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FUNCTIONING OF WORKAHOLICS  

IN THE TASK SITUATION 

Abstract. A hypothesis has been formulated that workaholics will differ from non-
workaholics with respect to high extrinsic motivation and high failure-avoidance moti-
vation in an achievement-oriented task situation. The main aim of the experiment was 
to investigate the influence of three factors: workaholism syndrome, level of task diffi-
culty and feedback on the task outcome, on three dimensions of achievement-oriented 
behavior: level of aspiration, persistence and performance level. Sixty workaholics and 
60 non-workaholics accomplished the computer-task SYZYF. State-Trait Anxiety In-
ventory was also used. Workaholics scored significantly higher than non-workaholics 
on the measures of both state-anxiety and trait-anxiety. Workaholics reported signifi-
cantly higher levels of aspiration. However, workaholics and non-workaholics did not 
differ on persistence and performance levels. The data are consistent, to some extent, 
with the notion that workaholism is associated with failure-avoidance motivation. Re-
sults suggest that failure-avoidance motivation in workaholics is probably compen-
sated through extrinsic motivation. 
 
 
Sformułowano przewidywanie, Ŝe pracoholicy – w związku z wysoką moty-
wacją unikania niepowodzenia oraz motywacją zewnętrzną – będą róŜnić się 
od niepracoholików w sytuacji zadaniowej związanej z osiągnięciami. W eks-
perymencie sprawdzano, czy wymiary zachowania wiąŜąc się z osiągnięciami 
(poziom aspiracji, wytrwałość i poziom osiągnięć) modyfikowane są przez trzy 
czynniki: syndrom pracoholizmu, poziom trudności zadania oraz informacje 
zwrotne o wyniku osiągniętym. Sześćdziesięciu pracoholików i 60 niepracoho-
lików wykonywało komputerowe zadanie SYZYF, wymagające koordynacji 
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wzrokowo-ruchowej. U badanych mierzono teŜ poziom lęku-stanu oraz lęku-
cechy. Pracoholików cechował wyŜszy niŜ niepracoholików poziom lęku-stanu 
oraz lęku-cechy. Osoby uzaleŜnione od pracy przejawiały wyŜszy niŜ niepraco-
holicy poziom aspiracji, pracowały porównywalnie wytrwale, nie róŜniły się 
znacząco od niepracoholików pod względem poziomu osiągnięć. Uzyskane 
dane potwierdzają, do pewnego stopnia, tezę o związku pracoholizmu z moty-
wacją unikania niepowodzenia. Rezultaty sugerują teŜ, Ŝe motywacja do uni-
kania niepowodzenia u osób uzaleŜnionych od pracy jest prawdopodobnie 
kompensowana przez motywację zewnętrzną (dokonań).  

WPROWADZENIE 

Problem pracoholizmu wzbudza zainteresowanie naukowców i praktyków od 
blisko 40 lat (Oates, 1968). Zjawisko określa się najczęściej jako zaburzenie 
polegające na obsesyjno-kompulsyjnym zaangaŜowaniu w pracę, przejawiające 
się przede wszystkim uporczywym narzucaniem sobie przez jednostkę bardzo 
wysokich standardów wykonania zadania i niemoŜnością wyłączenia się z pra-
cy (por. Spence, Robbins, 1992; Robinson, 1998). Pojęcie pracoholizmu odnosi 
się do zjawiska polegającego nie tyle na obciąŜeniu pracą (duŜą liczbą 
godzin pracy), co obsesyjnym przeciąŜeniu pracą, które powoduje, Ŝe nawet 
niewielka liczba godzin pracy decyduje o uzaleŜnieniu. W niniejszym artykule 
odróŜnia się pracoholizm jako destruktywną formę wysokiego zaangaŜowa- 
nia w pracę od entuzjazmu pracy – pozytywnej i zdrowej postaci wysokiego  
zaangaŜowania w pracę. Przymus pracy moŜe przejawiać się w róŜnej formie: 
bezustannego zapracowania (niestrudzeni pracoholicy), naprzemiennych faz 
przymusu pracy i przymusu jej unikania (bulimiczni pracoholicy), stałej pot-
rzeby zmiany aktywności (pracoholicy z deficytem koncentracji uwagi), roz-
drabniania się w detalach pracy (pracoholicy „rozkoszujący się pracą”) czy 
pomocy innym (troskliwi pracoholicy) (Robinson, 1998).  

Z przeglądu literatury wynika, Ŝe istniejąca (wciąŜ znikoma) liczba badań 
empirycznych nad pracoholizmem dotyczy głównie cech osób uzaleŜnionych od 
pracy (Bonebright, Clay, Ankenmann, 2000; Kanai, Wakabayashi, Fling, 
1996; Spence, Robbins, 1992; Haymon, 1993 – za: Robinson, 2001), wpływu 
pracoholizmu na funkcjonowanie organizacji (m.in. Burke, 2000; Galperin, 
Burke, 2006; Porter, 1996), rodziny czy związków interpersonalnych (m.in. 
Robinson, Post, 1995, 1997; Piotrowski, Vodanovich, 2006; Mcmillan i in., 
2004). Wskazuje się, Ŝe pracoholicy cechują się m.in. wysokimi tendencjami do 
perfekcji, bardziej niŜ niepracoholicy doświadczają lęku i stresu pracy, proble-
mów zdrowotnych, mają trudności z delegowaniem pracy (np. Spence, Rob-
bins, 1992; Poppelreuter, 1996), kształtowaniem i utrzymywaniem intymnych 
relacji interpersonalnych (Robinson, Post, 1995, 1997). 

Niewiele badań dotyczy bezpośrednio psychologicznych mechanizmów 
uzaleŜnienia od pracy (Burke, 2000; Burke, Matthiesen, 2004; Burke, Matt-
hiesen, Pallesen, 2006; Paluchowski, Hornowska, 2003; Wojdyło, 2005a; por. 
Ng, Sorensen, Feldman, 2007). Wskazuje się, Ŝe pracoholizm związany jest 
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z cechami osobowości obsesyjno-kompulsyjnej (m.in. Chonko, 1983; Naughton, 
1987; Schwartz, 1982), wysokimi emocjami negatywnymi (Burke, Matthiesen, 
2004; Wojdyło, 2005a), neurotycznością (Burke, Matthiesen, Pallesen, 2006) 
oraz pewnymi temperamentalnymi właściwościami – wysokim unikaniem 
wzmocnień negatywnych i wytrwałością (Paluchowski, Hornowska, 2003). 
Z badań Burke (2000) wynika, Ŝe waŜne znaczenie w regulacji obsesji pracy 
mają specyficzne przekonania i obawy, powstałe w procesie społecznego ucze-
nia się, np. dotyczące powinności „wykazywania się” osiągnięciami czy konku-
rencji z innymi. Podstawą dla formowania się tego rodzaju przekonań u pra-
coholików moŜe być niskie poczucie własnej wartości i stale niezaspokojone 
pragnienie potwierdzania własnej wartości – cechy, które uznaje się za jeden 
z głównych determinantów obsesyjnego zaangaŜowania w pracę (Burke, 2004; 
Mieścicka, 2006). Inne badania uzupełniają wiedzę na temat motywacyjnych 
wyznaczników syndromu, wskazując, Ŝe zarówno motywy finansowe (Burke, 
2004), jak równieŜ motywacja osiągnięć/mistrzowska (Wojdyło, 2005a) nie są 
czynnikami znaczącymi w regulacji uzaleŜnienia od pracy: obsesja pracy jest 
związana z tzw. motywacją dokonań – pracoholikami kieruje w głównej mierze 
dąŜenie do wykazania własnych kompetencji, a nie ich rozwoju (Wojdyło, 
2005a). PowyŜsze wyniki są spójne z rezultatami badań uzyskanymi przez 
Paluchowskiego i Hornowską (2003), z których wynika, Ŝe pracoholizm ma 
związek z wartościami związanymi z motywacją zewnętrzną, wysoko cenio-
nymi przez osoby uzaleŜnione od pracy: autorytetem, prestiŜem, awansem.  

Dynamikę procesu uzaleŜnienia od pracy opisać moŜna za pomocą czte-
rech głównych symptomów: ponadprzeciętnego wydatkowania energii w pracy, 
powtarzalności działania, wyznaczania sobie coraz to wyŜszych standardów 
doskonałości oraz niemoŜności „wyłączenia się”. Z koncepcji osobowościowych 
wyznaczników pracoholizmu Wojdyło (2005a, 2007) wynika, Ŝe tak rozumianą 
uporczywość działania wyznacza między innymi wysoka motywacja do unika-
nia niepowodzenia (zapobieganie ujawnianiu własnej niekompetencji) oraz 
wysoka motywacja zewnętrzna (dąŜenie do wykazania własnych kompetencji, 
wysoka potrzeba aprobaty społecznej w zakresie cech sprawnościowych).  
W niniejszym artykule proponuje się zatem szerszą definicję pracoholizmu, 
uwzględniającą czynniki związane z mechanizmem uporczywości pracy. Uza-
leŜnienie od pracy będzie zatem rozumiane jako obsesyjno-kompulsyjne zabu-
rzenie, charakteryzujące się uporczywym wyznaczaniem sobie przez jednostkę 
bardzo wysokich standardów wykonania, w celu minimalizowania lęku przed 
poraŜką oraz zaspokajania potrzeby aprobaty społecznej.  

Z koncepcji dotyczących problematyki samoregulacji i wyznaczników 
działania ukierunkowanego na cel wynika, Ŝe efektywne i wytrwałe dąŜenie 
do celu zaleŜy od takich czynników podmiotowych, jak nastawienie wobec 
przeszkód o charakterze bardziej orientacji na przeszkodę niŜ orientacji na Ja 
(Newcomb, 1962), zasobów poznawczych i energetycznych (m.in. Baumeister, 
1996; Kanfer, 1996; Łukaszewski, 2003; Nęcka, 2000; Carver, Scheier, 1982), 
zdolności do symulacji mentalnej (Taylor, Pham, 1996; Oettingen, 1996) czy 
orientacji na działanie (Kuhl, 1994a; Łukaszewski, Marszał-Wiśniewska, 
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2006). Dotychczasowe wyniki badań sugerują złoŜoność wpływu osobowościo-
wych wyznaczników na wytrwałe działanie. Na przykład z badań W. Łuka-
szewskiego (Łukaszewski, Marszał-Wiśniewska, 2006) i J. Kuhla (1994b) wy-
nika, Ŝe kontrola działania wpływa na wytrwałość odmiennie w zaleŜności od 
warunków sytuacyjnych. Orientacja na działanie w sytuacjach decyzyjnych 
(AOD) wywiera wpływ na wytrwałość pozytywnie jedynie w sytuacji zadań 
rozwiązywalnych (Kuhl, 1994b) i zdaje się odgrywać większą rolę w sytuacjach 
zadaniowych aktywizujących emocje pozytywne (Łukaszewski, Marszał-Wiś-
niewska, 2006). Natomiast orientacja na działanie w sytuacjach niepowodze-
nia (AOF) ma większe znaczenie podczas rozwiązywania zadań wzbudzają-
cych emocje negatywne (Łukaszewski, Marszał-Wiśniewska, tamŜe). Z dotych-
czasowych badań wynika, Ŝe problematyka osobowościowych wyznaczników 
zachowania związanego z osiągnięciami wydaje się bardziej złoŜona niŜ nie-
jednokrotnie się oczekuje i wymaga uwzględnienia specyfiki wpływu osobowo-
ściowych czynników w zaleŜności od róŜnych warunków sytuacyjnych.  

Za podstawę teoretyczną przyjętych załoŜeń w prezentowanych tu bada-
niach posłuŜył model motywacji osiągnięć Atkinsona (Atkinson, 1974a; Atkin-
son, Feather, 1966). Teoria ta pozwala bowiem na przewidywanie specyfiki 
funkcjonowania osób z wysoką motywacją unikania niepowodzenia i wysokim 
lękiem w sytuacjach związanych z osiągnięciami w zaleŜności od takich cech 
sytuacji, jak poziom trudności zadania czy rodzaj informacji zwrotnej. 
Wprawdzie model ten ewoluował w miarę upływu lat, jednak większość pod-
stawowych załoŜeń przyjętych przez autora przejawia się w kolejnych wer-
sjach współczesnych modeli motywacji osiągnięć (Elliot, Church, 1997; Elliot, 
Harackiewicz, 1996; Elliot, McGregor, 2001).  

Zgodnie z teorią motywacji osiągnięć Atkinsona, lęk sytuacyjny, który jed-
nostka doświadcza w zadaniu zorientowanym na osiągnięcia, moŜna trakto-
wać jako empiryczny wskaźnik poziomu oczekiwań co do uzyskania wyników 
negatywnych (niskiego poziomu wykonania zadania) (Atkinson, 1974a, s. 21). 
Innymi słowy, obawa przed poraŜką jest wprost proporcjonalna do siły ten-
dencji do unikania niepowodzenia (wielkości oporu przed podejmowaniem 
aktywności zorientowanej na osiąganie). Zakładać moŜna zatem, Ŝe poziom 
lęku doświadczanego przez pracoholików w sytuacji eksperymentalnej (zada-
niu zorientowanym na osiąganie) jest wprost proporcjonalny do siły tendencji 
do unikania poraŜki. W związku z tym, Ŝe lęk sytuacyjny koreluje pozytywnie 
z lękiem dyspozycyjnym (zwłaszcza w sytuacjach zagroŜenia ego), moŜna ocze-
kiwać, Ŝe wysokiemu natęŜeniu lęku-stanu u pracoholików w sytuacji ekspe-
rymentalnej powinno towarzyszyć wysokie nasilenie lęku-cechy. Jak wcześniej 
wspomniano, z dotychczasowych badań wynika, Ŝe pracoholików cechują wy-
sokie emocje negatywne: niepokoju, napięcia, zdenerwowania (Burke, Mat-
thiesen, 2004; Wojdyło, 2005a). MoŜna więc oczekiwać, Ŝe pracoholików cha-
rakteryzuje lęk nie tylko uwarunkowany sytuacyjnie, ale równieŜ charaktero-
logicznie. Przyjęto, Ŝe pracoholicy w porównaniu z niepracoholikami wykazują:      
wyŜszy poziom lęku sytuacyjnego (H1) oraz wyŜsze natęŜenie lęku-cechy (H2). 
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Z teorii motywacji osiągnięć Atkinsona i badań w dziedzinie motywacji 
(Feather, 1961, 1962, Moulton, 1965 – za: Atkinson, 1974a) wynika, Ŝe typ 
osobowości związanej z osiągnięciami wpływa na natęŜenie wymiarów zacho-
wania związanego z osiągnięciami: poziom aspiracji (aspiration level), wytrwa-
łość w działaniu (persistence) oraz poziom wykonania zadania (performance le-
vel). Osoby z przewagą motywu dąŜenia do sukcesu nad motywem unikania 
poraŜki (the achievement-oriented personality) wykazują na ogół średni poziom 
aspiracji (mają tendencję do podejmowania zadań z 50% prawdopodobień-
stwem sukcesu) oraz wyŜszy poziom wytrwałości i wyŜszy poziom osiągnięć 
w porównaniu z osobami z dominującym motywem do unikania poraŜki 
(Atkinson, 1974a). Z kolei osoby z dominującym motywem do unikania poraŜki 
(the failured-threatened personality) unikają średniego ryzyka i preferują za-
dania bardzo łatwe lub bardzo trudne (zob. Mahone, 1960 – za: Atkinson, 
1974a). Innymi słowy, osoby „unikające” ustalają swój poziom aspiracji tak 
nisko, Ŝe sukces jest pewny, albo tak wysoko, Ŝe unikają oskarŜania ze strony 
innych w przypadku wystąpienia poraŜki (zadaniom o ekstremalnym poziomie 
trudności towarzyszy najniŜszy poziom lęku przed poraŜką). Z literatury 
przedmiotu wynika, Ŝe pracoholicy wykazują tendencję do nierealistycznego 
– względem własnych moŜliwości – poziomu aspiracji, pracując „ponad siły” 
i nieustannie zawyŜając standardy wykonania zadania (Poppelreuter, 1996; 
zob. teŜ: Gross, 1990a, 1990b). MoŜna zatem wnioskować, Ŝe pracoholiczny 
styl działania charakteryzuje strategia defensywna (zabezpieczania się przed 
poraŜką): ustalanie tak wysokich standardów wykonania działania, Ŝe poraŜ-
kę łatwo uzasadnić bez naraŜania się na negatywną ocenę. 

Osoby z dominującym motywem dąŜenia do osiągnięć są zazwyczaj bar-
dziej efektywne w działaniu niŜ osoby z przewagą motywu unikania niepowo-
dzenia (Atkinson, 1974a). Z kolei im wyŜszy jest motyw do unikania niepowo-
dzenia, tym niŜszy poziom wykonania zadania (przy załoŜeniu stałości innych 
czynników). Jeśli jednak wysokiej tendencji do unikania towarzyszy wysoki 
poziom motywacji zewnętrznej, oczekiwać moŜna, Ŝe motywy zewnętrzne 
kompensować będą siłę negatywnej motywacji osiągnięć, stymulując poziom 
wykonania zadania. PowyŜsza prawidłowość wynika z równania: zachowanie 
zorientowane na osiąganie = Tw + motywacja zewnętrzna (extrinsic motiva-
tion), gdzie Tw (tendencja wypadkowa) = Ts (tendencja dąŜenia do sukcesu) − 
Tp (tendencja do unikania poraŜki) (Atkinson, 1974a, 1974b; Weiner, 1992). 
W podejmowanych badaniach oczekuje się, Ŝe: 

H3: Pracoholizm (ze względu na związek z perfekcjonizmem, motywacją 
zewnętrzną i stosowaniem strategii defensywnych – wyznaczania bardzo wy-
sokich standardów) wpływa pozytywnie na zachowanie związane z osiągnię-
ciami, sprzyjając wysokiemu poziomowi aspiracji, wytrwałości w działaniu 
i wysokiemu poziomowi wykonania zadania. Innymi słowy, pracoholicy częś-
ciej niŜ niepracoholicy wybierają zadania trudne niŜ zadania łatwe, pracują 
wytrwalej i uzyskują wyŜsze wyniki. 

Czynnikiem modyfikującym parametry działania związanego z osiągnię-
ciami jest wynik osiągnięty w zadaniu: sukces vs poraŜka (Atkinson, 1974a). 
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Powodzenie lub niepowodzenie w zadaniu wywołują zmiany w motywacyjnej 
tendencji do angaŜowania się w jego kontynuowanie. W teorii Atkinsonowskiej 
zakłada się, Ŝe gdy jednostka podejmuje aktywność i odnosi w niej sukces, 
oczekiwanie sukcesu w tym zadaniu wzrasta, natomiast po poraŜce oczekiwa-
nie sukcesu w tym zadaniu i podobnych do niego obniŜa się. Osoby z przewagą 
motywu dąŜenia do osiągnięć nad motywem unikania poraŜki, w zaleŜności od 
rezultatów działania (sukcesu vs poraŜki), reagują na ogół „typowo”, tj. odpo-
wiednio podwyŜszają lub obniŜają poziom aspiracji oraz poziom wytrwałości, 
niezaleŜnie od poziomu trudności zadania. Z kolei osoby z przewagą motywu 
unikania wykazują tendencję do „nietypowego” reagowania na sukces i po-
raŜkę w zaleŜności od poziomu trudności zadania (Atkinson, 1974a; Weiner, 
1992).  

„Typowe” zdarzenia, związane z osiągnięciami, tj. sukces w zadaniu łat-
wym oraz poraŜka w zadaniu trudnym, na ogół nie powodują zmian w pozio-
mie aspiracji u osób wysokolękowych (Moulton, 1965 – za: Atkinson, 1974a). 
Takie rezultaty nie stanowią bowiem zagroŜenia dla jednostki: pozytywny 
wynik w zadaniu łatwym wywołuje wzrost prawdopodobieństwa sukcesu, na-
tomiast negatywny wynik w zadaniu trudnym powoduje obniŜenie oczekiwa-
nia sukcesu, a – jak wiadomo – sytuacjom o skrajnym prawdopodobieństwie 
sukcesu towarzyszy niski poziom lęku (por. Wojdyło, 2004, rys. 1). „Niety-
powe” zdarzenia związane z osiągnięciami, tj. sukces w zadaniu trudnym oraz 
poraŜka w zadaniu łatwym u osób z dominującym motywem unikania niepo-
wodzenia, aktywują zagroŜenie ego, poniewaŜ po ich wystąpieniu prawdopo-
dobieństwo sukcesu zbliŜa się do poziomu średniego (po niepowodzeniu w za-
daniu łatwym obniŜa się, natomiast po sukcesie w zadaniu trudnym – wzra-
sta, zbliŜając się do wartości 50%, związanej z najwyŜszym poziomem lęku) 
(Moulton, 1965 – za: Atkinson, 1974a). Zatem osoby z dominującym motywem 
unikania powinny reagować obronnie, podwyŜszając poziom aspiracji po po-
raŜce w zadaniu łatwym, a obniŜając – po sukcesie w zadaniu ocenianym jako 
trudne. Przewidywano, Ŝe osoby uzaleŜnione od pracy, w związku z wysokim 
poziomem lęku przed poraŜką, w zadaniu zorientowanym na osiągnięcia re-
agować będą w sposób typowy dla osób z przewagą motywacji unikania niepo-
wodzenia i będą róŜnić się od niepracoholików. Ściślej mówiąc, oczekiwano Ŝe: 

H4: Pracoholicy, po otrzymaniu informacji negatywnej w zadaniu łatwym, 
wykazują wyŜszy poziom aspiracji niŜ po uzyskaniu informacji pozytywnej 
w tym zadaniu (tzn. wybierają częściej zadania trudne w warunkach poraŜki 
niŜ w warunkach sukcesu w zadaniu łatwym) oraz wykazują wyŜszy poziom 
aspiracji od niepracoholików (tzn. częściej niŜ niepracoholicy wybierają zada-
nia trudne). 

H5: Pracoholicy, po otrzymaniu informacji pozytywnej w zadaniu trud-
nym, wykazują niŜszy poziom aspiracji niŜ po uzyskaniu informacji negatyw-
nej w tym zadaniu (tzn. wybierają częściej zadania łatwe w warunkach suk-
cesu niŜ w warunkach poraŜki w zadaniu trudnym) oraz wykazują niŜszy po-
ziom aspiracji od niepracoholików (tzn. częściej niŜ niepracoholicy wybierają 
zadania łatwe). 
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Z teorii Atkinsona wynika, Ŝe w dwóch „nietypowych” sytuacjach związa-
nych z osiągnięciami (sukcesie w zadaniu trudnym i poraŜce w zadaniu ła-
twym) u osób z dominującym motywem unikania – ze względu na wysoki po-
ziom lęku i nasilenie tendencji do unikania – przewidywać moŜna zmianę 
w poziomie wytrwałości, w kierunku ujemnym. W obu sytuacjach osoby po-
winny reagować mniej wytrwale. Jak wynika z badań, defensywna reakcja 
u osób „unikających” w poziomie wytrwałości przejawia się równieŜ w sytuacji 
niepowodzenia w zadaniu trudnym (Feathera, 1961, 1962 – za: Atkinson, 
1974a). Gdy zadanie wydaje się bardzo trudne, a nawet niemoŜliwe do rozwią-
zania i kończy się niepowodzeniem, osoby „unikające” wykazują często irracjo-
nalny upór i determinację w podejmowaniu wysiłków. Z literatury przedmiotu 
wynika (m.in. Robinson, 1998), Ŝe pracoholicy reagują na poniesioną poraŜkę 
w zadaniu trudnym nieracjonalnie, podobnie jak osoby unikające niepowodze-
nia: zmniejszona efektywność działań w wyniku zawyŜonych wymagań i wy-
czerpania nie wywołuje rezygnacji z aktywności, ale – irracjonalny upór w dą-
Ŝeniu do celu, determinację w ponawianiu prób i kontynuacji wysiłku. Ponie-
waŜ poraŜka w zadaniu trudnym redukuje prawdopodobieństwo sukcesu, ob-
niŜa jednocześnie siłę tendencji do unikania niepowodzenia, wywołując 
w rezultacie zmianę poziomu wytrwałości w kierunku dodatnim (Feather, 
1961 – za: Atkinson, 1974a). Typowe zmiany w poziomie wytrwałości u osób 
„unikających” występują w sytuacji sukcesu w zadaniu łatwym: wzrost oczeki-
wania sukcesu redukuje siłę tendencji do unikania niepowodzenia, podwyŜ-
szając poziom wytrwałości (Weiner, 1992). W związku z wysokim lękiem przed 
niepowodzeniem u osób uzaleŜnionych od pracy oczekiwano, Ŝe: 

H6: Pracoholicy, po otrzymaniu informacji negatywnej w zadaniu łatwym, 
obniŜa się poziom wytrwałości i róŜnią się na niekorzyść od niepracoholików 
(poniewaŜ prawdopodobieństwo sukcesu w sytuacji poraŜki w zadaniu łatwym 
maleje w pierwszej fazie do wartości średniej – 50% – moŜna przypuszczać, Ŝe 
niepracoholicy – mający niŜszy niŜ pracoholicy poziom orientacji na unikanie – 
będą bardziej wytrwali niŜ pracoholicy). 

H7: Po otrzymaniu informacji pozytywnej w zadaniu trudnym pracoholicy 
wykazują obniŜenie poziomu wytrwałości i róŜnią się na niekorzyść od niepra-
coholików.  

H8: Po otrzymaniu informacji negatywnej w zadaniu trudnym pracoholicy 
reagują wyŜszym poziomem wytrwałości i róŜnią się na korzyść w porównaniu 
z niepracoholikami. 

Celem eksperymentu była weryfikacja hipotez dotyczących wpływu ele-
mentów systemu motywacyjnego pracoholików – wysokiej motywacji unikania 
niepowodzenia oraz motywacji zewnętrznej – na ich funkcjonowanie w sytu-
acji zadaniowej. Konkretnie, zamierzano sprawdzić, w jakim stopniu zachowa-
nie zorientowane na osiągnięcia modyfikowane jest przez trzy czynniki: syn-
drom pracoholizmu, poziom trudności zadania oraz informacje zwrotne o wy-
niku osiągniętym. Za wskaźniki zachowania zorientowanego na osiągnięcia 
przyjęto: poziom aspiracji, wytrwałość w wykonywaniu zadania oraz poziom 
wykonania zadania. ZałoŜono, Ŝe wysoka motywacja zewnętrzna i potrzeba 
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aprobaty społecznej oraz wysoka motywacja unikania niepowodzenia, cechu-
jące pracoholików, będą wywoływać zmianę poziomu aspiracji, wytrwałości 
w działaniu oraz efektywności jego wykonania w zaleŜności od poziomu trud-
ności zadania oraz informacji o wynikach w nim osiągniętych.  

METODA 

Materiały badawcze i aparatura  

Pracoholizm mierzono kwestionariuszem WART (Work Addiction Risk Test) 
B. E. Robinsona i B. Phillipsa, w polskiej adaptacji Wojdyło (2005b). Narzę-
dzie cechuje się dobrą trafnością teoretyczną oraz rzetelnością (współczynnik 
rzetelności oceniany za pomocą α Cronbacha wynosi 0,87). Kwestionariusz 
składa się z 25 stwierdzeń (np. Mam poczucie winy, gdy nie jestem czymś 
zajęta/zajęty), ocenianych na 4-stopniowej skali częstotliwości, z kategoriami 
odpowiedzi od „prawie nigdy” do „prawie zawsze”. Wynik wysoki (67-100) jest 
wskaźnikiem uzaleŜnienia w stopniu wysokim, wynik średni (57-66) – uzaleŜ-
nienia w stopniu umiarkowanym. Wskaźnikiem braku uzaleŜnienia oraz stop-
nia ryzyka pracoholizmu jest wynik niski (25-56).  

Do pomiaru lęku uŜyto komputerowej wersji polskiej adaptacji amerykań-
skiego testu State-Trait Anxiety Inventory, w opracowaniu C. D. Spielbergera, 
J. Strelaua, M. Tysarczyk i K. Wrześniewskiego (STAI, Spielberger, Gorsuch, 
Lushene, 1970 – za: Wrześniewski, Sosnowski, 1987). STAI składa się z dwóch 
podskal, jednej (X-1) mierzącej lęk-stan, drugiej (X-2) – lęk-cechę (α = 0,92 – 
dla skali lęku-stanu i α = 0,88 – dla skali lęku-cechy). KaŜdą podskalę tworzy 
20 pozycji, z czterokategorialną skalą odpowiedzi: od „zdecydowanie nie” do 
„zdecydowanie tak” dla skali X 1 i od „prawie nigdy” do „prawie zawsze” 
w wypadku skali X 2.  

Pomiar parametrów motywacji: poziomu aspiracji, wytrwałości w wyko-
nywaniu zadania oraz poziomu osiągnięć wykonano z zastosowaniem kompu-
terowego programu SYZYF (opracowanego przez S. Główkę i J. Bucznego wer-
sja 1.3, moduł „Praca indywidualna”; program moŜna otrzymać od autorów), 
zawierającego zadanie wymagające koordynacji wzrokowo-ruchowej. Polega 
ono na śledzeniu poruszającego się na ekranie monitora niebieskiego kwadra-
tu i podąŜaniu za nim z uŜyciem wskaźnika myszki, utrzymując wskaźnik 
moŜliwie najdokładniej i najdłuŜej na poruszającym się kwadracie. Komputer 
rejestruje czas wykonywania zadania oraz liczbę reakcji poprawnych (często-
tliwość utrzymywania wskaźnika myszki na poruszającym się kwadracie).  

Osoby badane 

W eksperymencie wzięło udział 60 pracoholików (w wieku 18-56 lat,  
M = 27,22; SD = 10,30) i 60 niepracoholików (w wieku 19-48 lat, M = 24,98; 
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SD = 7,18)1.2Grupę pracoholików (N = 60) utworzyło 31 pracowników oraz 29 
studentów z najwyŜszymi wynikami w kwestionariuszu WART, 44 kobiety 
i 16 męŜczyzn (M = 67,12; SD = 4,64; rozpiętość wyników w grupie pracow-
ników wynosiła od 62 do 84, w grupie studentów – od 62 do 75). Do grupy nie-
pracoholików (N = 60) weszło 31 pracowników i 29 studentów z najniŜszymi 
wynikami w kwestionariuszu WART, 41 kobiet i 19 męŜczyzn (M = 41,27;  
SD = 3,34; rozpiętość wyników w grupie pracowników wynosiła od 33 do 46, 
w grupie studentów od 32 do 43).  

Schemat bada ń 

Do weryfikacji hipotez przyjęto układ wieloczynnikowy: 2 x 2 x 3 (czynniki 
międzygrupowe) z powtarzanym pomiarem. Zmiennymi niezaleŜnymi były: 
syndrom pracoholizmu (2) poziom trudności zadania (2) (zadanie łatwe vs 
trudne), ocena wykonania zadania (3) informacje zwrotne (pozytywna, nega-
tywna vs brak informacji). Zmiennymi zaleŜnymi były: poziom aspiracji, wy-
trwałość w wykonywaniu zadania, poziom osiągnięć. Dwie ostatnie zmienne 
podlegały powtarzanemu pomiarowi.  

Pracoholizm określono w dwóch kategoriach: pracoholicy (osoby z najwyŜ-
szymi wynikami w kwestionariuszu WART) i niepracoholicy (osoby z najniŜ-
szymi wynikami w kwestionariuszu WART). 

Poziom trudności zadania oraz ocena wykonania zadania były określone 
w kategoriach statystycznych. Zadanie trudne przedstawiano osobom bada-
nym jako takie, z którym było w stanie poradzić sobie 25% osób badanych 
w stopniu wyŜszym niŜ przeciętny, natomiast zadanie łatwe – jako takie, któ-
re wykonało 75% osób badanych w sposób wyŜszy niŜ przeciętny. Informacja 
zwrotna pozytywna miała następującą treść: „Twój wynik mieści się w grani-
cach wyników wysokich, czyli tylko 25% uczestników badań wykonało to za-
danie tak dobrze, jak ty”. Treść informacji zwrotnej negatywnej była nastę-
pująca: „Twój wynik mieści się w granicach wyników niskich, czyli tylko 25% 
uczestników badań wykonało to zadanie tak źle, jak ty”. Dalsza treść instruk-
cji była analogiczna dla wszystkich grup: „Teraz wykonaj kolejne zadanie. 
Masz do wyboru dwa typy zadań: zadanie łatwe lub zadanie trudne”. 

Poziom aspiracji zoperacjonalizowano za pomocą liczby wyborów zadań  
łatwych i trudnych (stosunek liczby wyborów zadań trudnych i łatwych okre-
ślał wysokość poziomu aspiracji). Wskaźnikiem poziomu wytrwałości był czas 
wykonywania zadania, mierzony w sekundach. Instrukcja nakłaniała bada-
nych do pracy najdłuŜej, jak tylko potrafią. W kaŜdym momencie moŜliwe było 

                                                 
1 Spośród 98 pracoholików oraz 101 niepracoholików z próby 403 osób (studentów 

i pracowników), uczestników badania kwestionariuszowego, wyselekcjonowano 120 
osób do badań eksperymentalnych (60 pracoholików i 60 niepracoholików). PoniewaŜ 
studenci i pracownicy róŜnili się znacząco w poziomie pracoholizmu (F(1,96) = 15,09; 
p<0,001), dobór osób do grup eksperymentalnych przeprowadzono dla dwóch grup od-
dzielnie. Studenci i pracownicy tworzący grupę niepracoholików uzyskali porównywal-
ne wyniki w kwestionariuszu WART (F(1,99) = 0,40; n.i.). 
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przerwanie wykonywania zadania poprzez naciśnięcie klawisza „delete” (moŜ-
liwość zakończenia zadania uzasadniano decyzją badanego o braku umiejęt-
ności jego kontynuacji). Wskaźnikiem poziomu wykonania zadania był procent 
czasu, w jakim kursor znajdował się na „ściganym” kwadracie.  

Procedura 

Grupy pracoholików (N = 60) i niepracoholików (N = 60) przydzielono drogą 
losowania (randomizacja drugiego stopnia) do sześciu warunków eksperymen-
talnych (po 10 osób w kaŜdej celi schematu 2 x 2 x 3), wyznaczonych przez 
kombinację zmiennych: poziom trudności zadania (łatwe/trudne), ocena wyko-
nania zadania (informacja pozytywna/negatywna/brak informacji zwrotnej): 
(1) zadanie łatwe/informacja pozytywna; (2) zadanie łatwe/informacja nega-
tywna; (3) zadanie łatwe/brak informacji zwrotnej (grupa kontrolna); (4) za-
danie trudne/informacja pozytywna; (5) zadanie trudne/informacja negatyw-
na; (6) zadanie trudne/brak informacji zwrotnej (grupa kontrolna). W rezulta-
cie wyróŜniono dwanaście grup eksperymentalnych.  

Badanie eksperymentalne przebiegało indywidualnie. Osoby badane wy-
pełniały Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, następnie wykonywały zadanie SY-
ZYF. W pierwszej kolejności przedstawiano ogólną instrukcję do badania, któ-
rej treść odwoływała się do wymaganych dla rozwiązania zadań zdolności 
i kompetencji osoby badanej (miało to na celu zaktywizowanie potrzeby dąŜe-
nia do osiągnięć oraz lęku sytuacyjnego) (Wojdyło, 2005a). Po wykonaniu 
przez badanych zadania po raz pierwszy, eksperymentator porównywał uzy- 
skane wyniki z rzekomym zestawieniem wyników dla norm wiekowych 
i udzielał informacji zwrotnej o poziomie wykonania zadania. Osoby z grupy 
kontrolnej otrzymywały informację o osiągniętych wynikach po zakończeniu 
badania. Następnie proszono badanych o wykonanie drugiego zadania tego 
samego rodzaju, tym razem wybierając poziom jego trudności: zadanie łatwe 
vs zadanie trudne. NiezaleŜnie od dokonanego wyboru poziomu trudności za-
dania, osoby badane rozwiązywały w dwóch etapach pracy zadanie analogicz-
ne – o średnim poziomie trudności2. 3  

 
 
 
 
 

                                                 
2 Poziom trudności zadania ustalono w badaniach pilotaŜowych, z udziałem stu-

dentów psychologii Uniwersytetu Opolskiego (Główka, Buczny, Instrukcja do progra-
mu SYZYF, s. 9). Za średnio trudne uznano zadanie, w którym 75% osób badanych 
uzyskało 30% poprawnych wyników. 
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WYNIKI
34  

Pracoholizm a l ęk-stan i l ęk-cecha 

Zgodnie z przewidywaniami (hipoteza 1), odnotowano wyŜsze – na poziomie 
tendencji – natęŜenie lęku-stanu u pracoholików w porównaniu z niepraco-
holikami (M = 38,57; SD = 10,87; M = 35,07; SD = 8,63; F(1,118) = 3,81; 
p = 0,06). Pracoholicy odczuwali w sytuacji eksperymentalnej wyŜszy niŜ nie-
pracoholicy poziom napięcia, podminowania, podniecenia, byli bardziej 
przygnębieni i czuli się bardziej zmęczeni. Ze względu na brak jednorodności 
próby, korelacje pracoholizmu z lękiem obliczono oddzielnie dla grupy praco-
holików i niepracoholików. Odnotowano istotny statystycznie pozytywny zwią-
zek pracoholizmu z lękiem-stanem w grupie pracoholików (r = 0,27; p<0,05;  
N = 58) oraz brak znaczącego związku zmiennych w grupie niepracoholików  
(r = 0,03; N = 60). 

Uzyskano równieŜ potwierdzenie hipotezy 2. Pracoholicy róŜnili się od 
niepracoholików znacząco wyŜszym natęŜeniem lęku-cechy (M = 42,23; SD = 
= 9,15; M = 35,62; SD = 6,57; t(107,06)= 4,55; p<0,001). Z badań wynika, Ŝe 
pracoholicy w porównaniu z niepracoholikami są przede wszystkim bardziej 
zaabsorbowani dręczącymi ich niewaŜnymi myślami, częściej niŜ niepracoho-
licy zamartwiają się o rzeczy mało waŜne, w wyŜszym stopniu niŜ niepraco-
holicy przejawiają tendencję do traktowania wszystkiego zbyt powaŜnie. Poza 
tym pracoholicy na ogół czują się niespokojni, przygnębieni i zmęczeni bar-
dziej niŜ niepracoholicy, dotkliwiej przeŜywają rozczarowania i mają trudności 
ze zdystansowaniem się. Związek pracoholizmu z lękiem-cechą był nieistotny 
statystycznie zarówno w grupie pracoholików (r = 0,10; N = 58), jak i w grupie 
niepracoholików (r = -0,04; N = 60).  

Pracoholizm a zachowanie zwi ązane z osi ągnięciami 

Pracoholicy częściej niŜ niepracoholicy wybierali zadania trudne niŜ zadania 
łatwe. Porównania między grupami przeprowadzono testem róŜnic między 
dwoma wskaźnikami struktury (zob. tab. 1). MoŜna wnioskować, Ŝe im wyŜszy 
jest poziom pracoholizmu, tym wyŜszy poziom aspiracji. NaleŜy wszakŜe 
uwzględnić, Ŝe związek zmiennych był niezbyt wyraźny (Φ-Yula = 0,17). 

Ponowne wykonanie zadania wpływało istotnie statystycznie na obniŜenie  
poziomu wytrwałości: wykonując zadanie ponownie, osoby pracowały krócej 
(MI = 463,95, SD = 283,88; MII = 420,29, SD = 290,90; Z = 2,06, p<0,05;  
N = 120). Oczekiwanie, Ŝe pracoholicy będą róŜnić się na korzyść w porówna-
niu z niepracoholikami w zakresie wytrwałości nie potwierdziło się. Pracoho-
licy i niepracoholicy pracowali równie wytrwale w dwóch podejściach (odpo-
wiednio: Czas I (M = 430,55, SD = 262,18; M = 497,35, SD = 302,54):  
ZI = -1,22; n.i.; Czas II (M = 373,75, SD = 271,81; M = 466,83, SD = 303,96): 
ZII = -1,47; n.i., test Manna-Whitneya). Ponowne wykonanie zadania wpływało 

                                                 
3 Wszystkie obliczenia wykonano przy uŜyciu pakietu STATISTICA 6.0. 
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marginalnie na obniŜenie wytrwałości w grupie pracoholików (Z = 1,69; p = 
= 0,092), natomiast niepracoholicy pracowali równie wytrwale (Z = 1,14; n.i.). 
 

Tabela 1. 
Poziom aspiracji (liczba wyborów zadań łatwych i trudnych) w zaleŜności od 
pracoholizmua 

Poziom aspiracji 
 

trudne łatwe 

p< 

Pracoholicy 48 (80%) 12 (20%) 0,002 

Niepracoholicy 39 (65%) 21 (35%) 0,067 

a N = 60 dla kaŜdej z grup; χ2 (1) = 3,39; p = 0,066; p – istotność róŜnic według testu róŜnic między 
dwoma wskaźnikami struktury. 

 

Oczekiwano, Ŝe pracoholicy mogą uzyskiwać wyniki wyŜsze niŜ niepraco-
holicy. Poziom osiągnięć pracoholików (N = 60) i niepracoholików (N = 60) był 
porównywalny (odpowiednio M = 36,44 i M = 37,44; F(1,108) = 0,22; n.i.). Zaob-
serwowano istotny efekt główny dla ponownego wykonania zadania. Wyko-
nując zadanie po raz drugi, badani uzyskali wyŜszy poziom osiągnięć (MI = 
= 35,35, SD = 11,18; MII = 38,53, SD = 12,07; F (1,108) = 49,32; p<0,001). Mając 
na względzie niŜszy poziom wytrwałości podczas ponownego wykonywania 
zadania, moŜna wnioskować, Ŝe osoby badane pracowały krócej i skuteczniej. 
ZwaŜywszy na zręcznościowo-spostrzeŜeniowy charakter zadania, uzyskane 
rezultaty były być moŜe związane z wystąpieniem efektów treningu i znuŜe-
nia. Efekt główny dla ponownego wykonania zadania przejawiał się prawie we 
wszystkich warunkach eksperymentalnych (zob. tab. 2). We wszystkich gru-
pach, których wyniki były oceniane (poza pracoholikami, którzy otrzymywali 
informację negatywną w zadaniu trudnym), odnotowano zmianę na korzyść 
w poziomie wykonania zadania.  

Podsumowując, w świetle uzyskanych danych dotyczących wyŜszego po-
ziomu aspiracji u pracoholików niŜ niepracoholików i porównywalnego po-
ziomu wytrwałości oraz wykonania zadania, moŜna przyjąć, Ŝe hipoteza 3 uzy-
skała częściowe potwierdzenie. 
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Tabela 2. 
Wartości średnie poziomu osiągnięć u pracoholików i niepracoholików w za-
leŜności od warunków eksperymentalnych  

Pracoholicy Niepracoholicy 

Warunek 
poziom  

osiągnięć I 
poziom 

osiągnięć II 
poziom 

osiągnięć I 
poziom 

osiągnięć II 

Łatwe / inf. poz. 35,50a 40,12a 39,24d 43,08d 

Łatwe / inf. neg. 36,46b 39,63b 37,99e 41,25e 

Łatwe /kontrolna 35,84a 37,22 l 35,60l 35,10a 

Trudne / inf. poz. 36,63c 41,65c 34,91f 39,93f 

Trudne / inf. neg. 35,92a 38,31l  35,08g 39,31g 

Trudne /kontrolna 28,72a 31,31l 32,33h 35,48h 

Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem analizy wariancji z układami powtarzanymi (ANO-
VA), porównania międzygrupowe – z uŜyciem testu NIR. Istotny efekt główny dla ponownego wy-
konania zadania: F(1,108) = 49,32; p<0,001. Wartości średnich, oznaczone tymi samymi indeksami 
literowymi: a, c, f, g, róŜnią się od siebie na poziomie 0,01; b, d, e, h – na poziomie 0,05 (test NIR). 

Pracoholizm a poziom aspiracji  
w zaleŜności od oceny wykonania zadania 

W opisie uzyskanych rezultatów prezentuję tylko wyniki waŜne z punktu wi-
dzenia postawionych hipotez. Oczekiwano, Ŝe pracoholicy w zadaniu łatwym 
wykazywać będą wyŜszy poziom aspiracji po otrzymaniu informacji negatyw-
nej niŜ pozytywnej i róŜnić się będą na korzyść od niepracoholików (hipote- 
za 4). Hipoteza ta nie potwierdziła się. Ocena wykonania zadania nie róŜni- 
cowała poziomu aspiracji u pracoholików w zadaniu łatwym (χ2(2) = 1,92; n.i.). 
Proporcjonalnie więcej pracoholików w kaŜdych warunkach w zadaniu łatwym 
(ocena/brak oceny osiągnięć) wybierało zadanie trudne niŜ zadanie łatwe. 
Ocena wykonania zadania nie róŜnicowała poziomu aspiracji równieŜ u nie-
pracoholików w zadaniu łatwym (χ2(2) = 0,34; n.i.). Poziom aspiracji pracoho-
lików i niepracoholików w zadaniu łatwym w kaŜdych warunkach (informacji 
pozytywnej: χ2(1) = 0,00; n.i.; negatywnej: χ2(1) = 0,24, n.i.; braku informacji 
zwrotnej: χ2(1) = 0,31; n.i.) był porównywalny. Co więcej, po otrzymaniu infor-
macji negatywnej w zadaniu łatwym proporcjonalnie tyle samo pracoholików 
co niepracoholików wybrało zadanie trudne (zob. rys. 1).  

Oczekiwano, Ŝe w zadaniu trudnym pracoholicy wykazywać będą niŜszy 
poziom aspiracji po otrzymaniu informacji pozytywnej niŜ negatywnej (hipo-
teza 5) i róŜnić się będą na niekorzyść od niepracoholików. Nie uzyskano po-
twierdzenia dla tej hipotezy. Okazało się, Ŝe poziom aspiracji u pracoholików 
w zadaniu trudnym zaleŜał marginalnie od oceny wykonania zadania (χ2(2) = 
= 4,84; p = 0,089), jednak niezgodnie z oczekiwaniami (zob. rys. 2).  
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PH – pracoholicy; NPH – niepracoholicy; P /T – liczebność wyboru zadań trudnych po otrzymaniu 
informacji pozytywnej; P /Ł – liczebność wyboru zadań łatwych po otrzymaniu informacji 
pozytywnej; N/T – liczebność wyboru zadań trudnych po otrzymaniu informacji negatywnej; N/Ł 
– liczebność wyboru zadań łatwych po otrzymaniu informacji negatywnej; K/T – grupa kontrolna, 
liczebność wyboru zadań trudnych; K/Ł – grupa kontrolna, liczebność wyboru zadań łatwych. 
 
Rysunek 1. Poziom aspiracji (liczba wyboru zadań trudnych i łatwych) w zadaniu 
łatwym w zaleŜności od oceny jego wykonania i pracoholizmu 

 

 
Rysunek 2. Poziom aspiracji (liczba wyboru zadań trudnych i łatwych) w zadaniu 
trudnym w zaleŜności od oceny jego wykonania i pracoholizmu (objaśnienia skrótów 
– jak na rysunku 1) 

 
Pracoholicy, po otrzymaniu informacji pozytywnej w zadaniu trudnym, 

róŜnili się na korzyść pod względem poziomu aspiracji zarówno od pracoholi-
ków po otrzymaniu informacji negatywnej (p<0,05), jak i od pracoholików 
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z grupy kontrolnej (p<0,05) w tym zadaniu. Poziom aspiracji pracoholików po 
uzyskaniu informacji negatywnej i pracoholików z grupy kontrolnej w zadaniu 
trudnym był porównywalny (p = 0,322). Zaobserwowano, Ŝe ocena wykonania 
zadania róŜnicowała poziom aspiracji równieŜ u niepracoholików w zadaniu 
trudnym (χ2(2) = 5,16; p = 0,076) (zob. rys. 2). Niepracoholicy uzyskujący 
informację negatywną w zadaniu trudnym róŜnili się marginalnie niŜszym 
poziomem aspiracji zarówno od niepracoholików, którzy otrzymywali informa-
cję pozytywną (p<0,05), jak i od niepracoholików z grupy kontrolnej (p = 
= 0,098). Poziom aspiracji niepracoholików po otrzymaniu informacji pozytyw-
nej i z grupy kontrolnej w zadaniu trudnym był porównywalny (p = 0,171). 
Pracoholicy i niepracoholicy w zadaniu trudnym w kaŜdych warunkach (infor-
macji pozytywnej: χ2(1) = 0,55; n.i., negatywnej: χ2(1) = 0,81; n.i.), grupach 
kontrolnych: χ2(1) = 0,00, n.i.) wykazywali porównywalny poziom aspiracji.  

Pracoholizm a wytrwało ść  
w zaleŜności od oceny wykonania zadania 

W tabeli 3 zebrano dane dotyczące związku pracoholizmu z wytrwałością 
w zaleŜności od poziomu trudności zadania oraz oceny jego wykonania4.5Ocze-
kiwano, Ŝe po otrzymaniu informacji negatywnej w zadaniu łatwym pra-
coholicy będą pracować mniej wytrwale i róŜnić się na niekorzyść od nie-
pracoholików (hipoteza 6). Wprawdzie pracoholicy nie obniŜali znacząco pozio-
mu wytrwałości po uzyskaniu informacji negatywnej w zadaniu łatwym, jed-
nak pracowali mniej wytrwale od niepracoholików doświadczających „poraŜki” 
w tym zadaniu (U = 27,50; p = 0,089). Hipotezę 6 moŜna uznać za częściowo 
potwierdzoną. Przewidywanie, Ŝe po otrzymaniu informacji pozytywnej w za-
daniu trudnym pracoholicy będą obniŜać poziom wytrwałości i róŜnić się na 
niekorzyść od niepracoholików, nie potwierdziło się (hipoteza 7). „Powodzenie” 
w zadaniu trudnym nie wywoływało istotnych statystycznie zmian w poziomie 
wytrwałości u pracoholików i nie róŜnili się oni znacząco pod względem wy-
trwałości od niepracoholików, którzy doświadczali „sukcesu” w zadaniu trud-
nym (U = 47; n.i.).  

Oczekiwanie, Ŝe informacja negatywna w zadaniu trudnym wpływa mobi-
lizująco na poziom wytrwałości u pracoholików i Ŝe będą oni się róŜnić na ko-
rzyść od niepracoholików otrzymujących informację negatywną w warunkach 
zadania trudnego, nie potwierdziło się (hipoteza 8). Pracoholicy doświadcza-
jący „poraŜki” w zadaniu trudnym nie zmieniali znacząco poziomu wytrwa- 

                                                 
4 PoniewaŜ wskaźniki empiryczne zmiennej zaleŜnej nie spełniały wymagań mode-

lu ANOVA (załoŜenie homogeniczności wariancji było naruszone (F(1,118) (pomiar I) = 9,53; 
p<0,01 i F(1,118) (pomiar II) = 5,83; p<0,05), efekty główne i interakcyjne nie mogły być 
ustalone. Ograniczono się do weryfikacji hipotez z zastosowaniem nieparametrycznych 
technik wnioskowania statystycznego (testu Manna-Whitneya – do porównań między-
grupowych, testu Wilcoxona – dla danych zaleŜnych oraz testu ANOVA Kruskalla- 
-Wallisa – do porównań wielu grup niezaleŜnych). 
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łości, natomiast w porównaniu z niepracoholikami pracowali – niezgodnie 
z przewidywaniami – mniej wytrwale (U = 21,00; p<0,05).  

Podsumowując, informacja negatywna – zarówno w zadaniu łatwym, jak 
i trudnym – róŜnicowała na niekorzyść poziom wytrwałości u pracoholików 
w porównaniu z niepracoholikami. MoŜna zatem przypuszczać, Ŝe „poraŜka”  
– niezaleŜnie od poziomu trudności zadania – róŜnicuje na niekorzyść pracoho-
lików od niepracoholików pod względem wytrwałości.  

 

Tabela 3. 
Wartości średnie poziomu wytrwałości u pracoholików i niepracoholików 
w zaleŜności od warunków eksperymentalnych 

Pracoholicy Niepracoholicy 
Warunek 

Czas I Czas II Czas I Czas II 

Łatwe / inf. poz. 456,20 464,10 482,00 425,20 

Łatwe / inf. neg. 422,90 304,00a 524,90 510,00a 

Łatwe /kontrolna 405,90 351,00 346,40 350,10 

Trudne / inf. poz. 453,00 548,60 565,90c 601,20c 

Trudne / inf. neg. 406,00 206,40b 438,00 444,60b 

Trudne /kontrolna 439,30 368,40 626,90d 469,90d 

Dla większej przejrzystości tabeli, poniŜej wymienione są wartości testów jedynie dla istotnych 
statystycznie róŜnic między średnimi: a – róŜnica marginalnie istotna na poziomie p = 0,089 (test 
Manna-Whitneya: U = 27,50); b – róŜnica istotna na poziomie p<0,05 (test Manna-Whitneya:  
U = 21,00); c – róŜnica istotna na poziomie p<0,05 (test Wilcoxona: T = 1); d – róŜnica istotna na 
poziomie p<0,05 (test Wilcoxona: T = 1). 

DYSKUSJA WYNIKÓW I WNIOSKI 

Zgodnie z przewidywaniami, pracoholicy przejawiali w sytuacji eksperymen-
talnej wyŜszy niŜ niepracoholicy poziom lęku sytuacyjnego – czuli się bardziej 
– w porównaniu z niepracoholikami – napięci, podnieceni, byli bardziej 
przygnębieni i w wyŜszym stopniu odczuwali zmęczenie. Na podstawie wyso-
kiego poziomu lęku dyspozycyjnego, jaki odnotowano u pracoholików, moŜna 
wnioskować, Ŝe pracoholicy doświadczają emocji lękowych często, a nie tylko 
w sytuacji zagroŜenia ego. Rezultaty dotyczące wysokiego natęŜenia lęku-ce-
chy u pracoholików dostarczyły dodatkowego poparcia dla zweryfikowanej we 
wcześniejszych badaniach (Wojdyło, 2007) hipotezy, zakładającej, iŜ przymus 
pracy moŜna uznać za strategię minimalizowania emocji negatywnych. 

Jako Ŝe poziom lęku sytuacyjnego przyjęto za proporcjonalny wskaźnik 
siły tendencji do unikania poraŜki, uzyskane rezultaty moŜna – w pewnej mie-
rze – traktować jako potwierdzające tezę o wysokiej motywacji unikania nie-
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powodzenia u pracoholików. Nie moŜna jednak wykluczyć innego alternatyw-
nego wyjaśnienia uzyskanych rezultatów: przy wysokim poziomie lęku-cechy 
u pracoholików lęk sytuacyjny moŜe być wskaźnikiem jedynie lęku charaktero-
logicznego i niekoniecznie musi być związany z motywacją unikania niepowo-
dzenia (oporem przed podejmowaniem aktywności zorientowanej na osiąganie).  

Mimo Ŝe pracoholicy w wyŜszym stopniu niŜ niepracoholicy doświadczali 
emocji lękowych i bardziej obawiali się niepowodzenia, to jednak wykazywali 
wyŜszy od niepracoholików poziom aspiracji, pracowali porównywalnie wy-
trwale i nie róŜnili się znacząco od niepracoholików pod względem poziomu 
osiągnięć. PowyŜsze rezultaty pozwalają przypuszczać, Ŝe motywacja do uni-
kania niepowodzenia u pracoholików moŜe być kompensowana przez motywa-
cję zewnętrzną. MoŜna domniemywać, Ŝe przewidywania dotyczące wyŜszej 
u pracoholików niŜ niepracoholików wytrwałości i poziomu wykonania nie 
ujawniły się, poniewaŜ w eksperymencie wzbudzono orientację na osiągnięcia 
u wszystkich badanych. Być moŜe motywacja osiągnięć u niepracoholików 
była czynnikiem niwelującym róŜnice. 

Przewidywania odnośnie do nieracjonalnego (obronnego) sposobu reago-
wania pracoholików na „sukces” (informację zwrotną pozytywną) i „poraŜkę” 
(informację zwrotną negatywną) w zaleŜności od poziomu trudności zadania 
nie potwierdziły się (zarówno w zakresie poziomu aspiracji, jak i wytrwałości). 
Nasuwa się zatem pytanie, jak – w świetle wysokiego poziomu lęku i obawy 
przed niepowodzeniem u pracoholików – moŜna wyjaśnić brak reakcji „obron-
nej” w sytuacji związanej z osiągnięciami? Jedno z moŜliwych wyjaśnień uzy-
skanych rezultatów badania odnosi się do charakteru uŜytego w nim zadania.  

Zadanie SYZYF moŜna uznać za „uwagoŜerne”, gdyŜ angaŜuje przede 
wszystkim zasoby uwagi (ale nie pamięci). Z badań Nęcki (2000) wynika, Ŝe 
sprawność funkcjonowania uwagi i pamięci zaleŜy od dwóch rodzajów pobu-
dzenia: lękotwórczego i mobilizującego. O ile pobudzenie lękotwórcze obniŜa 
sprawność funkcjonowania zarówno uwagi, jak i pamięci, o tyle pobudzenie 
mobilizujące poprawia funkcjonowanie uwagi (ale nie pamięci). Im wyŜszy jest 
poziom tego rodzaju pobudzenia, tym większa pula chwilowo dostępnych zaso-
bów uwagi. Jeśli zadanie angaŜuje przede wszystkim zasoby uwagi, to spraw-
ność funkcjonowania w nim jest tym lepsza, im wyŜsze jest pobudzenie typu 
mobilizującego.  

Z wcześniejszych badań własnych – kwestionariuszowych – wynika, Ŝe 
pracoholików cechuje wysoki poziom pobudzenia energetycznego, jak i emocji 
negatywnych (Wojdyło, 2005a, 2005b, 2007). Niewykluczone zatem, Ŝe podczas 
wykonywania zadania SYZYF pracoholicy doświadczali wysokiego pobudzenia 
lękotwórczego i energetycznego. PoniewaŜ zadanie angaŜowało przede wszyst-
kim procesy uwagi, pobudzenie mobilizujące mogło prawdopodobnie sprzyjać 
sprawności jego wykonania. W rezultacie pracoholicy mogli mieć poczucie sku-
teczności i przekonania o moŜności radzenia sobie z nim. W konsekwencji 
„nietypowe” zdarzenia związane z osiągnięciami (sukces w zadaniu trudnym 
i poraŜka w zadaniu łatwym) mogły być spostrzegane w większym stopniu 
w kategoriach wyzwania niŜ zagroŜenia. MoŜna przypuszczać, Ŝe wysoki po-
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ziom lęku w sytuacjach poraŜki w zadaniu łatwym i sukcesu w zadaniu trud-
nym minimalizowany był u pracoholików przez wysoki poziom pobudzenia mo-
bilizującego. Co więcej, pracoholicy mogli stosować celowe zabiegi (energetyzu-
jące), podwyŜszające poziom tego rodzaju pobudzenia w celu wspomagania 
uwagi i poczucia skuteczności radzenia sobie. Ogólnie rzecz biorąc, dopasowa-
nie w zakresie „uwagoŜerny” charakter zadania–wysoki poziom pobudzenia 
mobilizującego prawdopodobnie sprzyjało poczuciu skutecznego radzenia sobie 
z zadaniem przez pracoholików, w związku z czym nie ujawniły się prawidło-
wości dotyczące „obronnego” reagowania w sytuacjach związanych z osiągnię-
ciami. W celu sprawdzenia, czy wyŜej wymienione prawidłowości u pracoholi-
ków zachodzą, naleŜałoby wykorzystać w eksperymencie zadanie, które anga-
Ŝowałoby zarówno procesy uwagi, jak i pamięci, aktywując destruktywny 
wpływ pobudzenia mobilizującego i lękotwórczego na procesy pamięci. Cha-
rakter (uwagowy) wykorzystanego w eksperymencie zadania sugeruje, Ŝe być 
moŜe reakcje obronne u osób z wysokim lękiem zaleŜą od rodzaju wykonywa-
nego zadania i – jak wykazał eksperyment – w pewnych warunkach nie ujaw-
niają się.  

Uzyskane wyniki eksperymentalne jedynie częściowo potwierdziły oczeki-
wania. Przewidywania nie okazały się tak trafne, jak się spodziewano, co su-
geruje, Ŝe być moŜe mechanizmu obsesyjnej uporczywości pracy nie moŜna 
sprowadzić do motywacji unikania niepowodzenia i motywacji zewnętrznej. 
Wydaje się zatem, Ŝe przyjęte podejście teoretyczne – model motywacji Atkin-
sona – jest niewystarczające. Po pierwsze, model ten – poza czynnikami po-
ziomu trudności zadania oraz osiągniętych w nim wyników (sukcesu vs po-
raŜki) – nie uwzględnia wpływu innych zmiennych sytuacyjnych na wytrwa-
łość w działaniu (np. rodzaju zadania). Po drugie, podejście teoretyczne Atkin-
sona ogranicza się do zmiennych motywacyjnych i pomija rolę innych czynni-
ków osobowościowych, które mogą wpływać na wytrwałość, jak np. właściwo-
ści temperamentalne, orientacja na działanie, zdolność do symulacji mental-
nych (por. Łukaszewski, Marszał-Wiśniewska, 2006) czy pobudzenie energe-
tyczne (Nęcka, 2000).  

W przyszłych badaniach waŜne wydaje się uwzględnienie znaczenia szer-
szego zakresu zmiennych w mechanizmach uporczywości pracy: stwierdzo- 
ny we wcześniejszych badaniach związek pracoholizmu z autodeterminacją  
(Wojdyło, 2007) wskazuje, Ŝe warto byłoby ująć czynnik kontroli działania. 
Uwzględnienie tej zmiennej w badaniu zachowań związanych z osiągnięciami 
jest tym bardziej istotne, Ŝe – jak wskazały wyniki badań Marszał-Wiśniew-
skiej (1999) – siła woli ma znaczenie przede wszystkim w sytuacjach zadanio-
wych, jako mniej (w porównaniu z sytuacjami czasu wolnego) zaleŜnych od 
podmiotu. Kolejnym wartym ujęcia w przyszłych badaniach czynnikiem wy-
dają się symulacje mentalne. Niewykluczone, Ŝe w prezentowanych badaniach 
pracoholicy, w konfrontacji z zadaniem SYZYF, stosowali symulacje dotyczące 
skutecznego radzenia sobie z tego rodzaju zadaniami (uwagowymi). MoŜliwe 
równieŜ, Ŝe wspomniany czynnik pobudzenia energetycznego mógł wpływać 
róŜnie – w zaleŜności od fazy pracy nad zadaniem – na wytrwałość osób zakla-
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syfikowanych jako uzaleŜnione od pracy. Eksploracja wzajemnych zaleŜności 
między wielkością lęku u pracoholików, pobudzeniem energetycznym a sy-
mulacjami mentalnymi w sytuacji zadaniowej związanej z osiągnięciami być 
moŜe pozwoliłaby dookreślić mechanizmy regulacyjne uporczywego działania 
pracy. W przyszłych badaniach naleŜałoby zwrócić większą uwagę na szerszy 
zakres zmiennych osobowościowych i ujęcie wzajemnych zaleŜności między 
właściwościami podmiotowymi i sytuacyjnymi, które mogą modyfikować za-
chowanie zorientowane na osiągnięcia u pracoholików.  

Biorąc pod uwagę całość wyników naleŜy zauwaŜyć, Ŝe wykonane badania 
eksperymentalne miały przede wszystkim charakter eksploracyjny. W wielu 
wypadkach uzyskane dane dotyczące istotności róŜnic osiągnęły poziom ten-
dencji i nie pozwoliły na sformułowanie ostatecznych konkluzji. Rezultaty 
eksperymentu ukazały pewne trendy w zaleŜnościach między pracoholizmem 
a zachowaniem związanym z osiągnięciami. UmoŜliwiły teŜ postawienie hipo-
tez wymagających dalszej weryfikacji, zachęcając do prowadzenia dalszych 
badań w tym zakresie.  
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