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DOES POWER MAKE YOU HAPPY?  

POWER, MOOD, EMOTIONS AND LIFE SATISFACTION 

Abstract. Three studies are reported exploring the association between power and 
well-being. The main aim was to analyze the influence of high versus low power posi-
tions on the emotional (positive /negative affect and mood) and the cognitive aspects of 
happiness (life satisfaction). The results of Experiment 1 showed that participants 
assigned to the high power group experienced more positive emotions than the low 
power group. Holding subordinate positions led more strongly to feeling negative 
emotions than holding high power positions. The participants characterized by high 
power were also in a better mood than the participants with low power (Experiments 2 
and 3), which suggests the effect of power on the affective aspect of well-being. The 
power position had no influence on the past and present life evaluations but predic-
tions of the future were more optimistic in the high power group than in the low power 
group (Experiment 2). Partial satisfaction analysis showed that after high power 
activation there a higher level of satisfaction was revealed linked to such domains as 
country situation, provision of food needs and housing conditions (Experiment 3). 
 
 
 
Od dawna w ramach filozofii, psychologii, socjologii, etyki i innych nauk zada-
wane są pytania, od czego zaleŜy to, czy jesteśmy szczęśliwi, jakie warunki 
sprzyjają odczuwaniu szczęścia, a jakie to utrudniają bądź uniemoŜliwiają 
(por. Argyle, 2005; Arystoteles, 2008; Czapiński, 2005; Gilbert, 2007; Lyubo-
mirsky, 2008; Myers, 2005; Tatarkiewicz, 1990; Wright, Bennett, Dun, 1999). 
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SZCZĘŚCIE I JEGO WYZNACZNIKI 

Szczęście jest róŜnie rozumiane i definiowane. Według Tatarkiewicza (1990, 
s. 31) szczęście to „pełne i trwałe zadowolenie z całości Ŝycia”. Czapiński 
(2001, s. 268) wskazuje, Ŝe „[...] szczęście jest takim nastawieniem wobec Ŝy-
cia, które warunkuje aktywne zmaganie się z przeciwnościami losu i dąŜenie 
do realizacji waŜnych dla podmiotu wartości. Jego przejawem jest odczuwany 
subiektywnie pozytywny bilans doświadczeń, znajdujący swój wyraz na po-
ziomie poznawczym (pozytywna ocena jakości własnego Ŝycia i perspektyw)  
i na poziomie emocjonalnym (przewaga przyjemnych doznań)”. Powszechnie  
w literaturze przedmiotu przyjmuje się, Ŝe poczucie szczęścia obejmuje dwa 
składniki: poznawczy – rozumiany jako ocena satysfakcji z Ŝycia – i afek-
tywny, odnoszący się do nastroju i doświadczanych emocji (Diener, Lukas, 
2005; Diener i in., 1999; Tatarkiewicz, 1990). Na określenie pozytywnej po-
stawy wobec Ŝycia często zamiennie uŜywa się pojęć szczęście, dobrostan psy-
chiczny, zadowolenie z Ŝycia czy satysfakcja z Ŝycia (por. Czapiński, 2001). 

Czapiński (1994) w sformułowanej cebulowej teorii szczęścia scharaktery-
zował strukturę szczęścia, wyróŜniając trzy warstwy: wewnętrzną – najbar-
dziej stabilną, wolę Ŝycia; środkową – bardziej podatną na zmiany, którą sta-
nowią przeŜycia emocjonalne i ogólne poczucie dobrostanu wyraŜone w sądach 
poznawczych (ogólne zadowolenie z Ŝycia); oraz zewnętrzną – najbardziej 
wraŜliwą, na którą składają się cząstkowe zadowolenia z poszczególnych dzie-
dzin Ŝycia. 

Istnieją znaczne rozbieŜności w poglądach na temat wyznaczników szczę-
ścia. Zwolennicy modelu dół-góra twierdzą, Ŝe jest ono wynikiem doświadcza-
nych wydarzeń (zob. Argyle, 2004). Wskazywanych i analizowanych jest wiele 
czynników mogących wpływać na poczucie szczęścia, jak wiek, płeć, posiada-
nie małŜonka i dzieci, miejsce zamieszkania, status społeczno-ekonomiczny, 
praca, kultura, religia, stan zdrowia, wsparcie społeczne, rozwój gospodarczy 
oraz warunki polityczne kraju zamieszkania i inne (por. Czapiński, 2001; Die-
ner, Lukas, 2005). Natomiast badacze przyjmujący podejście góra-dół wska-
zują, Ŝe dobrostan uwarunkowany jest cechami osobowości, odpowiadającymi 
m.in. za pozytywną bądź negatywną interpretację zdarzeń, co do pewnego 
stopnia uniezaleŜnia poziom zadowolenia z Ŝycia od czynników sytuacyjnych 
(zob. Diener i in., 1999). 

WŁADZA – ŹRÓDŁEM SZCZĘŚCIA? 

Odnosząc się do toczącej się dyskusji dotyczącej wyznaczników i korelatów 
szczęścia, warto zadać pytanie o rolę posiadania władzy w przyczynianiu się 
do odczuwania szczęścia. MoŜliwość wywierania wpływu na innych i sprawo-
wania kontroli, będąca definicyjnym wskaźnikiem posiadania władzy (Fiske, 
1993; Keltner, Gruenfeld, Anderson, 2003; Wojciszke, 2002), jest zwykle po-
strzegana jako czynnik przyczyniający się do subiektywnego poczucia zado-
wolenia, zaś podleganie czyjemuś wpływowi i związana z tym konieczność 
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podporządkowania się często bywa postrzegana jako czynnik sprawczy dyssa-
tysfakcji i powodujący odczuwanie negatywnych stanów emocjonalnych. Chęć 
podporządkowania sobie innych nie jest zapewne jedynym motywem w dąŜe-
niu do posiadania władzy. Zwykle wiąŜe się ona takŜe z zajmowaniem wyŜszej 
pozycji w strukturze społecznej, zdobyciem prestiŜu, uznania oraz wyŜszym 
standardem Ŝycia, czyli tym, co kojarzy się pozytywnie i czego wielu pragnie,  
a ponadto zajmowanie nadrzędnej pozycji w hierarchii podnosi samoocenę 
(Wojciszke, StruŜyńska-Kujałowicz, 2007). 

Sprawowanie władzy, zgodnie z koncepcją Keltnera, Gruenfeld i Ander-
sona (2003), umoŜliwia dostęp do zasobów zarówno materialnych, jak i spo-
łecznych, co moŜe stanowić silne źródło poczucia satysfakcji z Ŝycia. Zajmowa-
nie nadrzędnej pozycji w hierarchii zwiększa szanse realizacji celów i zamie-
rzeń, a to moŜe przyczyniać się do odczuwania zadowolenia i poczucia szczę-
ścia. Ponadto, jak wskazuje Czapiński (2001), ci, którzy dysponują zasobami, 
mogą skuteczniej radzić sobie z przeciwnościami i problemami, natomiast 
osoby mające ograniczony dostęp do dóbr naraŜone są w większym stopniu na 
stres, co powoduje, Ŝe ich dobrostan psychiczny znajduje się na niŜszym po-
ziomie. Zatem podleganie władzy często jest postrzegane jako zjawisko obni-
Ŝające jakość Ŝycia. 

NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe nie wszystkich charakteryzuje silna motywa-
cja władzy (por. McClelland, Burnham, 2003) i są osoby, którym sprawowanie 
władzy nie dostarcza przyjemnych doznań, a wręcz przeciwnie – powoduje 
dyskomfort. Niektórzy (w określonych warunkach) przyjmują orientację de-
fensywną i nie tylko nie dąŜą do zwiększania własnego wpływu na zdarzenia, 
ale starają się redukować swoją kontrolę nad otoczeniem (Doliński, 1993). 
Taki sposób funkcjonowania mogą przejawiać m.in. osoby przekonane o ze-
wnętrznym umiejscowieniu kontroli (Gore, Rotter, 1963; Rotter, 1990; Rotter, 
Mulry, 1965), jednostki niskomakiawelistyczne czy o słabej tendencji do do-
minacji (por. Altemeyer, 2004; Grams, Rogers, 1990; Jarymowicz, 1980;  
Pilch, 2008). Na to zjawisko wskazywał teŜ Fromm (2004), opisując ucieczkę 
od wolności. 

Ujmowanie kwestii podporządkowania innym tylko w kategoriach impli-
kujących negatywne konsekwencje dla dobrostanu i poczucia własnej wartości 
jest zatem pewnym uproszczeniem. Niewątpliwie zdarzają się w naszym Ŝyciu 
sytuacje, kiedy potrzebujemy autorytetów, przywódców, którzy wskaŜą nam, 
jak naleŜy postąpić, jakiego wyboru dokonać, i wówczas moŜliwość podąŜania 
za radą innych i skorzystania ze wskazówek osób, z którymi ludzie się liczą  
z uwagi na ich wiedzę i doświadczenie, staje się dobrodziejstwem, jakie trudno 
przecenić. 

WŁADZA  
A NASTRÓJ I DOŚWIADCZANE EMOCJE 

Przegląd literatury wskazuje, Ŝe pozycja zajmowana w hierarchii władzy 
kształtuje emocjonalne Ŝycie jednostki i silnie oddziałuje na nie. Keltner wraz 
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ze współpracownikami (2003) stwierdzili, Ŝe system dąŜenia, aktywizowany 
wskutek posiadania władzy, i system hamowania, powiązany z podleganiem 
władzy, mogą być odpowiedzialne za doświadczanie oraz ekspresję odmien-
nych reakcji emocjonalnych. Posiadanie władzy powoduje uruchomienie sys-
temu dąŜenia związanego z większą aktywnością lewej części przodomózgowia 
i wydzielaniem dopaminy, co koreluje ze wzrostem pozytywnego nastroju. Wy-
niki wielu badań wskazują, Ŝe osoby dysponujące władzą częściej niŜ osoby jej 
pozbawione doświadczają pozytywnych emocji i stanów, takich jak podwyŜ-
szony nastrój, akceptacja, entuzjazm czy fizyczny komfort (Carver, White, 
1994; Dovidio i in., 1988a, 1988b). 

TakŜe Georgesen i Harris (2000) wykazali, Ŝe osoby poinformowane  
o przydzielonej im w interakcji pozycji nadrzędnej deklarowały lepsze samopo-
czucie, mniej negatywnych myśli związanych z realizacją zadania oraz inten-
sywniejsze odczuwanie wyŜszości i dominacji nad partnerem niŜ badani, któ-
rzy nie otrzymali takiej informacji. Jak stwierdzili zaś Anderson i Berdahl 
(2002), uczestnicy badania, którzy sprawowali kontrolę w zadaniu, doświad-
czali więcej pozytywnych, a mniej negatywnych emocji oraz byli bardziej 
wraŜliwi na postrzeganie bodźców nagradzających (lubienie przez partnera) 
niŜ karzących (odczuwanie złości przez partnera w stosunku do nich). 

Jak się okazuje, nawet krótkotrwała moŜliwość sprawowania władzy moŜe 
być powodem do wzrostu przyjemnych odczuć i wprawiać w dobry nastrój 
(Wojciszke, StruŜyńska-Kujałowicz, 2007). Wskazywać teŜ na to mogą relacje 
uczestników eksperymentu więziennego, którym dana była sposobność wcie-
lenia się w rolę straŜnika więziennego i narzucania swojej woli osobom, któ-
rym przydzielona była rola więźniów „[...] była to dla mnie pierwsza okazja, 
aby doświadczyć tego rodzaju manipulacyjnej władzy, jaką bardzo lubię – by-
cia bardzo powaŜaną osobistością, mającą prawie całkowitą kontrolę nad tym, 
co moŜna powiedzieć, a co nie [...] naprawdę sprawiała mi przyjemność [...]. 
Postępowanie w sposób autorytatywny moŜe być zabawne. Władza moŜe być 
wielką przyjemnością” (Zimbardo, 2008, s. 212). 

Natomiast następstwem uaktywnienia systemu hamowania w wyniku 
podlegania władzy jest nasilenie doświadczania i wyraŜania negatywnych 
emocji. W przypadku osób zajmujących niskie pozycje w hierarchii władzy 
przewaga systemu hamowania powiązanego ze strachem, unikaniem, moŜli-
wością bycia ukaranym sprawia, Ŝe podwładni częściej doświadczają uczucia 
winy, smutku czy wstydu (Keltner i in., 2003). 

Oczywiście sprawowanie władzy moŜe takŜe wyzwalać stany negatywne, 
jak niepewność czy strach związany z ryzykiem utraty szacunku innych, na-
raŜeniem się na nieprzychylne oceny i dezaprobatę otoczenia oraz degradację. 
Obarczenie odpowiedzialnością za podejmowane decyzje (nie zawsze przecieŜ 
trafne) i konsekwencje działań (nie zawsze skuteczne) moŜe w wyniku ponie-
sienia poraŜki wywoływać wstyd czy poczucie winy, a takŜe obniŜenie poczucia 
własnej wartości (Rodin, Rennert, Solomon, 1980). 
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CEL BADAŃ I HIPOTEZY 

Celem prezentowanych badań była próba uzyskania odpowiedzi na pytania: 
jak poziom władzy wpływa na poczucie szczęścia i czy sprawowanie władzy 
przyczynia się do odczuwania dobrostanu zarówno w aspekcie afektywnym, 
jak i poznawczym. 

W prezentowanych badaniach skoncentrowano się na dwóch warstwach 
wyróŜnionych w cebulowej teorii szczęścia (Czapiński, 1994): analizując za-
równo aspekt afektywny odnoszący się do doświadczanych emocji i nastroju 
oraz aspekt poznawczy – sądy dotyczące własnego Ŝycia (warstwa środkowa), 
a takŜe cząstkowe zadowolenia z róŜnych dziedzin Ŝycia (warstwa zewnętrzna) 
w zaleŜności od zajmowanej pozycji w hierarchii władzy. 

Na podstawie zaprezentowanych koncepcji i wyników badań przyjmuję, Ŝe 
ludzie róŜniący się poziomem władzy będą takŜe róŜnić się poczuciem szczę-
ścia, tzn. osoby sprawujące władzę będą doświadczały bardziej pozytywnych 
emocji i odczuwały wyŜszy poziom nastroju oraz będą deklarowały większą sa-
tysfakcję z Ŝycia niŜ osoby, u których aktywizowane będzie podleganie władzy. 

BADANIE 1 

Badanie 1 poświęcone było analizie róŜnic w stanach emocjonalnych odczuwa-
nych w sytuacji sprawowania vs podlegania władzy. Jego celem była weryfi-
kacja następujących hipotez: 

1. Sprawowanie władzy prowadzi do doświadczania bardziej pozytywnych 
emocji niŜ podleganie władzy. 

2. Podleganie władzy prowadzi do doświadczania bardziej negatywnych 
emocji niŜ sprawowanie władzy. 

Metoda 

Osoby badane. W badaniu udział wzięło 129 osób (90 kobiet i 39 męŜczyzn)  
– studentów zarządzania i pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Wiek bada-
nych wahał się od 18 do 30 lat (M = 20,98; SD = 1,38). 
Przebieg badania i materiały. Zadaniem uczestników badania było przy-
pomnienie sobie sytuacji z własnego Ŝycia, w której posiadali władzę (grupa 
aktywizacji sprawowania władzy) lub musieli się jej podporządkować (grupa 
aktywizacji podlegania władzy), a następnie opisanie tego zdarzenia. Podobna 
manipulacja władzą okazała się skuteczna w innych badaniach (np. Galinsky, 
Gruenfeld, Magee, 2003; Smith, Trope, 2006; Wojciszke, StruŜyńska-Kujało-
wicz, 2007). 

Następnie badani proszeni byli o wymienienie trzech emocji, które odczu-
wali w opisywanej przez siebie sytuacji sprawowania władzy lub podlegania 
jej. Część osób badanych, mająca trudności z nazywaniem stanów emocjonal-
nych, oprócz wskazania emocji, podawała równieŜ inne pojęcia – kojarzące się 
im z zajmowaniem pozycji nadrzędnej lub podporządkowanej w hierarchii 
władzy. W związku z tym uzyskane dane przekazano dziesięciu sędziom kom-
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petentnym (osobom z wykształceniem psychologicznym), których zadaniem 
była ocena, w jakim stopniu kaŜda odpowiedź jest nacechowana pozytywnie 
(od 1: lekko pozytywna do 5: bardzo mocno pozytywna) lub negatywnie (od -1: 
lekko negatywna do -5: bardzo mocno negatywna) bądź nie odzwierciedla sta-
nów emocjonalnych. Współczynnik zgodności sędziów W Kendalla był wysoki 
(0,85; p<0,001). Następnie dla pojęć zaklasyfikowanych przez sędziów jako 
wiąŜące się z pozytywnymi bądź negatywnymi stanami emocjonalnymi obli-
czono średnie wartości (tab. 1). 

Wyniki 

Sprawdzenie manipulacji. W celu sprawdzenia manipulacji zwrócono się 
do dwóch sędziów kompetentnych, którzy niezaleŜnie od siebie ocenili, w ja-
kim stopniu kaŜdy uczestnik badania w opisywanej przez siebie sytuacji 
sprawował władzę lub jej podlegał. Przy szacowaniu sędziowie posłuŜyli się 
skalą od -3 (w pełni podlegał władzy) do 3 (w pełni sprawował władzę). Współ-
czynnik zgodności sędziów był wysoki (W Kendalla = 0,78; p<0,01). 

Analiza wariancji uśrednionych wyników oszacowań sędziów wykazała, Ŝe 
badani przypisani do grupy sprawujących władzę (M = 1,35; SD = 0,54) i pod-
legających (M = -1,67; SD = 0,66) róŜnili się znacząco poziomem władzy  
– F(1, 108) = 703,15; p<0,001; η2 = 0,87. Ponadto średnia dla grupy podporząd-
kowanych okazała się znacząco niŜsza od zera – t(49) = 17,91, p<0,001, a śred-
nia dla sprawujących władzę była znacząco wyŜsza od zera – t(59) = 19,54, 
p<0,001, co wskazuje, Ŝe manipulacja władzą była skuteczna. 
Emocje doświadczane w sytuacji sprawowania vs podporządkowania 
władzy. Posiadanie władzy wiązało się z dominacją emocji pozytywnych, zaś 
podleganie władzy budziło głównie odczucia negatywne. W tabeli 1 zaprezen-
towano najczęściej wymieniane stany afektywne w poszczególnych warunkach 
wraz z ich wartościowością oszacowaną przez sędziów kompetentnych. 

Dla kaŜdej osoby badanej obliczono wskaźnik emocji pozytywnych, będący 
średnią z podanych przez tę osobę emocji pozytywnych, oraz wskaźnik emocji 
negatywnych (średnia emocji negatywnych). Analiza wariancji wykazała efekt 
główny pozycji w hierarchii władzy zarówno dla emocji pozytywnych –  
F(1, 127) = 77,30; p<0,001; η2 = 0,38, jak i dla emocji negatywnych – F(1, 127) 
= 30,99; p<0,001; η2 = 0,20. Osoby sprawujące władzę deklarowały odczuwanie 
bardziej pozytywnych emocji (M = 3,04; SD = 1,2) niŜ podporządkowane wła-
dzy (M = 0,88; SD = 1,56) (wykres 1). Natomiast osoby z pozycji podporząd-
kowanych odczuwały bardziej negatywne emocje (M = -3,19; SD = 1,24) niŜ 
osoby zajmujące pozycje nadrzędne (M = -1,65; SD = 1,84). 
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Tabela 1. 
Stany emocjonalne wskazywane jako doświadczane w sytuacji sprawowania 
lub podlegania władzy 

Nadrzędna pozycja 
w hierarchii władzy 

Podporządkowana pozycja 
w hierarchii władzy 

wskazane stany wartościowość liczba 
wskazań wskazane stany wartościowość liczba 

wskazań 

satysfakcja 3,33 19 złość -4,00 23 

radość  4,50 17 Ŝal -3,60 11 

duma 3,55 16 gniew -4,55 9 

odpowiedzialność 3,60 13 strach -4,33 7 

zadowolenie 3,00 13 bezsilność -3,30 7 

moc 4,00 5 zdenerwowanie -3,11 6 

lęk -4,60 5 bezradność -2,88 6 

pewność siebie  3,57 4 obojętność -2,66 5 

niepewność -2,90 4 rozbawienie 3,44 5 

niepokój -3,30 4 frustracja -4,20 4 

strach -4,33 4 niesprawiedliwość -4,00 4 

waŜność 3,50 3 smutek -3,70 4 

przyjemność  3,44 3 stres -4,12 3 

wyŜszość 2,87 3 oburzenie -3,40 3 

spokój 2,77 3 irytacja -3,10 3 

Tabela zawiera piętnaście najczęściej wskazywanych stanów w poszczególnych grupach 

 

 
Wykres 1. Wartościowość doświadczanych emocji jako funkcja pozycji w hierarchii 
władzy (badanie 1) 

Pozycja w hiearchii władzy 

-5,00 
-4,00 
-3,00 
-2,00 
-1,00 
0,00 
1,00 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 

emocje pozytywne emocje negatywne 

podporządkowana nadrzędna 



ANNA STRUśYŃSKA-KUJAŁOWICZ 

 

132 

Dyskusja 

Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe sprawowanie władzy wyzwala głównie emocje 
pozytywne, zaś podleganie władzy – emocje negatywne. Wyraźna przewaga 
pozytywnych emocji nad negatywnymi w przypadku osób sprawujących wła-
dzę jest wskaźnikiem ich wyŜszego dobrostanu emocjonalnego niŜ osób podle-
gających władzy, charakteryzujących się dominacją stanów negatywnych. Wy-
niki te potwierdzają zatem postawione hipotezy, są takŜe zgodne z teorią 
systemów dąŜenia i hamowania (Keltner i in., 2003), która wskazuje, Ŝe u lu-
dzi posiadających władzę występuje przewaga systemu dąŜenia, powiązanego 
z doświadczaniem pozytywnych emocji, zaś u osób będących nisko w hierarchii 
władzy przewaŜa system hamowania, który wiąŜe się z odczuwaniem nega-
tywnych emocji. 

ChociaŜ u osób zajmujących nadrzędną pozycję w hierarchii władzy wy-
stąpiła przewaga emocji pozytywnych, w grupie tej wskazywano równieŜ 
stany negatywne, jak lęk, niepewność, niepokój czy strach. Pojawienie się tego 
typu odczuć jest zrozumiałe, gdyŜ sprawowanie władzy moŜe niekiedy rodzić 
poczucie zagroŜenia (Georgesen, Harris, 2000) – z jednej strony przed zdegra-
dowaniem, z drugiej zaś obawy, czy uda się podołać zadaniom. Anderson i Ber-
dahl (2002) uwaŜają, Ŝe generalnie osoby zajmujące nadrzędne pozycje mogą 
doświadczać negatywnych stanów w mniejszym stopniu niŜ podwładni, nato-
miast w sytuacji, w której są zmuszone zakomunikować i narzucić innym (któ-
rzy nie zawsze chcą się podporządkować) swoją władzę, doświadczają i wyra-
Ŝają negatywne emocje, np. złość. 

BADANIE 2 

Celem badania 2 była analiza róŜnic między osobami o wysokim i niskim po-
czuciu władzy w nastroju oraz w ocenie satysfakcji z własnego Ŝycia (w prze-
szłości, obecnego i w przyszłości). Przewidywano, Ŝe osoby o wyŜszym poczuciu 
władzy będą miały lepszy nastrój, a takŜe będą wskazywały na wyŜszy poziom 
satysfakcji z Ŝycia niŜ osoby o niŜszym poczuciu władzy. 

Metoda 

Uczestnicy badania. Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów 
Szkoły WyŜszej Psychologii Społecznej w Sopocie. Wzięło w nim udział 97 osób 
(79 kobiet i 18 męŜczyzn) o średniej wieku 25,02 roku (SD = 8,08). 
Przebieg badania i materiały. Na początku osoby badane wypełniały prze-
tłumaczoną na język polski Skalę Poczucia Władzy autorstwa Andersona, 
Johna i Keltnera (2005 – za: Anderson, Galinsky, 2006). Kwestionariusz ten 
składa się ośmiu stwierdzeń (np. „Sądzę, Ŝe mam duŜy wpływ na innych”; 
„Umiem sprawić, aby inni ludzie wykonywali to, co im kaŜę”), do których ba-
dani ustosunkowywali się na skali od 1 (zdecydowanie nie zgadzam się) do 7 
(zdecydowanie zgadzam się). W niniejszym badaniu rzetelność tego narzędzia 
wyniosła 0,73 (α Cronbacha). 



CZY WŁADZA SZCZĘŚCIE DAJE? 

 

133 

Następnie dokonywany był pomiar nastroju za pomocą kwestionariusza 
skonstruowanego przez Wojciszke i Baryłę (2005). Narzędzie to składa się  
z czterech pytań, na które badani odpowiadali na skali od 1 (zdecydowanie nie 
zgadzam się) do 7 (zdecydowanie zgadzam się). Analiza rzetelności wykazała, 
Ŝe Kwestionariusz Nastroju cechował się duŜą zgodnością (α Cronbacha = 0,9). 

Uczestnicy otrzymywali takŜe 11-stopniową Drabinę Cantrila (1965), 
przeznaczoną do badania ogólnego zadowolenia z Ŝycia. Przy najniŜszym 
szczeblu widniał napis: „Najgorsze Ŝycie, jakiego mógłbym się spodziewać”, 
zaś przy najwyŜszym: „Najlepsze Ŝycie, jakiego mógłbym się spodziewać”. Za-
daniem osób badanych było zaznaczenie, na którym szczeblu znajduje się 
obecnie ich Ŝycie. Proszeni byli takŜe o ocenę retrospektywną (Ŝycie pięć lat 
temu) oraz prospektywną (oszacowanie swojego Ŝycia za pięć lat), równieŜ  
w skali od 0 do 10, a takŜe oszacowanie poziomu Ŝycia przeciętnego Polaka. 

Na podstawie wyników Skali Poczucia Władzy podzielono badanych (we-
dług mediany równej 5,13) na dwie grupy: osób o wysokim poczuciu władzy 
oraz grupę osób o niŜszym poczuciu władzy. NaleŜy podkreślić, Ŝe osoby zali-
czone do tej drugiej grupy nie charakteryzowały się niskim poczuciem władzy 
(wyniki poniŜej punktu środkowego skali równego 4,0 uzyskało zaledwie 2% 
uczestników), lecz względnie niŜszym w porównaniu z pozostałymi badanymi. 

Wyniki 

Nastrój. Dane dotyczące nastroju zostały poddane analizie wariancji, która 
wykazała istotny efekt poczucia władzy – F(1, 96) = 8,35; p<0,005; η2 = 0,08, 
polegający na tym, Ŝe osoby z wyŜszym poczuciem władzy deklarowały lepszy 
nastrój (M = 5,93; SD = 0,90) niŜ osoby o niŜszym poczuciu władzy (M = 5,33; 
SD = 1,19). 
Satysfakcja z Ŝycia. W aspekcie satysfakcji z aktualnego Ŝycia nie ujawnił 
się istotny efekt główny poczucia władzy F<1 (n.i.). Podobnie w przypadku 
oszacowania jakości Ŝycia sprzed pięciu lat efekt władzy nie uzyskał pozio- 
mu istotności statystycznej – F(1, 94) = 2,58 (n.i.), choć – jak widać na wy-
kresie 2 – róŜnice między osobami z niŜszym i wyŜszym poczuciem władzy  
w obu przypadkach przyjęły oczekiwany kierunek (takŜe przy kontroli pozio-
mu nastroju). 

Natomiast w przypadku oszacowania satysfakcji ze swojego Ŝycia w przy-
szłości wystąpił istotny efekt główny władzy – F(1, 94) = 6,06; p<0,01;  
η2 = 0,06, wskazujący, Ŝe osoby z wysokim poczuciem władzy przewidują, Ŝe 
ich Ŝycie w przyszłości będzie lepsze (M = 8,96; SD = 0,99) niŜ osoby z niŜszym 
poczuciem władzy (M = 8,33; SD = 1,51). 
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Wykres 2. Satysfakcja z Ŝycia jako funkcja poczucia władzy (badanie 2) 

 
Porównanie oszacowań satysfakcji z aktualnej jakości Ŝycia z poziomem 

Ŝycia w przeszłości wykazało, Ŝe zarówno osoby z wysokim (M = 6,89; SD = 
= 1,37), jak i z niŜszym poczuciem władzy (M = 6,75; SD = 1,93) oceniają swoje 
obecne Ŝycie jako lepsze niŜ pięć lat temu (niŜsze poczucie władzy: M = 5,02; 
SD = 2,36, t(43) = 4,41; p<0,001; wysokie poczucie władzy: M = 5,70; SD = 
= 2,07, t(53) = 4,18; p<0,001). Obie grupy spodziewają się takŜe polepszenia 
standardu Ŝycia w przyszłości w porównaniu z teraźniejszością (niŜsze poczu-
cie władzy: t(41) = 6,04; p<0,001; wysokie poczucie władzy: t(53) = 13,90; 
p<0,001). Poziom własnego Ŝycia był teŜ oceniany jako wyŜszy niŜ przecięt-
nego Polaka (niŜsze poczucie władzy: M = 5,75; SD = 1,20, t(43) = 3,44; 
p<0,001; wysokie poczucie władzy: M = 5,65; SD = 1,01, t(53) = 6,58; p<0,001). 

Dyskusja 

Wyniki badania 2 wskazują, Ŝe osoby z wysokim poczuciem władzy deklarują 
lepszy nastrój oraz przewidują wyŜszą jakość swojego Ŝycia w przyszłości niŜ 
osoby z mniejszym poczuciem władzy, co moŜe wskazywać na wyŜszy poziom 
optymizmu w pierwszej grupie. Uzyskane dane ujawniły ponadto, Ŝe osoby  
z niŜszym i wyŜszym poczuciem władzy nie róŜnią się między sobą w zakresie 
ocen teraźniejszości i przeszłości. Być moŜe poczucie władzy oddziałuje na 
prospektywną ocenę Ŝycia (natomiast nie wpływa na satysfakcję z Ŝycia pięć 
lat temu i obecnego), gdyŜ odczuwany poziom władzy determinuje działania, 
które będą miały odzwierciedlenie w jakości Ŝycia danej osoby dopiero za jakiś 
czas (zaś nie mają wpływu na wydarzenia minione, które juŜ wystąpiły i nie 
moŜna ich zmienić). Przekonanie o moŜliwości wpływania na otoczenie wy-
zwala nadzieję na przyszłe powodzenie (warto sprawdzić, w jakich obszarach 
funkcjonowania), a obraz przeszłości i teraźniejszości zaleŜy zapewne od in-
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nych czynników niŜ aktualne poczucie władzy (np. Ŝycie rodzinne, stan zdro-
wia, sytuacja finansowa, praca zawodowa – por. Czapiński, 2001; Diener,  
Lukas, 2005). 

Obie grupy są bardziej zadowolone z teraźniejszości niŜ z przeszłości  
i spodziewają się lepszego Ŝycia w przyszłości niŜ obecnie. Optymistyczne po-
strzeganie przyszłości jest elementem wyraźnie ujawniającego się w badaniu 
zjawiska zwanego iluzją postępu (Czapiński, 1991), polegającego na przeko-
naniu, Ŝe teraźniejszość jest lepsza od przeszłości, a przyszłość będzie lepsza 
niŜ teraźniejszość. Ocenianie wyŜej poziomu własnego Ŝycia niŜ przeciętnego 
Polaka moŜe być natomiast przejawem „powszechnego poczucia szczęścia”, 
polegającego na pozytywnym ocenianiu własnego Ŝycia, wynikającym z doko-
nywanych porównań społecznych oraz będącego wynikiem inklinacji pozytyw-
nej (por. Argyle, 2004; Czapiński, 2001). 

BADANIE 31 

Badanie 3 opierało się na rezultatach poprzednich badań i miało je pogłębić  
w określonych kierunkach. Przede wszystkim wprowadzono grupę kontrolną 
(w której aktywizowano relacje równościowe) celem sprawdzenia, czy to podle-
ganie władzy obniŜa nastrój i zadowolenie z Ŝycia, czy raczej sprawowanie 
władzy podwyŜsza nastrój i powoduje optymistyczniejsze ocenianie własnego 
Ŝycia. Analizowano równieŜ róŜnice między osobami z poszczególnych pozio-
mów w hierarchii władzy w ramach satysfakcji z poszczególnych aspektów 
Ŝycia (satysfakcje cząstkowe). 

Metoda 

Osoby badane. W badaniu udział wzięli studenci Pomorskiej WyŜszej Szkoły 
Humanistycznej w Gdyni – 60 kobiet i 16 męŜczyzn. Średnia wieku w badanej 
próbie wyniosła 25,71 roku (SD = 5,30). 
Przebieg badania. Najpierw wykonywany był początkowy pomiar nastroju 
za pomocą uŜytej w badaniu 2 skali (Wojciszke, Baryła, 2005) składającej się  
z czterech pytań, na które badani odpowiadali od 1 (nie zgadzam się) do 5 
(zgadzam się). W niniejszym badaniu α Cronbacha tego narzędzia wyniosła 
0,86. Następnie respondenci zostali poproszeni o przypomnienie sobie i opisa-
nie wydarzenia z własnego Ŝycia, związanego z jedną z poniŜszych sytuacji: 
podlegania władzy, uczestniczenia w relacji równościowej bądź sprawowania 
władzy, po czym przeprowadzano ponowny pomiar nastroju osób badanych 
drugą wersją Kwestionariusza Nastroju (Wojciszke, Baryła, 2005); α Cron-
bacha = 0,84. 

Następnie mierzono ocenę dotychczasowego Ŝycia za pomocą dwóch pytań 
opartych na Delighted Terrible Scale (Andrews, Withey, 1976 – za: Czapiński, 

                                                 
1 Niniejsze badanie stanowi część pracy magisterskiej napisanej przez Karolinę 

Białas. 
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2002): „Jak oceniasz dotychczasowe Ŝycie jako całość?” – na skali od 1 (zde-
cydowanie źle) do 7 (zdecydowanie dobrze) – oraz „Czy, ogólnie rzecz biorąc, 
jesteś zadowolony ze swojego Ŝycia?” – od 1 (zdecydowanie nie) do 7 (zdecy-
dowanie tak); α Cronbacha = 0,9. 

Kolejnym etapem była ocena zadowolenia z poszczególnych dziedzin i as-
pektów Ŝycia. Badani wypełniali w tym celu skalę satysfakcji cząstkowych 
(Czapiński, 2002). Narzędzie to obejmuje 23 pozycje – dotyczące m.in. stosun-
ków w rodzinie, stanu zdrowia, sytuacji w kraju, do których badani ustosun-
kowywali się na skali siedmiostopniowej od 1 (bardzo niezadowolony) do 7 
(bardzo zadowolony). Zgodność wewnętrzna skali α Cronbacha wyniosła 0,87. 

Wyniki 

Sprawdzenie manipulacji. W celu sprawdzenia manipulacji, podobnie jak 
w badaniu 1, dwóch sędziów kompetentnych niezaleŜnie od siebie oceniło po-
ziom władzy kaŜdej osoby opisującej zdarzenie na siedmiostopniowej skali od  
-3 (w pełni podlegał władzy) poprzez 0 (relacje równościowe) do 3 (w pełni 
sprawował władzę). Współczynnik zgodności sędziów był wysoki (W Kendalla 
= 0,98, p<0,001). Analiza wariancji uśrednionych wyników oszacowań sędziów 
wskazała, Ŝe badani przypisani do grupy nadrzędnej (M = 2,84; SD = 0,35), 
grupy równościowej (M = -0,08; SD = 0,41) i podporządkowanej (M = -2,52;  
SD = 1,24) róŜnili się znacząco poziomem władzy – F(2, 74) = 292,77; p<0,001; 
η2 = 0,89. Ponadto średnia dla grupy podporządkowanych okazała się znacząco 
niŜsza od zera – t(27) = 10,78; p<0,001; średnia dla sprawujących władzę była 
istotnie wyŜsza od zera – t(24) = 41,14; p<0,001; natomiast średnia dla osób  
z grupy równościowej nie róŜniła się od zera – t(23) = 1 (n.i.), co wskazuje, Ŝe 
manipulacja władzą była skuteczna. 
Nastrój. Dane dotyczące nastroju przed manipulacją zostały poddane analizie 
wariancji, która nie wykazała istotnego efektu głównego pozycji w hierarchii 
władzy – F(2, 74) = 2,24 (n.i.). Oznacza to, Ŝe przed aktywizacją pozycji w hie-
rarchii władzy uczestnicy badania z poszczególnych grup nie róŜnili się pozio-
mem nastroju: grupa podporządkowana (M = 3,99; SD = 1,01); grupa równo-
ściowa (M = 4,13; SD = 0,78); grupa nadrzędna (M = 4,45; SD = 0,52). 

Natomiast efekt główny aktywizowanej pozycji w hierarchii władzy dla 
nastroju po manipulacji okazał się istotny statystycznie – F(2, 74) = 5,78; 
p<0,05; η2 = 0,14. Nastrój po manipulacji u osób z pozycji podporządkowanej 
(M = 3,7; SD = 1,02) był niŜszy w porównaniu z osobami z pozycji równościo-
wej (M = 4,26; SD = 0,85), t(50) = 2,13; p<0,05 oraz nadrzędnej (M = 4,45;  
SD = 0,56), t(42,94) = 3,37; p<0,05. RóŜnica w nastroju końcowym między 
osobami z grupy równościowej i nadrzędnej nie była istotna statystycznie  
– t(47) = 0,92 (n.i.). 

Jak ilustruje wykres 3, po aktywizacji pozycji podporządkowanej nastrój 
się obniŜył w stosunku do początkowego poziomu (przed manipulacją pozycją 
w hierarchii) – t(27) = 1,92; p = 0,066 (na granicy istotności). Natomiast wśród 
osób zajmujących pozycję równościową i nadrzędną nie wystąpiły istotne sta-
tystycznie róŜnice w nastroju przed i po manipulacji – t<1 (n.i.). 



CZY WŁADZA SZCZĘŚCIE DAJE? 

 

137 

 
Wykres 3. Nastrój jako funkcja pozycji w hierarchii władzy (badanie 3) 

 

Satysfakcja z Ŝycia. Nie stwierdzono efektu głównego aktywizowanej pozycji 
w hierarchii dla satysfakcji z dotychczasowego Ŝycia – F<1 (takŜe przy staty-
stycznej kontroli poziomu nastroju po manipulacji). Osoby z pozycji podpo-
rządkowanej (M = 5,57; SD = 1,1), równościowej (M = 5,6; SD = 0,86) oraz 
nadrzędnej (M = 5,9; SD = 0,69) pozytywnie oceniały swoje Ŝycie. Warto zwró-
cić uwagę, Ŝe poziom zadowolenia z Ŝycia we wszystkich grupach był dość wy-
soki (powyŜej średniej dla skali wynoszącej 4,0). 
Satysfakcje cząstkowe. Odpowiedzi odnośnie do poszczególnych satysfakcji 
cząstkowych uśredniono, a następnie przeprowadzono analizę wariancji, która 
wykazała efekt główny aktywizowanej pozycji w hierarchii władzy – F(2, 74) = 
= 3,41; p<0,05; η2 = 0,08 (takŜe przy kontroli poziomu nastroju). U osób z gru-
py nadrzędnej stwierdzono wyŜszy poziom zadowolenia (M = 5,44; SD = 0,53) 
w porównaniu z osobami podporządkowanymi (M = 5,15; SD = 0,62), t(51) = 
= 1,82; p = 0,74 (na poziomie tendencji). Osoby z grupy nadrzędnej były teŜ 
bardziej zadowolone w porównaniu z grupą równościową (M = 4,99; SD = 
= 0,66), t(47) = -2,6; p<0,05. Nie wystąpiła róŜnica w poziomie satysfakcji po-
między osobami z grupy podporządkowanej i równościowej – t(50) = 0,86 (n.i.). 

Analiza wariancji przeprowadzona dla poszczególnych satysfakcji cząst-
kowych osobno ujawniła efekt główny pozycji w hierarchii dla poziomu zado-
wolenia z sytuacji w kraju (tab. 2). Testy post-hoc wykazały, Ŝe osoby z pozycji 
nadrzędnej (p<0,001) i podporządkowanej (p<0,01) są bardziej zadowolone  
z sytuacji w państwie niŜ osoby z grupy równościowej, choć zwraca uwagę to, 
Ŝe ten aspekt jest wyraźnie najniŜej oceniany przez badanych, zaś pozostałe 
sfery są wartościowane zdecydowanie pozytywniej. 

Wystąpił równieŜ efekt główny pozycji w hierarchii dla poziomu zadowole-
nia z moŜliwości zaspokojenia potrzeb Ŝywnościowych. Osoby z grupy nad-
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rzędnej (zob. tab. 2) były bardziej zadowolone z zaspokojenia potrzeb Ŝywno-
ściowych w porównaniu z osobami z grupy równościowej (p<0,05) i podporząd-
kowanej (p = 0,08; istotność marginalna). 

Stwierdzono takŜe istotny efekt władzy dla satysfakcji z warunków miesz-
kaniowych. RównieŜ w tym aspekcie osoby z grupy nadrzędnej deklarowały 
wyŜsze zadowolenie niŜ osoby z grupy równościowej (p<0,01) i podporządko-
wanej (p = 0,08; istotność marginalna). 

 

Tabela 2. 
Poziom satysfakcji cząstkowych w poszczególnych grupach 

Pozycja w hierarchii władzy Oceniane 
aspekty Ŝycia 

podporządkowana równościowa nadrzędna 
F p 

sytuacja w kraju 3,57 (1,14) 2,79 (1,28) 3,96 (1,02) 6,55 0,002 

potrzeby Ŝywnościowe 5,89 (1,03) 5,46 (1,18) 6,28 (0,74) 4,15 0,02 

warunki mieszkaniowe 5,32 (1,16) 4,88 (1,36) 5,79 (1,06) 3,52 0,035 

dochody 5,14 (1,18) 4,79 (1,28) 5,56 (1,04) 2,65 0,078 

leczenie 4,39 (1,66) 4,21 (1,35) 5,16 (1,60) 2,64 0,078 

rodzina 5,18 (1,52) 5,33 (1,34) 5,96 (0,93) 2,62 0,079 

stan zdrowia 4,82 (1,19) 5,29 (1,20) 5,48 (0,92) 2,49 0,09 

dzieci 4,33 (1,39) 5,29 (1,38) 4,93 (1,28) 2,21 n.i. 

perspektywy 5,36 (1,25) 4,63 (1,64) 5,00 (0,96) 2,04 n.i. 
finanse 5,00 (1,68) 4,83 (1,13) 5,56 (1,12) 1,97 n.i. 
małŜeństwo 4,73 (1,32) 5,39 (1,38) 5,47 (1,46) 1,76 n.i. 
kultura 5,29 (1,33) 4,63 (1,35) 5,16 (1,34) 1,72 n.i. 
Ŝycie seksualne 5,36 (1,62) 5,83 (1,43) 5,96 (0,98) 1,42 n.i. 
czas wolny 5,07 (1,38) 5,00 (1,59) 5,56 (0,87) 1,34 n.i. 
praca 5,32 (1,03) 4,90 (1,21) 5,30 (1,06) 1,00 n.i. 
bezpieczeństwo 5,32 (0,82) 5,00 (1,14) 5,32 (1,03) 0,86 n.i. 
miejscowość 5,79 (1,34) 5,54 (1,02) 5,96 (1,02) 0,82 n.i. 
koledzy 5,54 (1,35) 5,75 (1,19) 5,92 (0,97) 0,67 n.i. 
wykształcenie 5,54 (0,84) 5,29 (0,91) 5,40 (0,82) 0,53 n.i. 
usługi 5,64 (0,95) 5,33 (1,34) 5,52 (0,96) 0,52 n.i. 
normy 4,43 (1,07) 4,25 (1,51) 4,63 (1,28) 0,51 n.i. 
dobra materialne 5,61 (1,10) 5,38 (1,21) 5,64 (0,86) 0,45 n.i. 
osiągnięcia Ŝyciowe 5,36 (0,68) 5,29 (1,08) 5,28 (0,79) 0,06 n.i. 

W nawiasach podano odchylenie standardowe 
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Ujawniły się ponadto róŜnice pomiędzy osobami z poszczególnych warun-
ków władzy w zadowoleniu z dochodów, leczenia, rodziny oraz stanu zdrowia 
(na poziomie tendencji), polegające na wyŜszym zadowoleniu z tych sfer Ŝycia 
u osób sprawujących władzę niŜ zajmujących niŜsze pozycje w hierarchii. 

Choć w ramach pozostałych mierzonych satysfakcji cząstkowych w wielu 
aspektach (finanse, małŜeństwo, Ŝycie seksualne, czas wolny, miejscowość, ko-
ledzy, normy, dobra materialne) osoby z grupy nadrzędnej deklarowały wyŜ-
szy poziom satysfakcji niŜ przedstawiciele pozostałych grup, to róŜnice nie 
osiągnęły poziomu istotności statystycznej. 

Dyskusja 

U osób z grupy podporządkowanej nastrój po manipulacji był niŜszy w porów-
naniu z grupą osób o pozycji nadrzędnej i równościowej, które nie róŜniły się 
między sobą w tym zakresie. Wskazuje to, Ŝe to nie sprawowanie władzy pod-
wyŜsza nastrój, lecz podleganie władzy obniŜa poziom nastroju. 

Satysfakcja z aktualnej i dotychczasowej sytuacji Ŝyciowej kształtowała 
się na stosunkowo wysokim poziomie (powyŜej 5 na skali siedmiostopniowej) 
we wszystkich grupach. Osoby po aktywizacji pozycji nadrzędnej w hierarchii 
ujawniły wyŜsze wskazania w ramach uśrednionych satysfakcji cząstkowych 
niŜ osoby z pozostałych grup, co wskazuje, Ŝe w tym przypadku sprawowa- 
nie władzy (a nie podleganie) wpłynęło na ocenę własnego Ŝycia. Analizując  
wyniki dotyczące poszczególnych dziedzin Ŝycia, moŜna stwierdzić, Ŝe osoby  
z grupy nadrzędnej były bardziej zadowolone niŜ pozostali z sytuacji w kraju, 
zaspokojenia potrzeb Ŝywnościowych, z warunków mieszkaniowych, docho-
dów, poziomu leczenia oraz swojego stanu zdrowia, a takŜe ze stosunków 
rodzinnych. 

 

* 

Przedmiotem prezentowanych badań była zaleŜność między władzą a poczu-
ciem szczęścia. NaleŜy podkreślić, Ŝe jest to temat waŜny zarówno w wymiarze 
indywidualnym, jak i z perspektywy społecznej. 

Wyniki badania 1 wskazują, Ŝe osoby sprawujące władzę doświadczają 
bardziej pozytywnych emocji niŜ podwładni, a podleganie władzy prowadzi do 
silniejszego doświadczania emocji negatywnych niŜ sprawowanie władzy. 
Osoby sprawujące władzę wskazywały ponadto na odczuwanie wyŜszego na-
stroju niŜ podporządkowani (badanie 2 i 3). MoŜna zatem wnioskować o wpły-
wie władzy na afektywny aspekt dobrostanu. 

W aspekcie poznawczego wymiaru szczęścia moŜna stwierdzić, Ŝe pozycja 
zajmowana w hierarchii nie wpływa na ocenę przeszłości i teraźniejszości. 
Natomiast przewidywania odnośnie do przyszłości w grupie osób o wyŜszym 
poczuciu władzy są bardziej optymistyczne niŜ u osób o niŜszym poczuciu wła-
dzy (badanie 2). Ponadto analiza satysfakcji cząstkowych wskazuje, Ŝe po ak-
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tywizacji sprawowania władzy ujawnia się wyŜszy poziom zadowolenia z nie-
których dziedzin Ŝycia (badanie 3). 

Związek między władzą a doświadczanym poziomem satysfakcji z Ŝycia 
jest zjawiskiem złoŜonym i niewątpliwie bardziej skomplikowanym niŜ się 
zazwyczaj przyjmuje. Zaprezentowane wyniki ilustrują, Ŝe nadmiernym 
uproszczeniem jest twierdzenie, iŜ ludzie sprawujący władzę zapewniają sobie 
tym samym poczucie satysfakcji z Ŝycia (nawet jeśli tak jest, to w odniesieniu 
do przewidywanej jakości Ŝycia w przyszłości oraz jedynie w wybranych dzie-
dzinach Ŝycia), a zwłaszcza osąd, Ŝe ci, którzy są podporządkowani innym, 
skazani są na niezadowolenie z własnego Ŝycia i pozostawanie nieszczęśli-
wymi. Nie moŜna zapominać, Ŝe ocena jakości Ŝycia uwarunkowana jest wie-
loma czynnikami, zarówno natury sytuacyjnej, jak i osobowościowej (por. Cza-
piński, 2001; Diener, Lukas, 2005). Analizując zaleŜność władza-szczęście 
naleŜy uwzględnić fakt, Ŝe wiele wyznaczników dobrostanu moŜe tę relację 
modyfikować, np. wiek, poziom dochodów, rodzaj wykonywanej pracy, opty-
mizm, samoocena, poczucie własnej skuteczności, załoŜone cele, wyznawane 
wartości i inne.  

Warto teŜ mieć na uwadze, Ŝe być moŜe do pewnego poziomu pięcie się po 
szczeblach hierarchii władzy jest istotnym czynnikiem dobrostanu, zaś od 
pewnego poziomu powiększanie zakresu władzy nie przekłada się na przyrost 
poczucia satysfakcji, np. skutkiem adaptacji do przywilejów i korzyści związa-
nych z zajmowaniem nadrzędnej pozycji (por. Argyle, 2004; Czapiński, 2001). 

Zasadne byłoby przyjrzeć się kwestii róŜnic w poziomie satysfakcji z Ŝycia 
w zaleŜności od zmian zajmowanej pozycji w hierarchii w ujęciu procesual-
nym, a nie statycznym. Jak wskazuje Czapiński (2002), negatywna zmiana 
warunków Ŝycia (w kontekście władzy mogąca się pojawić np. w sytuacji 
utraty nadrzędnej pozycji i degradacji w hierarchii) silniej determinuje 
zmianę dobrostanu psychicznego niŜ zmiana pozytywna, czyli awans w hierar-
chii władzy powinien dodawać mniej zadowolenia niŜ degradacja odbierać 
(por. Czapiński, 1991, 2001). Zatem poczucie władzy moŜe nie tyle powodować 
dobrostan, co spadek poczucia władzy przyczyniać się do dyskomfortu. 

Analizując kwestię poczucia szczęścia w odniesieniu do władzy, na pewno 
warto uwzględnić kontekst kulturowy, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyniki 
badań Czapińskiego (2001), wskazujące na zdecydowanie silniejszą korelację 
wskaźników dobrostanu psychicznego z obiektywnymi miarami społeczno- 
-demograficznymi w grupie polskiej niŜ wśród badanych z krajów zachodnich. 
Relacja między władzą a poczuciem szczęścia moŜe być odmienna w róŜnych 
kulturach, np. kolektywistycznej i indywidualistycznej, męskiej i kobiecej 
(por. Hofstede, 2000; Diener, Lukas, 2005). Silniejszej zaleŜności między  
pozycją w hierarchii a poczuciem szczęścia moŜna spodziewać się u tych  
osób i w tych społeczeństwach, które przypisują władzy większe znaczenie  
i w których zajmowana pozycja w hierarchii jest waŜnym wyznacznikiem sta-
tusu społecznego, osiągniętego sukcesu i prestiŜu. 

Dość pozytywne ocenianie własnego Ŝycia przez badanych wydaje się 
sprzeczne z rozpowszechnioną w polskim społeczeństwie kulturą narzekania 
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(Doliński, 1996; Wojciszke, Baryła, 2001). Jednak naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe 
wyraŜanie niezadowolenia bardziej dotyczy spraw publicznych niŜ osobistych 
(Czapiński, Panek, 2004), do jakich niewątpliwie naleŜy obraz własnego Ŝycia. 
Ponadto zaobserwowana tendencja do pozytywnej oceny własnego Ŝycia i de-
klarowania poczucia szczęścia moŜe być przejawem powszechnie występują-
cego zjawiska zwanego „efektem Pollyanny” lub inklinacji pozytywnej (por. 
Argyle, 2004; Czapiński, 2001). NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe zaprezentowane 
wyniki, wskazujące na stosunkowo optymistyczną postawę wobec własnego 
Ŝycia zarówno wśród osób z wyŜszym, jak i niŜszym poczuciem władzy, czy po 
aktywizacji nadrzędnej vs podporządkowanej pozycji w hierarchii, mogą  
być charakterystyczne dla badanej grupy (osoby młode, studenci). Niewątpli- 
wie zasadne byłoby przeprowadzenie dalszych badań nad poczuciem szczęścia 
u osób rzeczywiście sprawujących władzę i jej podlegających (i to w dłuŜszym 
czasie), choć fakt, Ŝe ujawniły się istotne róŜnice między osobami, u których 
aktywizowano jedynie krótkotrwałe poczucie władzy, wskazuje, Ŝe efekt  
wpływu władzy na zadowolenie z Ŝycia moŜe być zjawiskiem silnym i po-
wszechnym. 

Podsumowując naleŜy wyraźnie podkreślić, Ŝe władza szczęścia nie gwa-
rantuje. Jest jedynie jednym z czynników, który moŜe ułatwiać dąŜenie do 
odczuwania satysfakcji z Ŝycia i stanowić swoiste narzędzie, którym człowiek 
moŜe się posłuŜyć, kształtując swoje Ŝycie, ale jak to narzędzie wykorzysta  
– zaleŜy tylko od niego. 
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