a; 

#emojtel-Piotrowska i Piotrowski, 2009a).

Postawy roszczeniowe s$ traktowane raczej jako zja-

wisko niepo&$dane i przypisywane jednostkom (le ra-

dz$cym sobie w rzeczywisto!ci spo ecznej. Przyk adem 

takiego rozumienia roszczeniowo!ci jest charakterystyka 

mentalno!ci osób egoistyczno-roszczeniowych, obecna 

w badaniach nad mentalno!ci$ Polaków pod koniec lat 

80. XX wieku. Osoby te mia y cechowa% mi"dzy innymi 

bierno!%, minimalizm zachowawczy, negatywizm i na-

stawienie egoistyczne (Koralewicz i Zió kowski, 1990). 

Tak&e prace Exline i wspó pracowników (2004) wskazuj$ 

na niebezpiecze'stwa nadmiernego wysuwania roszcze'. 

Jedynie w pracach dotycz$cych ró&nic p ciowych termin 

„roszczeniowo!%” jest pozbawiony negatywnego zabar-

wienia. W ró&nych nurtach bada' nad roszczeniowo!ci$ 

obecne s$ jednak istotne ró&nice dotycz$ce rozumienia 

natury tego zjawiska – w uj"ciu krajowym s$ zak adane 

bierno!% osób roszczeniowych, brak produktywno!ci, 

tendencje do negatywnego spostrzegania !wiata spo ecz-

nego, a zw aszcza systemu politycznego. W badaniach 

nad roszczeniowo!ci$ narcystyczn$ i psychologiczn$ 

(psychological entitlement) wskazuje si" z kolei na ak-

tywno!% (cho% niekoniecznie konstruktywnie ukierun-

kowan$) i nadmierne poczucie w asnej wyj$tkowo!ci. 

U podstaw przekonania „nale&y mi si"” ma le&e% poczu-

cie zas ugiwania na szczególne traktowanie (por. Bishop 

i Lane, 2002), cho% jak wskazuj$ Campbell i wspó pra-

cownicy (2004) nie jest to zjawisko ograniczone do nar-

cyzmu, ale tak&e niepatologiczna cecha osobowo!ci.

Z uwagi na zró&nicowanie postaw roszczeniowych 

w niniejszym artykule zostan$ zatem uwzgl"dnione trzy 

wymiary tego zjawiska: roszczeniowo!% bierna, oparta 

na za o&eniu o istnieniu obligacji jednostek i instytucji, 

roszczeniowo!% aktywna, wynikaj$ca z obrony w asnych 

praw i interesów niezale&nie od potencjalnego narusze-

nia interesów cudzych, oraz roszczeniowo!% odwetowa, 

zwi$zana z trudno!ciami w darowywaniu krzywd i d$-

&eniem do ich wyrównania (por. Piotrowski i #emojtel-

-Piotrowska, 2009). Autorzy zak adaj$, &e wymiary te s$ 

niezale&ne (zw aszcza roszczeniowo!% aktywna i bierna), 

a pe ne scharakteryzowanie poziomu roszczeniowo!ci 

jednostki powinno uwzgl"dnia% wszystkie postulowane 

jej przejawy.

Postawy roszczeniowe a system warto ci

Osi$ zachowa' roszczeniowych jest koncentracja na 

interesie w asnym b$d( grupowym. Poniewa& roszcze-

niowo!% nie jest zjawiskiem jednorodnym, st$d ró&ne jej 

postacie mog$ by% uwarunkowane zró&nicowanymi mo-

tywami i celami.

Jednym z najwa&niejszych czynników motywacyjnych 

s$ warto!ci. Pocz$wszy od bada' Rokeacha (1973, za: 
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Feldman, 2008) s$ one ujmowane w sposób ca o!ciowy, 

uwzgl"dniaj$cy ich wzajemne relacje. Warto!ci mo&na 

zdeÞ niowa% jako cele nadrz"dne organizuj$ce ludzkie 

dzia anie (Grouzet i in., 2005; Schwartz, 1992, 2006). 

Badania mi"dzykulturowe nad celami i warto!ciami przy-

nosz$ podobne rezultaty – zarówno struktur" celów, jak 

i warto!ci mo&na opisa%, u&ywaj$c biegunowych wymia-

rów, ich liczba jest przy tym do!% zbli&ona, co wskazuje na 

silne podobie'stwo obu tych zjawisk. Grouzet (Grouzet 

i in., 2005) wskazuje na 11 typów celów, Schwartz (1999, 

2006) na 10 typów warto!ci na poziomie indywidual-

nym i 7 na poziomie kulturowym. Tre!% wyró&nianych 

typów warto!ci i celów jest mocno zbli&ona, równie& na 

poziomie nadrz"dnych opozycji. U Grouzeta i wspó pra-

cowników (2005) s$ to cele wewn"trzne vs. zewn"trzne 

oraz transcendentne (self-transcendence) vs. Þ zyczne. 

Schwartz (1992, 1999) wyró&nia dwa nadrz"dne wymia-

ry w obr"bie postulowanych typów warto!ci: umacnianie 

Ja vs. przekraczanie Ja oraz konserwatyzm vs. otwarto!% 

na zmian". Umacnianie Ja obejmuje takie typy warto!ci, 

jak W adza1, Osi$gni"cia i Hedonizm, natomiast przekra-

czanie w asnego Ja: warto!ci Dobroci i Uniwersalizmu. 

Konserwatyzm opiera si" na warto!ciach Tradycji, 

Konformizmu i Bezpiecze'stwa, natomiast otwarto!% na 

zmian" na warto!ciach Podmiotowo!ci i Poszukiwaniu 

dozna' (Schwartz i Rubel, 2005). Warto!ci te s$ zor-

ganizowane w struktur" ko ow$. Przypisywanie wyso-

kiej wagi warto!ciom okre!lonego typu automatycznie 

oznacza odrzucanie warto!ci typu przeciwstawnego, ma 

to zreszt$ logiczne uzasadnienie – przyk adowo, kie-

rowanie si" w asnym interesem i d$&enie do przewagi 

nad innymi (warto!ci W adzy) oznaczaj$ automatycz-

nie odrzucenie warto!ci Uniwersalizmu, zak adaj$cych 

równo!% mi"dzy jednostkami i dbanie o dobrostan ca ej 

spo eczno!ci. Koncepcja Schwartza jest obecnie jedn$ 

z popularniejszych koncepcji warto!ci, tak&e z racji bo-

gatego materia u empirycznego zgromadzonego w po-

nad 70 spo ecze'stwach (2006; por. tak&e Boski, 2009). 

Badania te s$ spójne z innymi szeroko zakrojonymi mi"-

dzykulturowymi badaniami warto!ci realizowanymi pod 

kierunkiem Ronalda Ingleharta w ramach projektu World 

Values Survey. Inglehart (2000) równie& zak ada obec-

no!% dwóch nadrz"dnych wymiarów: warto!ci zwi$zane 

z prze&yciem vs. samoekspresji oraz warto!ci tradycyjne 

vs. !wiecko-racjonalne (por. tak&e Boski, 2009; Zdziech, 

2010). Wymiary te nie s$ w pe ni to&same – jedynie 

pierwszy z wymiarów w uj"ciu Ingleharta koreluje ze 

Schwartzowskim wymiarem konserwatyzmu – otwarto!ci 

na zmian" (por. Lewicka, 2005b).

Postawy roszczeniowe opieraj$ si" na d$&eniu do 

maksymalizacji w asnego interesu. Podkre!lanie 

eksploatacyjnego charakteru roszczeniowo!ci jest jed-

nym z nielicznych elementów wspólnych wszystkich 

koncepcji roszczeniowo!ci. Jednak w przypadku rosz-

czeniowo!ci odwetowej i aktywnej nacisk jest k adziony 

na interes indywidualny, natomiast w przypadku roszcze-

niowo!ci biernej nadrz"dny jest najprawdopodobniej in-

teres grupy, z któr$ identyÞ kuje si" osoba roszczeniowa. 

Roszczeniowo!% aktywna koreluje zarówno z indywidu-

alizmem, jak i orientacj$ na dominacj" spo eczn$ (SDO), 

która jest miar$ aprobaty dla hierarchicznych stosunków 

mi"dzyludzkich oraz miar$ d$&enia do przewagi w asnej 

grupy nad innymi (Piotrowski i #emojtel-Piotrowska, 

2009; por. tak&e Pratto, Sidanius, Stallworth i Malle, 

1994). Roszczeniowo!% bierna koreluje natomiast do-

datnio z kolektywizmem i ujemnie z SDO, co wskazuje 

na egalitaryzm i tendencj" do kierowania si" interesem 

grupowym. Z tego wzgl"du nale&a oby oczekiwa% od-

miennych zwi$zków mi"dzy warto!ciami a trzema po-

staciami postaw roszczeniowych. W przypadku roszcze-

niowo!ci aktywnej mo&na oczekiwa% zwi$zków z warto-

!ciami W adzy, natomiast w przypadku roszczeniowo!ci 

biernej – z warto!ciami Uniwersalizmu. W stosunku do 

roszczeniowo!ci odwetowej natomiast mo&na oczekiwa% 

przede wszystkim odrzucenia warto!ci Uniwersalizmu 

i Dobroci, warto!ci najsilniej zwi$zanych z dobrem in-

nych jednostek, oraz warto!ci Konformizmu, zwi$zanej 

z przestrzeganiem norm grupowych. Roszczeniowo!% 

odwetowa wi$&e si" z naruszeniem wa&nych norm spo-

 ecznych nakazuj$cych (przynajmniej do pewnego stop-

nia) rezygnacj" z odwetu. Na aspo eczny charakter tej 

postawy wskazuje te& negatywna korelacja ze zmienn$ 

aprobaty spo ecznej. M!ciwo!% jest powa&nym zagro&e-

niem dla harmonii grupowej, st$d stwierdzona negatyw-

na korelacja z kolektywizmem nie jest w tym kontek!cie 

zaskakuj$ca (Piotrowski i #emojtel-Piotrowska, 2009). 

Skrajne kierowanie si" w asnym interesem mo&e nato-

miast znale(% odzwierciedlenie w zwi$zku z cenieniem 

warto!ci W adzy.

Potencjalne zwi$zki mi"dzy postawami roszczenio-

wymi a drugim z zak adanych przez Schwartza wymia-

rem warto!ci wydaj$ si" mniej jednoznaczne. Pewnym 

wskazaniem mo&e by% stan bada' nad zjawiskami rosz-

czeniowymi, a konkretnie sposób ujmowania zjawiska 

roszczeniowo!ci przez badaczy reprezentuj$cych ró&ne 

podej!cia teoretyczne. Badania nad roszczeniowo!ci$ ak-

tywn$ i odwetow$ prowadz$ g ównie badacze zachodni 

na próbach pochodz$cych ze spo ecze'stw indywidu-

alistycznych, takich jak USA czy Wielka Brytania (por. 

np. Bishop i Lane, 2002; Campbell i in., 2004; Moore, 

1991), natomiast w badaniach krajowych dominuj$ ba-

dania nad roszczeniowo!ci$ biern$, ujmowan$ jako zbiór 
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obligacji. Wy&szy poziom tak ujmowanej roszczeniowo-

!ci zdaje si" wyst"powa% (albo co najmniej jest im przy-

pisywany) w grupach spo ecznych, które mo&na uzna% 

za raczej kolektywistyczne (jak osoby starsze, o gorszej 

pozycji socjoekonomicznej), rekrutuj$cych si" z takich 

kategorii spo ecznych, jak rolnicy czy bezrobotni (por. 

np. Koralewicz i Zió kowski, 1990; Kotlarska-Michalska, 

2005). Najwidoczniej w stosunku do roszczeniowo!ci 

uwarunkowania kulturowe maj$ wp yw na badaczy i ich 

zainteresowania, co sk$din$d nie jest zjawiskiem niespo-

tykanym na gruncie psychologii (por. np. Boski, 2009; 

Nisbett, 2009). By% mo&e w spo ecze'stwach wyra(nie 

indywidualistycznych bardziej rozpowszechnione s$ zja-

wiska, które mo&na zidentyÞ kowa% jako aktywn$ b$d( 

odwetow$ roszczeniowo!%, natomiast w spo ecze'stwach 

mniej indywidualistycznych wyrazistsze s$ postawy bier-

noroszczeniowe.

Poniewa& roszczeniowo!% aktywna i odwetowa wydaj$ 

si" opiera% na warto!ciach indywidualistycznych i mate-

rialistycznych, mo&na zak ada%, &e obie te postawy wi$&$ 

si" z odrzucaniem warto!ci Konformizmu jako nakazu-

j$cych podporz$dkowanie si" w swoim dzia aniu wymo-

gom zewn"trznym. Realizacja w asnych interesów bez 

uwzgl"dniania interesów innych ludzi wymaga bowiem 

odrzucenia nacisków spo ecznych, obecnych w spo e-

cze'stwach kolektywistycznych i konserwatywnych, oraz 

tendencji do samodzielnego wyznaczania sobie celów, co 

odpowiada warto!ci Podmiotowo!ci. Natomiast w przy-

padku roszczeniowo!ci biernej, jej pod o&em jest uzna-

wanie wzajemnych powi$za' mi"dzy jednostkami i insty-

tucjami oraz opartym na tym przekonaniu oczekiwaniu 

pomocy dla jednostek uprawnionych do niej. Wizja ta 

jest typowa dla kolektywistycznego sposobu rozumie-

nia !wiata spo ecznego, st$d mo&na oczekiwa% zwi$zku 

roszczeniowo!ci biernej z warto!ciami konserwatywny-

mi, zw aszcza warto!ci Konformizmu i Bezpiecze'stwa, 

które wi$&$ si" z podtrzymywaniem wi"zi grupowych 

i naciskiem na przestrzeganie norm i zobowi$za' mi"dzy 

jednostkami.

Problemy badawcze

Powy&sze rozwa&ania stanowi$ pod o&e dla pytania 

o motywacyjne uwarunkowania postaw roszczeniowych. 

Poniewa& roszczeniowo!% wydaje si" raczej zmienn$ 

o charakterze zgeneralizowanej postawy czy orientacji 

indywidualnej ni& trwa $ dyspozycj$ osobowo!ciow$, 

mo&na oczekiwa% wyra(nych uwarunkowa' w systemie 

warto!ci jednostki, który jest odzwierciedleniem jej wizji 

!wiata i wi$&e si" bezpo!rednio z jej funkcjonowaniem 

w &yciu spo ecznym.

W badaniach nad zwi$zkami postaw roszczeniowych 

z systemem warto!ci na uwag" zas uguj$ oba centralne 

wymiary warto!ci w uj"ciu Shaloma Schwartza.

Problem badawczy 1: zwi$zek postaw roszczeniowych 

z warto!ciami umacniaj$cymi Ja vs. wykraczaj$cymi 

poza Ja.

Hipoteza 1: roszczeniowo!% aktywna wi$&e si" z wy&-

szym przywi$zaniem do warto!ci Hedonizmu przy odrzu-

caniu warto!ci Dobroci i Uniwersalizmu.

Hipoteza 1.2: roszczeniowo!% bierna wi$&e si" z sil-

niejszym przywi$zaniem do warto!ci Dobroci i Uni-

wersalizmu.

Hipoteza 1.3: roszczeniowo!% odwetowa wi$&e si" 

z silniejszym przywi$zaniem do warto!ci Hedonizmu 

i W adzy przy jednoczesnym odrzucaniu warto!ci 

Dobroci i Uniwersalizmu.

Problem badawczy 2: zwi$zek postaw roszczeniowych 

z warto!ciami konserwatyzmu vs. otwarto!ci na zmian".

Hipoteza 2.1: roszczeniowo!% aktywna wi$&e si" z przy-

wi$zaniem do warto!ci Podmiotowo!ci, Osi$gni"% 

i Poszukiwania dozna' i odrzucaniem warto!ci Kon-

formizmu.

Hipoteza 2.2: roszczeniowo!% bierna wi$&e si" z przywi$-

zaniem do warto!ci Konformizmu i Bezpiecze'stwa.

Hipoteza 2.3: roszczeniowo!% odwetowa wi$&e si" z przy-

wi$zaniem do warto!ci Podmiotowo!ci oraz odrzucaniem 

warto!ci Konformizmu.

Dotychczasowy stan wiedzy na temat uwarunkowa' 

postaw roszczeniowych pozwala sformu owa% jedynie 

wst"pne za o&enia. St$d oczekiwano wyra(nych zwi$z-

ków postaw roszczeniowych z warto!ciami zwi$zanymi 

z umacnianiem Ja, szczególnie w stosunku do roszcze-

niowo!ci aktywnej i odwetowej. Roszczeniowo!% bierna 

wydaje si" natomiast wyrazem dba o!ci o dobro grupowe, 

st$d mo&na oczekiwa% jej zwi$zku z takimi warto!ciami, 

jak Dobro% i by% mo&e Uniwersalizm. Z drugiej jednak 

strony osobom biernoroszczeniowym przypisuje si" nad-

miernie eksploatacyjny stosunek do dóbr. Prezentowane 

badanie mo&e dostarczy% informacji na temat zwi$zku 

tej postaci roszczeniowo!ci z warto!ciami wspieraj$-

cymi dobro indywidualne b$d( dobro grupy. W stosun-

ku do roszczeniowo!ci biernej za o&ono tak&e zwi$zek 

z warto!ciami konserwatywnymi – stosunek do norm 

grupowych wyra&a si" szczególnie w przywi$zaniu do 

warto!ci Bezpiecze'stwa i Konformizmu. W przypadku 

roszczeniowo!ci aktywnej za o&ono zwi$zek z warto!ci$ 

Podmiotowo!ci i Osi$gni"%, o ile za o&enie o zwi$zku 

mi"dzy roszczeniowo!ci$ aktywn$ a procesami indy-

widualizacji jest uprawnione. W przypadku roszczenio-

wo!ci odwetowej przede wszystkim za o&ono zwi$zek 

z warto!ciami umacniaj$cymi Ja przy jednoczesnym 
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odrzuceniu warto!ci pozaosobistych oraz odrzucanie 

warto!ci Konformizmu jako zwi$zanej z przestrzeganiem 

norm grupowych przy jednoczesnym przywi$zaniu do 

warto!ci Podmiotowo!ci, zwi$zanej m.in. z niezale&no-

!ci$ w dzia aniu.

Metoda

Osoby badane

W badaniu udzia  wzi" o 1900 u&ytkowników komu-

nikatora Gadu-Gadu (próba ogólnopolska), 847 kobiet 

i 1053 m"&czyzn, w wieku od 15 do 80 lat (M = 30,47; 

SD = 12,17). 21% respondentów pochodzi o ze wsi, 

14,9% z ma ego miasta (do 20 tys. mieszka'ców), 25,2% 

ze !rednich miast (do 99 tys.), 20,6% z du&ych miast 

(do 500 tys.) i 18% z wielkich miast (powy&ej 500 tys.). 

13,8% deklarowa o wykszta cenie podstawowe, 10,2% 

zasadnicze zawodowe, 51,1% !rednie (w tym studenci) 

i 24,9% wy&sze.

Materia"y i procedura

Badanie zosta o przeprowadzone za pomoc$ ankiety 

internetowej. Próba zosta a dobrana z panelu badawczego 

GG Network. Panel badawczy to baza osób, które zareje-

strowa y si" i wyrazi y zgod" na udzia  w ró&norodnych 

badaniach opinii i rynku. Ka&dy zarejestrowany uczestnik 

jest weryÞ kowany w zakresie podstawowych danych oso-

bowych i za wype nianie ankiet otrzymuje punkty, które 

nast"pnie mo&e wymienia% na ró&ne atrakcyjne nagrody. 

Procedury weryÞ kacji uczestników badania gwarantuj$ 

wiarygodno!% zbieranych w ten sposób danych.

W badaniu wykorzystano kwestionariusz warto!ci 

PVQ IV (Schwartz, Melech, Lehmann, Burgess, Harris 

i Owens, 2001) w adaptacji Zaleskiego (test niepublikowa-

ny) oraz Kwestionariusz Roszczeniowo!ci Piotrowskiego 

i #emojtel-Piotrowskiej (2009). W badaniu uwzgl"dnio-

no tak&e wykszta cenie, wielko!% miejsca zamieszkania 

oraz deklarowany status materialny okre!lany na skali 

7-stopniowej, gdzie 1 oznacza o status znacznie poni"ej 

przeci%tnej, 4 – przeci%tny, a 7 – znacznie powy"ej prze-

ci%tnej. )redni poziom deklarowanego statusu material-

nego w badanej próbie wyniós  4,06 (SD = 1,22).

Kolejno!% metod nie by a rotowana, najpierw udziela-

no odpowiedzi na pytania metryczkowe, nast"pnie PVQ, 

a na koniec Kwestionariusza Roszczeniowo!ci.

Pomiar warto$ci. Do pomiaru warto!ci zastosowano 

kwestionariusz PVQ Schwartza i wspó pracowników 

(2001) w niepublikowanym t umaczeniu Zaleskiego. 

Metoda zawiera 40 dwuzdaniowych opisów osoby, od-

nosz$cych si" do cenionych przez ni$ warto!ci (np. „Jest 

dla niego wa&ne, aby by% bogatym. Chc" mie% du&o 

pieni"dzy i wiele drogich rzeczy”). Osoba badana okre!-

la, na ile jest podobna do opisywanej osoby na skali od 1 

(zupe nie niepodobny do mnie) do 6 (bardzo podobny do 

mnie). Skala s u&y do pomiaru 10 typów warto!ci na po-

ziomie indywidualnym, obliczanym przez zsumowanie 

pozycji odpowiadaj$cych danemu typowi warto!ci. W ba-

daniu zastosowali!my !rednie zamiast sum ze wzgl"du 

na zró&nicowan$ d ugo!% skal mierz$cych warto!ci. 

Procedura ta pozwala te& unikn$% problemu z ewentual-

nymi brakami danych (opuszczenie pojedynczego pytania 

w kwestionariuszu). Skala warto!ci W adzy (3 pozycje, 

& Cronbacha 0,72) obejmuje d$&enie do statusu spo ecz-

nego, presti&u, kontroli nad zasobami i innymi lud(mi. 

Warto!% Osi$gni"% (4 pozycje, & Cronbacha 0,78) opiera 

si" na sukcesie osobistym przedstawianym przez wyka-

zywanie kompetencji odpowiadaj$cych standardom spo-

 ecznym. Warto!% Hedonizmu (3 pozycje, & Cronbacha 

0,83) obejmuje d$&enie do przyjemno!ci wraz z gratyÞ -

kacj$ zmys ow$. Warto!% Poszukiwania dozna' (3 pozy-

cje, & Cronbacha 0,70) obejmuje d$&enie do ekscytacji, 

nowo!ci oraz wyzwa'. Warto!% Podmiotowo!ci (4 pozy-

cje, & Cronbacha 0,71) wi$&e si" z niezale&nym my!le-

niem, swobod$ wyboru, tworzeniem i eksplorowaniem. 

Warto!% Uniwersalizmu (6 pozycji, & Cronbacha 0,79) 

obejmuje rozumienie, docenianie, tolerancj" oraz dba o!% 

o dobro wszystkich ludzi i natury. Warto!% Dobroci (4 po-

zycje, & Cronbacha 0,70) wi$&e si" z dba o!ci$ o dobro-

stan ludzi, z którymi jednostka utrzymuje cz"ste relacje 

osobiste. Warto!% Tradycji (4 pozycje, & Cronbacha 0,68) 

obejmuje zaanga&owanie i szacunek dla obyczajów kul-

turowych/religijnych. Warto!% Konformizmu (4 pozy-

cje, & Cronbacha 0,64) opiera si" na powstrzymywaniu 

si" od dzia a', sk onno!ci czy impulsów, które mog y-

by zrani% innych b$d( naruszy% normy lub oczekiwania 

grupowe. Wreszcie, warto!% Bezpiecze'stwa (5 pozycji, 

& Cronbacha 0,68) wi$&e si" z bezpiecze'stwem, har-

moni$ oraz stabilno!ci$ spo ecze'stwa, zwi$zków i Ja 

(Schwartz i Rubel, 2005, s. 1010–1011). Rzetelno!ci 

miar mo&na uzna% za dopuszczalne, zw aszcza z uwagi 

na niewielk$ liczb" pozycji sk adaj$cych si" na pomiar 

poszczególnych typów warto!ci.

W przypadku uwzgl"dniania w regresji warto!ci jako 

zmiennych wyja!niaj$cych zalecane jest zastosowanie 

wyników surowych, ponadto z uwagi na wyra(ne skore-

lowanie poszczególnych miar warto!ci w analizie regresji 

nale&y opu!ci% co najmniej jedn$ z nich (Schwartz, infor-

macja osobista). W omawianym badaniu zdecydowano 

si" zatem na pomini"cie zmiennej Tradycja z uwagi na 

jedn$ z ni&szych rzetelno!ci oraz brak wyra(nych prze-

s anek teoretycznych do uwzgl"dnienia tej zmiennej – po-

miar stopnia przywi$zania do norm grupowych zawarty 



152      MAGDALENA #EMOJTEL-PIOTROWSKA, TOMASZ BARAN, JAROS+AW PIOTROWSKI

jest w warto!ci Konformizmu, d$&enie do stabilnych re-

lacji wewn$trzgrupowych – w warto!ci Bezpiecze'stwa; 

obie te zmienne w wystarczaj$cym stopniu pozwalaj$ 

zmierzy% warto!ci konserwatywne.

Pomiar nat%"enia postaw roszczeniowych. Kwestio-

na riusz Roszczeniowo!ci Piotrowskiego i #emoj tel-Pio-

trowskiej (2009). Metoda s u&y badaniu poziomu trzech 

typów roszczeniowo!ci: biernej, aktywnej i odwetowej. 

Skala zawiera 36 pozycji, o zakresie odpowiedzi od 1 (ca -
kowicie si% nie zgadzam) do 6 (ca kowicie si% zgadzam). 

Sk ada si" z trzech skal (po 12 pozycji): wiary w obligacje 

instytucji i jednostek, s u&$cej pomiarowi biernej posta-

ci roszczeniowo!ci (np. „Pa'stwo ma obowi$zek dba% 

o wszystkich obywateli”); walki o swoje, s u&$cej do 

pomiaru roszczeniowo!ci aktywnej (np. „Cz owiek powi-

nien zawsze upomina% si" o to, co mu si" nale&y”); m!ci-

wo!ci, mierz$cej trudno!ci w darowywaniu krzywd, s u-

&$cej pomiarowi roszczeniowo!ci odwetowej (np. „Nie 

wybaczam doznanych krzywd”). Metoda ma sprawdzon$ 

trafno!% (por. Piotrowski i #emojtel-Piotrowska, 2009).

W obecnym badaniu wspó czynniki rzetelno!ci & Cron-

bacha wynios y: dla skali walki o swoje (roszczeniowo!ci 

aktywnej) 0,86, dla wiary w obligacje (roszczeniowo!ci 

biernej) 0,87 i dla m!ciwo!ci (roszczeniowo!ci odwe-

towej) 0,86. )redni poziom roszczeniowo!ci aktywnej 

wyniós  M = 4,27, SD = 0,70, roszczeniowo!ci biernej 

M = 4,54, SD = 0,77, a roszczeniowo!ci odwetowej 

M = 3,33, SD = 0,77. Analiza czynnikowa metod$ wyod-

r"bniania g ównych sk adowych potwierdzi a odr"bno!% 

wyró&nionych skal w badanej próbie.

Wyniki

)rednie poziomy warto!ci uzyskane w badanej próbie 

przedstawia Tabela 1.

W badanej próbie najmniej cenione by y warto!ci 

W adzy (co jest wynikiem typowym, por. np. Boski, 

2009) i Tradycji, najbardziej – Podmiotowo!ci, co nie 

dziwi ze wzgl"du na stosunkowo m ody wiek próby i jej 

specyÞ k" (u&ytkownicy internetu). M odsze grupy wie-

kowe s$ mniej konformistyczne (Korzeniowski, 1999). 

Warto!ci Dobroci i Uniwersalizmu równie& znalaz y si" 

na szczycie hierarchii warto!ci w badanej próbie.

Poziom roszczeniowo!ci aktywnej korelowa  dodatnio 

z poziomem roszczeniowo!ci biernej i odwetowej, nato-

miast roszczeniowo!% bierna korelowa a ujemnie z rosz-

czeniowo!ci$ odwetow$. Skorelowanie trzech typów po-

staw roszczeniowych przedstawia Tabela 2.

Postawy roszczeniowe wi$za y si" ze statusem mate-

rialnym, poziomem wykszta cenia, wiekiem i wielko!ci$ 

miejsca zamieszkania. Dane dotycz$ce tych zwi$zków 

przedstawia Tabela 3.

Tabela 1. 

)rednie i odchylenia standardowe poszczególnych typów 

warto!ci w badanej próbie u&ytkowników internetu (N = 

1900)

M SD

W adza 3,34 1,15

Osi$gni"cia 4,10 1,05

Hedonizm 3,97 1,23

Poszukiwanie dozna' 4,15 1,08

Podmiotowo!% 4,58 0,88

Uniwersalizm 4,42 0,88

Dobro% 4,48 0,85

Tradycja 3,66 1,04

Konformizm 4,00 0,95

Bezpiecze'stwo 4,12 0,91

Tabela 2. 

Wzajemne skorelowanie postaw roszczeniowych w próbie 

internautów (N = 1900)

Roszczeniowo!% 

aktywna

Roszczeniowo!% 

bierna

Roszczeniowo!% bierna 0,54***

Roszczeniowo!% odwetowa 0,25*** –0,12***

*** p < 0,001

Tabela 3. 

Zwi$zki trzech wymiarów postaw roszczeniowych z wie-

kiem, p ci$, poziomem wykszta cenia i wielko!ci$ miejsca 

zamieszkania w próbie internautów (N = 1900, korelacje 

r Pearsona dla wieku i statusu Þ nansowego i rho Spearmana 

dla wykszta cenia i wielko!ci miejsca zamieszkania)

Zmienne 

socjodemograÞczne

R
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sz

cz
en

io
w

o
!%

 

ak
ty

w
n
a

R
o
sz

cz
en

io
w

o
!%

 

b
ie

rn
a

R
o
sz

cz
en

io
w

o
!%

 

o
d
w

et
o
w

a

Wiek –0,06*** –0,07*** –0,20***

Status Þnansowy –0,06*** –0,09*** –0,03***

Wykszta cenie –0,03*** –0,11*** –0,05***

Wielko!% miejsca 

zamieszkania –0,07*** –0,02*** –0,01***

* p < 0,05; *** p <0,001
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Tabela 4. 

Wspó czynniki korelacji mi"dzy trzema wymiarami postaw roszczeniowych i typami warto!ci w uj"ciu Shaloma Schwartza 

(N = 1900)

Typ warto!ci Roszczeniowo!% aktywna Roszczeniowo!% bierna Roszczeniowo!% odwetowa

W adza –0,22*** –0,17*** –0,29***

Osi$gni"cia –0,29*** –0,00*** –0,16***

Hedonizm –0,30*** –0,04*** –0,22***

Poszukiwanie dozna' –0,25*** –0,01*** –0,10***

Podmiotowo!% –0,27*** –0,10*** –0,03***

Uniwersalizm –0,02*** –0,25*** –0,27***

Dobro% –0,00*** –0,24*** –0,38***

Tradycja –0,19*** –0,08*** –0,20***

Konformizm –0,08*** –0,15*** –0,20***

Bezpiecze'stwo –0,00*** –0,14*** –0,09***

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p <0,001

Tabela 5. 

Porównanie wspó czynników regresji (standaryzowanych) dla trzech rodzajów roszczeniowo!ci ze zmiennymi socjodemo-

graÞ cznymi wprowadzonymi w Kroku 1 i typami warto!ci wprowadzonymi w Kroku 2, regresja hierarchiczna metod$ 

wprowadzania (N = 1900)

Roszczeniowo!% aktywna Roszczeniowo!%  bierna Roszczeniowo!% odwetowa

Krok 1 Krok 2 Krok 1 Krok 2 Krok 1 Krok 2

Zmienne socjometryczne:

Wiek –0,07*** –0,10*** –0,10*** –0,03*** –0,21*** –0,08***

P e% –0,02*** –0,08*** –0,14*** –0,09*** –0,09*** –0,02***

Wykszta cenie –0,02*** –0,05*** –0,11*** –0,10*** –0,03*** –0,01***

Wielko!% miejsca zamieszkania –0,08*** –0,04*** –0,02*** –0,00*** –0,07*** –0,05***

Status materialny –0,05*** –0,01*** –0,13*** –0,12*** –0,01*** –0,03***

Typ warto!ci:

W adza  –0,01*** –0,20*** –0,17***

Osi$gni"cia –0,18*** –0,07*** –0,00***

Hedonizm –0,19*** –0,03*** –0,12***

Poszukiwanie dozna' –0,03*** –0,06*** –0,06***

Podmiotowo!% –0,22*** –0,07*** –0,11***

Uniwersalizm –0,09*** –0,11*** –0,07***

Dobro% –0,10*** –0,12*** –0,46***

Konformizm –0,08*** –0,04*** –0,06***

Bezpiecze'stwo –0,02*** –0,02*** –0,10***

Zmiana R ² –0,01*** –0,17*** –0,06*** –0,09*** –0,05*** –0,24***

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
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Roszczeniowo!% aktywna wi$za a si" z m odszym wie-

kiem, statusem i zamieszkiwaniem w wi"kszych miejsco-

wo!ciach. Roszczeniowo!% bierna korelowa a dodatnio 

z wiekiem i negatywnie z ocen$ statusu Þ nansowego oraz 

poziomem wykszta cenia. Roszczeniowo!% odwetowa ko-

relowa a ujemnie z wiekiem i poziomem wykszta cenia. 

Zwi$zek postaw roszczeniowych ze zmiennymi demo-

graÞ cznymi wskazuje na odr"bne uwarunkowania rosz-

czeniowo!ci biernej – wi$&e si" ona generalnie z ni&sz$ 

pozycj$ spo eczn$ (zarówno wyra&on$ poziomem statusu 

ekonomicznego, jak i wykszta cenia). Roszczeniowo!% 

aktywna i odwetowa s$ natomiast bardziej charaktery-

styczne dla m odszych grup wiekowych.

Korelacje postaw roszczeniowych z typami warto!ci 

ukazuje Tabela 4. Wyniki te uk adaj$ si" w sinusoid", od-

zwierciedlaj$c opozycyjno!% poszczególnych typów war-

to!ci. Dla roszczeniowo!ci biernej (wiary w obligacj") 

zgodnie z za o&eniami uzyskano najsilniejsze korelacje 

dodatnie z warto!ciami dotycz$cymi uwzgl"dniania inte-

resu cudzego (Uniwersalizm i Dobro%) oraz z warto!cia-

mi konserwatywnymi (Konformizm i Bezpiecze'stwo). 

W przypadku roszczeniowo!ci aktywnej i odwetowej 

uk ad korelacji jest w obu wypadkach mocno zbli&ony, 

przy czym dla roszczeniowo!ci aktywnej najsilniejsze 

korelacje dodatnie wyst"puj$ z warto!ciami zwi$zanymi 

z umacnianiem Ja (Hedonizm, W adza) i otwarto!ci$ na 

zmian" (Podmiotowo!%, Poszukiwanie dozna'). Ró&nice 

mi"dzy roszczeniowo!ci$ aktywn$ i odwetow$ ujawniaj$ 

si" w sile korelacji i sile odrzucania warto!ci zwi$zanych 

z przekraczaniem ja (zw aszcza warto!ci Dobroci) oraz 

przywi$zania do warto!ci wzmacniaj$cych Ja (warto!% 

W adzy). Znowu, tak jak w przypadku zwi$zku postaw 

roszczeniowych ze zmiennymi demograÞ cznymi, zazna-

cza si" odr"bno!% roszczeniowo!ci biernej od pozosta ych 

dwóch form roszczeniowo!ci.

W celu zbadania, na ile przywi$zanie do okre!lonych 

typów warto!ci wi$&e si" z poszczególnymi postawami 

roszczeniowymi, wykonano hierarchiczn$ analiz" regre-

sji metod$ wprowadzania (Tabela 5). W bloku pierwszym 

wprowadzono dane dotycz$ce p ci, wieku, wielko!ci 

miejsca zamieszkania, wykszta cenia i deklarowanego 

statusu Þ nansowego. W bloku drugim uwzgl"dniono, 

zgodnie z rekomendacj$ Schwartza, surowe wyniki dla 

poszczególnych typów warto!ci, do regresji nie wprowa-

dzono danych dotycz$cych warto!ci Tradycji z uwagi na 

brak zak adanych zwi$zków z postawami roszczeniowy-

mi wynikaj$cych z uprzednich bada' i analizy tre!ciowej 

skali s u&$cej do pomiaru tej warto!ci (zmienna ta przede 

wszystkim nie wi$&e si" z uwzgl"dnianiem interesu w a-

snego i cudzego).

Roszczeniowo!% aktywna wi$za a si" z wy&szym 

przywi$zaniem do warto!ci Osi$gni"%, Podmiotowo!ci 

i Hedonizmu oraz ni&szym przywi$zaniem do warto-

!ci Dobroci, Uniwersalizmu i Konformizmu. Spo!ród 

zmiennych socjodemograÞ cznych istotnymi predyktora-

mi okaza a si" p e% (&e'ska), wiek (starszy), wykszta ce-

nie (ni&sze oraz !rednie), F(14, 1899) = 29,84; p < 0,001, 

skorygowane R ² = 0,18.

Predyktorami roszczeniowo!ci biernej by y p e% &e'-

ska, starszy wiek, gorsza ocena w asnej sytuacji mate-

rialnej i ni&sze wykszta cenie. Ten typ roszczeniowo!ci 

wi$za  si" tak&e z silniejszym przywi$zaniem do warto-

!ci Dobroci i Uniwersalizmu oraz ni&szym przywi$za-

niem do warto!ci W adzy oraz – wbrew oczekiwaniom 

– wy&szym przywi$zaniem do warto!ci Podmiotowo!ci, 

F(14, 1899) = 22,67; p < 0,001, skorygowane R ² = 0,14.

Predyktorami roszczeniowo!ci odwetowej w badanej 

próbie by y p e% m"ska, m odszy wiek, zamieszkiwanie 

poza wsi$, silniejsze przywi$zanie do warto!ci W adzy, 

Hedonizmu, Podmiotowo!ci, Poszukiwania dozna' 

i Bezpiecze'stwa oraz ni&sze przywi$zanie do warto!ci 

Konformizmu, Uniwersalizmu i Dobroci, F(14, 1899) 

= 53,91; p < 0,001, skorygowane R ² = 0,29. Wyniki te s$ 

zgodne zarówno z hipotez$ o silniejszym zwi$zku rosz-

czeniowo!ci odwetowej z warto!ciami wzmacniaj$cymi 

Ja przy jednoczesnym odrzucaniu warto!ci pozaosobi-

stych, jak i hipotez$ o zwi$zku z warto!ciami Otwarto!ci 

na zmian" i odrzucaniu warto!ci Konformizmu jako 

zwi$zanej z przestrzeganiem norm grupowych. Zwi$zek 

z warto!ci$ Bezpiecze'stwa nie by  przewidywany.

Poniewa& zarówno w poziomie roszczeniowo!ci, jak 

i przywi$zania do warto!ci wyst"puj$ wyra(ne ró&nice 

mi"dzyp ciowe (por. Schwartz i Rubel, 2005) zastosowa-

no metod" regresji hierarchicznej, w której w osobnym 

bloku wprowadzono interakcje p ci z przywi$zaniem 

do poszczególnych typów warto!ci zgodnie z procedur$ 

rekomendowan$ przez Aiken i Westa (1991; za: Ja!ko 

i Kossowska, 2008). Analiza nie wykaza a istotnych 

efektów interakcji dla p ci i typów warto!ci odno!nie do 

trzech wymiarów postaw roszczeniowych.

Dyskusja

Uzyskane wyniki wskazuj$ na umiarkowan$ si " zale&-

no!ci mi"dzy warto!ciami a postawami roszczeniowymi. 

Za wynik ten cz"!ciowo odpowiada do!% znaczna liczba 

uwzgl"dnionych potencjalnych predyktorów oraz wiel-

ko!% próby. )rednie poziomy warto!ci pozwalaj$ na cha-

rakterystyk" badanej próby – najmniej cenione s$ w niej 

warto!ci konserwatywne i warto!% W adzy (ten ostatni 

wynik jest typowy dla innych bada' z zastosowaniem po-

miaru warto!ci Schwartzowskich; por. Boski, 2009). Tak&e 
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warto!% Tradycji przyjmuje niski poziom. Nakazuje to 

pewn$ ostro&no!% w interpretacji uzyskanych zale&no!ci.

Niemniej jednak warto!ci pozwalaj$ wyja!ni% istot-

n$ cz"!% wariancji postaw roszczeniowych, tak&e przy 

kontroli zmiennych demograÞ cznych. Co wi"cej, zmien-

ne demograÞ czne wyja!niaj$ w badanej próbie bardzo 

niewielki procent wariancji postaw roszczeniowych. 

Wykazane zale&no!ci pozwalaj$ rzuci% nieco !wiat a na 

natur" tych postaw, zwi$zki z uwzgl"dnieniem interesu 

w asnego i cudzego przy wysuwaniu &$da' pod adresem 

innych, a nawet mo&liwe ich uwarunkowania w przemia-

nach warto!ci, jakie obecnie zachodz$ w polskim spo-

 ecze'stwie, a przynajmniej jego m odszej cz"!ci (por. 

Siemie'ska, 2002).

W badanej próbie !rednie warto!ci nat"&enia postaw 

roszczeniowych pozwalaj$ przyj$% tez", i& roszczenio-

wo!% bierna i aktywna s$ rozpowszechnione co najmniej 

w znacznej cz"!ci spo ecze'stwa. Próby internautów nie 

s$ naturalnie próbami reprezentatywnymi – internauci 

jako grupa s$ m odsi, lepiej wykszta ceni i maj$ wy&szy 

status Þ nansowy ni& ogó  spo ecze'stwa, niemniej w ba-

danej próbie znalaz y si" osoby o bardzo ró&nym statusie 

zawodowym i spo ecznym. Postawy roszczeniowe, przy-

najmniej w rozumieniu wiary w obligacje i odwetowo!ci, 

s$ ponadto  $czone raczej z gorzej sytuowanymi war-

stwami spo ecznymi (por. np. Koralewicz i Zió kowski, 

1990; Kotlarska-Michalska, 2005), wi"c ich stosunkowo 

wysokie warto!ci w próbie internautów mog$ sugerowa% 

wysoki poziom tak&e w nieuwzgl"dnionej w badaniu cz"-

!ci populacji. Ta kwestia wymaga jednak bada' na próbie 

bardziej reprezentatywnej ni& obecna.

Uzyskane zale&no!ci s$ do!% s abe, odpowiada za to, 

przynajmniej po cz"!ci, wielko!% próby. Z drugiej strony 

du&e próby sprzyjaj$ uzyskiwaniu istotnych zale&no!ci, 

najs absze wi"c z wykrytych tu predyktorów nale&y inter-

pretowa% do!% ostro&nie.

Roszczeniowo!% bierna wi$za a si" z warto!ciami prze-

kraczania Ja (przywi$zanie do warto!ci Uniwersalizmu 

i Dobroci, przy jednoczesnym odrzucaniu warto!ci 

W adzy), nie uda o si" jednak potwierdzi% zak adanego 

zwi$zku z warto!ciami konserwatywnymi. By% mo&e 

odpowiada za to niski poziom tych warto!ci w badanej 

próbie, oprócz tego miary warto!ci konserwatywnych 

cechuj$ si" niezbyt wysok$ rzetelno!ci$, co utrudnia wy-

krycie ewentualnych zwi$zków. Zwi$zki ze zmiennymi 

socjodemograÞ cznymi potwierdzi y wyniki poprzednich 

bada' i analiz wi$&$cych wyst"powanie tej postaci rosz-

czeniowo!ci ze wska(nikami ni&szej pozycji spo ecznej 

(Koralewicz i Zió kowski, 1990; Kotlarska-Michalska, 

2005). Roszczeniowo!% bierna odwo uje si" do nor-

my odpowiedzialno!ci spo ecznej, nakazuj$cej opiek" 

nad osobami potrzebuj$cymi pomocy. Co interesuj$ce, 

roszczeniowo!% bierna wi$za a si" zarówno z warto!ci$ 

Dobroci, która jest ograniczona do osób pozostaj$cych 

w bliskich codziennych kontaktach z jednostk$, jak 

i Uniwersalizmu, wi$&$cego si" z dba o!ci$ o dobrostan 

szerszych grup spo ecznych. Zwi$zek z warto!ci$ Dobroci 

koresponduje ze zwi"kszon$ sk onno!ci$ do pomagania 

u osób o ni&szym statusie materialnym jako metod$ radze-

nia sobie z wrogim otoczeniem (Piff, Kraus, Côté, Cheng 

i Keltner, 2010). Odrzucanie warto!ci W adzy !wiadczy 

z kolei o zwi$zku biernej roszczeniowo!ci z postawami 

egalitarnymi, co potwierdza uzyskany wcze!niej nega-

tywny zwi$zek tej postawy z SDO (#emojtel-Piotrowska 

i Piotrowski, 2009). Sk$din$d to w a!nie nastawienie 

egalitarne by o mediatorem zwi$zku ni&szego statusu so-

cjoekonomicznego z nastawieniem prospo ecznym w ba-

daniach Piffa i wspó pracowników (2010). Nastawienie 

równo!ciowe pozwala podejrzewa%, &e osoby biernorosz-

czeniowe stosuj$ do podzia u dóbr zasad" „ka&demu po 

równo”, postulowan$ przez Lewick$ (2001) w jej analizie 

zjawiska roszczeniowo!ci. Do!% zaskakuj$cy jest nato-

miast zwi$zek z warto!ci$ Podmiotowo!ci – jest on bar-

dzo s aby. Z drugiej jednak strony osoby roszczeniowe 

s$ sk onne do formu owania &$da' pod adresem innych 

ludzi i instytucji, co wymaga pewnej sk onno!ci do brania 

spraw w swoje r"ce (por. Lewicka, 2002). Ogólnie, dla 

roszczeniowo!ci biernej uzyskano do!% s abe zale&no!ci, 

w odró&nieniu od pozosta ych dwóch form.

Roszczeniowo!% aktywn$ i odwetow$, koreluj$ce ze 

sob$ dodatnio,  $czy zwi$zek z warto!ciami umacniaj$cy-

mi Ja. Jednak roszczeniowo!% aktywna wyra(niej wi$&e 

si" z warto!ciami drugiego wymiaru postulowanego przez 

Schwartza, czyli przywi$zaniem do warto!ci Otwarto!ci 

na zmian" (Podmiotowo!ci i Osi$gni"%). Wskazuje to na 

zwi$zek z warto!ciami indywidualistycznymi, zgodnie 

z za o&eniem o wp ywie przemian warto!ci (w kierun-

ku indywidualizacji) na wyst"powanie roszczeniowo!ci 

aktywnej. Zwi$zek z Podmiotowo!ci$ wskazuje te& na 

proaktywno!% osób cechuj$cych si" t$ odmian$ roszcze-

niowo!ci i sk onno!% do brania spraw w swoje r"ce. Brak 

zwi$zku z warto!ci$ W adzy !wiadczy natomiast raczej 

o tendencji do ochrony interesu w asnego ni& d$&enia do 

przewagi nad innymi. By% mo&e zachowania egoistyczne 

osób aktywnoroszczeniowych ujawniaj$ si" w sytuacjach, 

kiedy interesy w asne stoj$ w sprzeczno!ci z interesem 

cudzym. St$d by% mo&e stwierdzana u osób aktywno-

roszczeniowych tendencja do oczekiwania wy&szego wy-

nagrodzenia czy egoistycznych wyborów w dylematach 

spo ecznych przy braku zwi$zku z tendencjami antyspo-

 ecznymi, które wyst"puj$ za to przy roszczeniowo!ci od-

wetowej (por. Campbell i in., 2004; #emojtel-Piotrowska 
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i Piotrowski, 2010a). Roszczeniowo!% odwetowa wi$-

&e si" natomiast z przywi$zaniem do warto!ci W adzy, 

w tym wi"c wypadku obecne jest d$&enie do przewagi 

nad innymi.

Obie postawy wi$&$ si" te& z odrzucaniem warto!ci 

uwzgl"dniaj$cych dobro pozaosobiste. Silniejszy zwi$-

zek z wymiarem dotycz$cym kierowania si" w asnym 

b$d( cudzym interesem wykazuje roszczeniowo!% od-

wetowa. Roszczeniowo!% odwetowa i aktywna wyra(nie 

wi$&$ si" z warto!ciami, natomiast w przypadku rosz-

czeniowo!ci biernej ten zwi$zek jest s aby (zaledwie 9% 

wariancji wyja!nianej). Wyniki te s$ spójne dla danych 

uzyskanych dla uwarunkowa' osobowo!ciowych tych 

postaw – w tym wypadku roszczeniowo!% bierna i ak-

tywna s abo wi$za y si" ze zmiennymi temperamental-

nymi i osobowo!ciowymi, podczas gdy roszczeniowo!% 

odwetowa wykazywa a zwi$zki umiarkowane (#emojtel-

-Piotrowska i Piotrowski, 2010a). Roszczeniowo!% odwe-

towa koreluje równie& ujemnie z wiekiem. Silniejsza kon-

centracja na interesie w asnym osób m odszych i ni&szy 

poziom respektowania norm spo ecznych mo&e by% wy-

nikiem specyÞ ki rozwojowej – osoby m odsze s$ mniej 

konformistyczne od osób starszych wobec norm grupo-

wych i regu  &ycia spo ecznego, na co wskazuj$ chocia&-

by zwi$zki konserwatyzmu i autorytaryzmu z wiekiem 

(Korzeniowski, 1999). Koralewicz i Zió kowski (1990) 

w badaniach nad orientacj$ egoistyczno-roszczeniow$ 

stwierdzili wysoki poziom tej mentalno!ci u osób naj-

m odszych i najstarszych. Roszczeniowo!% odwetowa 

ró&ni si" od roszczeniowo!ci aktywnej tak&e zwi$zkiem 

z warto!ci$ Bezpiecze'stwa – najwidoczniej ma ona cha-

rakter bardziej zachowawczy ni& proaktywny, przynaj-

mniej w porównaniu do roszczeniowo!ci aktywnej.

Podsumowanie

Celem badania by a analiza zwi$zków postaw roszcze-

niowych z warto!ciami. Poruszono dwa podstawowe za-

gadnienia: zwi$zek postaw roszczeniowych z warto!cia-

mi dotycz$cymi interesu osobistego lub pozaosobistego 

oraz zale&no!% tych postaw od warto!ci zwi$zanych z in-

dywidualizmem, zw aszcza Podmiotowo!ci$.

Osobom roszczeniowym w polskim dyskursie badaw-

czym i potocznym przypisuje si" bierno!% i egoizm b$d( 

na poziomie indywidualnym, b$d( grupowym. Tak&e ba-

dania do!% odleg e od rodzimej tradycji badawczej wska-

zuj$ na ryzyko zwi$zane z nadmiernym wysuwaniem 

roszcze' i nastawieniem eksploatacyjnym. Prezentowane 

badania ukazuj$ ró&norodno!% pod o&a motywacyjnego 

postaw roszczeniowych, koresponduj$c$ ze z o&ono!ci$ 

zjawiska roszczeniowo!ci. Postawy te, cho% wynikaj$ 

z ró&nych warto!ci, wspó wyst"puj$ do pewnego stopnia, 

a w stosunku do roszczeniowo!ci biernej i aktywnej ich 

poziom mo&na okre!li% jako wysoki. Poznanie uwarun-

kowa' postaw roszczeniowych pozwala pe niej zrozu-

mie% ró&ne zjawiska spo eczne, u których pod o&a le&y 

nastawienie roszczeniowe – zachowa' protestacyjnych, 

skarg konsumenckich, oczekiwa' wobec pa'stwa i in-

nych osób, w tym pracodawców. W !wietle uzyskanych 

wyników jedynie roszczeniowo!% odwetowa wydaje si" 

(po raz kolejny) zjawiskiem niepo&$danym, gdy& opiera 

si" na d$&eniu do przewagi w asnego interesu nad dobrem 

innych osób. Roszczeniowo!% bierna i aktywna wynika-

j$ z odmiennych, czasem sprzecznych warto!ci i s$ od-

zwierciedleniem warto!ci promowanych przez kultur" 

i system spo eczny. Roszczeniowo!% bierna wi$&e si" naj-

prawdopodobniej z poprzednim systemem i przejawia si" 

w aprobacie dla pa'stwa opieku'czego. Jest to najpraw-

dopodobniej ta w a!nie roszczeniowo!%, któr$ badacze 

przemian ustrojowych przypisuj$ osobom przegranym 

w procesie transformacji (por. np. Kotlarska-Michalska, 

2005). Potwierdzaj$ to zreszt$ zwi$zki ze zmiennymi de-

mograÞ cznymi wykazane w omawianym badaniu. Nie 

ma ona jednak charakteru aspo ecznego, wynika w du&ej 

mierze z nastawienia równo!ciowego i kolektywistyczne-

go. Brakuje w niej natomiast elementu d$&enia do prze-

wagi nad innymi, realizacji w asnych interesów kosztem 

innych ludzi. Roszczeniowo!% aktywna odzwierciedla 

natomiast przemiany w warto!ciach, zachodz$ce obecnie 

w m odym pokoleniu (Marody, 2002; Siemie'ska, 2002; 

)wida-Ziemba, 2002). Poziom roszczeniowo!ci odweto-

wej jest znacznie ni&szy ni& aktywnej. Ró&nica mi"dzy 

tymi postawami tkwi g ównie w nastawieniu do intere-

su cudzego – roszczeniowo!% aktywna wi$&e si" z jego 

ignorowaniem, roszczeniowo!% odwetowa z d$&eniem 

do przewagi nad innymi. Jednak badania nad postawa-

mi prospo ecznymi obecnymi w polskim spo ecze'stwie 

wskazuj$, &e mimo wysokiej akceptacji samokierowania 

i sukcesu Þ nansowego przez m odsze kategorie wiekowe 

polskiego spo ecze'stwa, przynajmniej na poziomie de-

klaracji, nastawienie egoistyczne nie jest rozpowszech-

nione (por. np. Kici'ski, 2002; )wida-Ziemba, 2002). 

Postawy roszczeniowe wydaj$ si" za! nie tyle wyrazem 

egoistycznego indywidualizmu, ile z jednej strony wyra-

zem normy odpowiedzialno!ci spo ecznej (w przypadku 

roszczeniowo!ci biernej), z drugiej – sk onno!ci do bar-

dziej zdecydowanej obrony interesu w asnego (roszcze-

niowo!% aktywna).
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PRZYPISY

1. W artykule zdecydowano si" stosowa% polskie t umacze-

nia typów warto!ci za P. Boskim (2009).

Entitlement attitudes and Schwartz`s values system

Magdalena #emojtel-Piotrowska1, Tomasz Baran2, Jaros aw Piotrowski3

1 Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Sopot Faculty
2 Institute of Psychology, University of Warsaw

3 Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Sopot Faculty

Abstract

The paper presents results from the survey realized on a sample of Polish Internet users (N = 1900) con-

cerning relations between entitlement attitudes and Schwartz`s types of values. Three entitlement attitudes 

were distinguished: active entitlement, passive entitlement and revengefulness. Active entitlement was 

positively related to Openness to Change, negatively to Conservative values (ie. Conformity), positively 

to Self-Enhancement (Hedonism) and negatively to Self-Transcendence values. Passive entitlement was 

related positively to the two values of Self-Transcendence (Benevolence and Universalism), and contrary 

to predictions to Self-Direction, and negatively to Power. Revengefulness was related negatively to Self-

Transcendence and to Conformity and positively to Self-Enhancement (ie. Power, Hedonism), Openness 

to Change (Stimulation, Self-Direction), and Security values. Results point to different motivational 

sources of particular entitlement attitudes related to self versus others interests and to Openness to Change-

Conservatism dimension.
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