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„Stopa” bezradna wobec bezradnych1

W niniejszym rozdziale skupimy się na analizie poznawczych uwarunkowań sku-
teczności wpływu społecznego, a dokładnie mówiąc − wpływu stanu bezradno-
ści na efektywność techniki wpływu społecznego „stopa w drzwiach”. Technika 
ta (Freedman, Fraser, 1966) należy do grupy tak zwanych technik sekwencyjnych 
(Doliński, 2005), które opierają się na założeniu, że prawdopodobieństwo spełnie-
nia prośby może wzrosnąć, jeżeli uprzednio zastosuje się zabieg przygotowawczy 
w postaci sformułowania innej prośby. „Stopa w drzwiach” należy zatem do grupy 
technik złożonych ze ściśle określonej sekwencji zdarzeń (próśb), które w rezultacie 
prowadzą do wzrostu prawdopodobieństwa uległości ze względu na zachodzące 
mechanizmy psychologiczne, a nie z powodu wywieranej presji zewnętrznej.

Technika „stopa w drzwiach” w swojej klasycznej wersji składa się z dwóch zda-
rzeń: łatwiejszej i trudniejszej prośby. Po skłonieniu podmiotu do spełnienia dość 
łatwej prośby, stosuje się wobec niego drugą prośbę − zasadniczą − wyraźnie trud-
niejszą i bardziej kosztowną. Zgoda na pierwszą prośbę niejako przygotowuje grunt 
do dalszej uległości. Stąd obrazowa nazwa techniki − aby dostać się do mieszkania, 
czyli sporo uzyskać od indagowanego podmiotu, należy najpierw wstawić stopę za 
próg, a więc uzyskać od niego mniej (Doliński, 2005).

Technikę „stopa w drzwiach” jako pierwsi w literaturze opisali dwaj amerykań-
scy badacze: Jonathan Freedman i Scott Fraser (1966). Jest ona najstarszą i zara-
zem najszerzej eksperymentalnie zbadaną przez psychologów procedurą wpływu 
społecznego − jej opisanie zapoczątkowało cały nurt badań nad zabiegami, które 
mają na celu skłonić osobę indagowaną do uległości (spełnienia określonej prośby) 
bez zastosowania środków przymusu. W eksperymencie weryfi kującym skutecz-
ność tej techniki Freedman i Fraser dzwonili do gospodyń domowych z Palo Alto 
w Kalifornii z prośbą o zgodę na dokonanie spisu artykułów codziennego użytku 
znajdujących się w ich domach. Badacze ci wykazali, że zastosowanie wcześniej-
szej prośby powoduje wzrost uległości wobec prośby następnej, charakteryzującej 
się większym stopniem trudności, przy czym nie można tego przypisać samemu 

1 Praca fi nansowana ze środków na naukę jako projekt badawczy N N106  327339 
„Wpływ społeczny – mechanizmy psychologiczne” MNISW w latach 2010−2013.
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wcześniejszemu kontaktowi z eksperymentatorem. Ponad 40 lat badań w tym 
paradygmacie zaowocowało pokaźną listą 72 artykułów naukowych opublikowa-
nych w recenzowanych pismach naukowych, które dokumentują jej skuteczność 
w szeroko rozumianym obszarze działań marketingowych2. Podstawową kwestią, 
która nasuwa się w związku z omawianiem tej dobrze znanej techniki, nie jest za-
tem pytanie, czy jest ona skuteczna, ale od jakich czynników zależy jej skuteczność 
i wreszcie − jaki mechanizm psychologiczny leży u jej podłoża.

1. Autopercepcja jako mechanizm psychologiczny leżący u podłoża 
techniki „stopa w drzwiach”

Najczęściej przywoływanym wyjaśnieniem skuteczności techniki „stopa w drzwiach” 
jest mechanizm autopercepcji. Teoria autopercepcji (Bem, 1972) zakłada, że czło-
wiek wnioskuje o sobie w taki sposób, w jaki poznaje innych, czyli poprzez obser-
wację zachowania. Bem twierdzi, że istnieją sytuacje, w których człowiek nie zdaje 
sobie sprawy z własnych emocji czy postaw lub preferencji, a wnioskowanie o nich 
następuje wówczas na podstawie obserwacji i analizy własnego zachowania, a tak-
że okoliczności, w których ono występuje. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy 
podmiotowi trudno jest doszukać się powodów własnego zachowania w czynni-
kach zewnętrznych. Działanie mechanizmu autopercepcyjnego w technice „stopa 
w drzwiach” wyjaśnia się, przyjmując, że po spełnieniu pierwszej prośby człowiek 
zaczyna się zastanawiać nad przyczynami swojego zachowania. Ponieważ nie został 
on za swoją aktywność nagrodzony fi nansowo ani nie spotkał się z zastosowaniem 
środków przymusu, nie znajduje uzasadnienia zewnętrznego. Szuka zatem odpo-
wiedzi na pytanie, dlaczego zgodził się na pierwszą prośbę we własnych dyspozy-
cjach. W ten sposób dochodzi do wniosku, że jest osobą pomocną bądź zaangażo-
waną w sprawy, których dotyczyła owa prośba, a jego reakcja na nią była wynikiem 
swobodnie podjętej decyzji. W konsekwencji autopercepcja skłania podmiot do 
spełnienia drugiej, bardziej kosztownej prośby.

Okazuje się jednak, że omawiana technika jest niezwykle podatna na obecność 
czynników zakłócających, w związku z czym stworzenie procedury eksperymental-
nej umożliwiającej replikację jej efektu wymaga szczególnej precyzji. Metaanaliza 
dokonana przez Burgera (1999) wskazuje na czynniki maksymalizujące efektyw-
ność techniki „stopa w drzwiach”. Technika ta wykazuje największą skuteczność 
w zwiększaniu uległości, gdy sekwencja dwóch próśb zakłada odstęp czasowy po-
między nimi (optymalny odstęp wynosi ok. 4 dni; nie jest wówczas istotne, czy 
prośby wobec badanego kieruje ten sam czy też inny eksperymentator), gdy są 
one do siebie podobne oraz gdy prośba wstępna jest postrzegana jako nietypowa. 

2 Dane na podstawie informacji zawartych w bazie PsycINFO (http://www.apa.org/psycinfo/) 
z dnia 31.07.2011.
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Dodatkowo, do uzyskania efektu techniki nie jest wymagane, aby osoba badana 
rzeczywiście spełniła prośbę wstępną – wystarczy deklaracja zgody. Jeżeli prośba 
zastosowana w omawianej technice jest postrzegana jako niezgodna z normami 
społecznymi, technika ta ma mniejsze szanse powodzenia. Podobnie jest, gdy oso-
by badane otrzymają wynagrodzenie za spełnienie wstępnej prośby – mogą wów-
czas dokonać zewnętrznych atrybucji swojego zachowania, co nie będzie sprzyjać 
procesowi autopercepcji. Przeciwny skutek da natomiast wzrost zaangażowania 
badanych oraz etykietowanie ich jako pomocnych. Należy także wspomnieć, że 
skuteczność techniki „stopa w drzwiach” może być modyfi kowana nie tylko przez 
aspekty sytuacyjne, lecz również przez czynniki osobowościowe. 

2. Wyuczona bezradność a skuteczność techniki 
„stopa w drzwiach”

Obserwowana w ostatnich latach tendencja wskazuje, że badacze coraz chętniej 
próbują wyjaśniać skuteczność techniki „stopa w drzwiach”, odwołując się do roli 
różnic indywidualnych, takich jak potrzeba spójności (Cialdini, Trost, Newsom, 
1995) czy stopień krystalizacji „ja” (Burger, Guadagno, 2003). Jednocześnie bada-
nia te wskazują, że technika „stopa w drzwiach” nie musi działać na wszystkich 
ludzi z jednakową siłą, a w pewnej specyfi cznej konfi guracji czynników sytuacyjno-
-dyspozycyjnych może być całkowicie nieskuteczna, a nawet prowadzić do efektów 
mniejszej uległości niż zwykła prośba (tzw. efekt odwrotnej „stopy w drzwiach”; 
por. Gudagno i in. 2001).

Naszym zdaniem badania wskazujące na wpływ zarówno czynników sytuacyj-
nych, jak i na rolę różnic indywidualnych świadczą o bardziej ogólnej prawidłowo-
ści, którą można zaobserwować w przypadku mechanizmu działania tej techniki. 
Sądzimy, że mechanizm działania „stopy w drzwiach” opiera się na uwarunkowanej 
sytuacyjnie albo osobniczo zdolności do wzbudzenia procesu refl eksyjnego, które-
go istotą jest wnioskowanie na temat własnej osoby i wiązanie zaistniałej sytuacji ze 
swoimi predyspozycjami osobowymi. Badania wskazujące na rolę różnic indywi-
dualnych nie stoją zatem w sprzeczności z klasycznym wyjaśnieniem autopercep-
cyjnym − raczej mówią nam coś więcej na temat wewnętrznych właściwości osób, 
u których ten proces zachodzi.

Idąc krok dalej w tych rozważaniach, zadaliśmy sobie pytanie, co stanie się 
z efektywnością techniki „stopa w drzwiach”, gdy u osoby indagowanej zostanie 
wzbudzony pewien specyfi czny stan poznawczo-motywacyjny, w którym dojdzie 
do zablokowania możliwości tworzenia wniosków na swój temat. Od strony psycho-
logicznej do takiej sytuacji dochodzi między innymi, kiedy podmiot jest poddany 
doświadczeniu niekontrolowalności: długotrwałej, wymagającej poznawczo sytua-
cji, która nie przynosi intelektualnych zysków, to znaczy nie umożliwia znalezienia 
rozwiązania problemu, przed którym staje jednostka. W tradycji psychologicznej 
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ten stan jest wiązany z konstruktem wyuczonej bezradności, defi niowanym jako 
syndrom zaburzeń na trzech poziomach funkcjonowania jednostki − poznawczym, 
motywacyjnym oraz emocjonalnym − wywołany uprzednim kontaktem z niekon-
trolowaną sytuacją. Badania nad zjawiskiem wyuczonej bezradności zapoczątko-
wali Bruce Overmier i Martin Seligman (1967). W swoich klasycznych badaniach 
procedurze bezradności poddawali psy. Zwierzęta miały się uczyć unikania szoków 
elektrycznych. Część psów poddano uprzednio treningowi bezradności − doznały 
one niekontrolowanych i nieprzewidywalnych szoków elektrycznych o różnej czę-
stotliwości i w różnej ilości. Wyniki badań wykazały, że uprzedni trening bezrad-
ności, niezależnie od liczby kontaktów z szokiem elektrycznym i ich częstotliwości, 
zaburzył nabywanie reakcji instrumentalnej, a więc działań mających na celu unik-
nięcie bodźców elektrycznych, sprzyjając jednocześnie zachowaniom pasywnym 
oraz błędnym reakcjom. 

Występowanie wyuczonej bezradności u wielu gatunków zwierząt skłoniło ba-
daczy do weryfi kacji istnienia tego zjawiska także wśród ludzi. Potwierdzenie uni-
wersalnego charakteru wyuczonej bezradności spowodowało powstanie licznych 
teorii mających na celu wyjaśnienie związanych z nią mechanizmów oraz powstają-
cych defi cytów. Jako pierwsi owych prób wyjaśnienia podjęli się Steve Maier i Mar-
tin Seligman (1976), tworząc klasyczny model wyuczonej bezradności. Modele 
teoretyczne rozwijające tę koncepcję można podzielić na atrybucyjne (Abramson, 
Seligman,Teasdale, 1978) oraz egotystyczne (Frankel, Snyder, 1978).

Grzegorz Sędek i Mirosław Koft a (1990), rozszerzając obszar badań nad naturą 
procesu wyuczonej bezradności, zaproponowali model informacyjny. Reprezento-
wane przez nich podejście, zgodne z nurtem poznania społecznego, akcentuje rolę 
procesów poznawczych oraz ich konstruktywny i aktywny charakter. Poznanie jest 
zorientowane na przyszłość − jego przedmiot stanowi stan pożądany bądź taki, ja-
kiego człowiek chce uniknąć. Podmiot generuje modele umysłowe dla przyszłego 
działania, zgodne z wymogami zadania oraz okolicznościami jego realizacji. Pro-
cesy poznawcze kierują zatem zachowaniem, a nie − jak proponował to klasyczny 
model Seligmana − są jedynie epifenomenem zachowania.

Zaproponowany przez Sędka i Koft ę model informacyjny defi niuje sytuację, 
w której dochodzi do bezradności, jako sytuację problemową. Człowiek zna cel 
swojego działania i ma motywację do jego osiągnięcia, brak mu natomiast wie-
dzy dotyczącej prawidłowego sposobu działania. Ów brak wiedzy mobilizuje go 
do aktywności poznawczej skierowanej na skonstruowanie planu działania w sy-
tuacji problemowej, w jakiej się znalazł. Proces ten wymaga dostępności zasobów 
poznawczych: uwagi oraz pamięci. Podmiot stara się wykryć zależności między 
zdarzeniami, a także wygenerować i przetestować hipotezy dotyczące skutecznych 
sposobów działania. Koft a i Sędek (1999) zauważyli, że procesowi formułowania 
przez podmiot hipotez towarzyszy niepewność. Kiedy sytuacja jest kontrolowal-
na, zachodzące procesy poznawcze prowadzą do stopniowej redukcji niepewności, 
a w rezultacie do wyboru odpowiedniej reakcji. Kiedy jednak podmiot spotyka się 
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z sytuacją, która nie podlega jego kontroli, zaangażowanie poznawcze nie prowa-
dzi do poznawczych zysków. Nie można wybrać odpowiedniego sposobu działania, 
a niepewność nie ulega redukcji. Brak progresu poznawczego, mimo długotrwa-
łego wysiłku umysłowego włożonego w próbę rozwiązania sytuacji problemowej, 
skutkuje obroną organizmu przed dalszym bezsensownym wysiłkiem. Organizm 
przechodzi w stan wyczerpania poznawczego, którego istotą jest zablokowanie kon-
struktywnych form aktywności poznawczej. Człowiek przestaje generować nowe 
hipotezy i programy działania. Zamiast tego stosuje gotowe, wcześniej wytworzone 
procedury poznawcze i behawioralne. Demobilizacja poznawcza powoduje, że uni-
ka on wysiłku mentalnego, opierając się na rutynowych i schematycznych sposo-
bach myślenia i sterowania zachowaniem. Zaburzenia te dotyczą wyłącznie zadań, 
które charakteryzują się wystarczającym stopniem złożoności i nowości – nie zaś 
tych wykonywanych rutynowo i automatycznie. Informacyjny model bezradności 
nie przewiduje występowania defi cytu motywacyjnego, defi niowanego klasycznie 
jako spadek aktywności behawioralnej i szybkości reakcji. Zakłada natomiast za-
burzenie wewnętrznej motywacji do dalszej aktywności − podmiot traci zaintere-
sowanie wykonywaniem czynności, a sama czynność staje się dla niego awersyjna. 
Informacyjny model bezradności zakłada, że za obserwowane defi cyty następujące 
po ekspozycji na niekontrolowalność odpowiada przejście podmiotu w stan po-
znawczego wyczerpania. Stan ów powoduje, że podmiot nie wykazuje motywacji 
ani zdolności do generowania nowych programów aktywności. Zasadniczą rolę 
w tym modelu odgrywa chaos informacyjny − sekwencyjne otrzymywanie sprzecz-
nych komunikatów o zadaniu oraz utrzymywanie się niepewności mimo wysiłku 
umysłowego. Na skutek nieredukowalnej entropii wywołanej kontaktem z sytua-
cją niekontrolowalną niemożliwe staje się skonstruowanie poprawnego programu 
działania mimo zaangażowania poznawczego, co powoduje powstanie defi cytów 
bezradności. Informacyjny model bezradności został poddany wnikliwej empi-
rycznej weryfi kacji. 

3. Czy zablokowanie procesów refleksyjnego wnioskowania o so-
bie zablokuje mechanizm działania techniki?

Analiza przedstawionych badań oraz rozważań teoretycznych skłoniła nas do sfor-
mułowania założeń dotyczących roli poznawczej bezradności jako mediatora sku-
teczności techniki wpływu społecznego „stopa w drzwiach”. Jeśli przyjąć, że u pod-
łoża efektywności techniki wpływu społecznego „stopa w drzwiach” leży proces 
autopercepcji, który wymaga refl eksyjnego funkcjonowania, należałoby się spo-
dziewać, że − w celu maksymalizacji prawdopodobieństwa skuteczności techniki 
− powinno się zadbać o to, aby stan umysłu osoby indagowanej sprzyjał funkcjo-
nowaniu na poziomie refl eksyjnym. Dzięki temu badany będzie mógł zadać sobie 
pytanie o własne postawy i preferencje, a w konsekwencji dojść do wniosku, że 
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powinien się zgodzić na prośbę właściwą, wystosowaną wobec niego przez eks-
perymentatora. Co stanie się jednak, gdy osoba indagowana zostanie wcześniej 
poddana informacyjnemu treningowi bezradności? Przypuszczamy, że ze względu 
na uszczuplone zasoby umysłowe osób znajdujących się w stanie poznawczej bez-
radności, zaburzeniu ulegnie u nich także proces autopercepcji, który jest uważany 
za najistotniejszy dla skuteczności techniki. Zakładamy zatem, że stan wyczerpa-
nia intelektualnego jako wynik treningu bezradności będzie blokował mechanizm 
techniki „stopa w drzwiach”. Osoby znajdujące się w stanie informacyjnej bezrad-
ności powinny − ze względu na demobilizację mentalną − unikać wysiłku umy-
słowego. Defi cyty te powinny z kolei skutkować zakłóceniem prawidłowego prze-
biegu procesu autopercepcji, niezbędnego do wystąpienia efektu techniki „stopa 
w drzwiach”.

W celu weryfi kacji powyższych założeń przeprowadziliśmy eksperyment, w któ-
rym uczestniczyło 120 osób (80 kobiet i 40 mężczyzn). Istota manipulacji ekspery-
mentalnej, zgodnie ze schematem: 2 technika (stopa vs zwykła prośba) × 2 trening 
(zadanie nierozwiązywalne wzbudzające stan bezradności vs zadanie kontrolne), 
polegała na wykonaniu jednej z dwóch wersji tego samego zadania poznawcze-
go (rozwiązywalnego lub nierozwiązywalnego) przy uwzględnieniu zastosowania 
techniki wpływu społecznego „stopa w drzwiach” bądź zwykłej prośby. Założono, 
że informacyjny trening bezradności wytworzy wśród uczestników badania stan 
bezradności – w tym między innymi defi cyty poznawcze – które powinny zakłócić 
prawidłowy przebieg procesu autopercepcji, a tym samym efektywność techniki 
wpływu społecznego „stopa w drzwiach”.

Procedura eksperymentu obejmowała trzy etapy. Na wstępie uczestnicy ba-
dania, przydzieleni losowo do jednego z czterech warunków wybranych na pod-
stawie przygotowanego wcześniej schematu randomizacyjnego, otrzymali e-mail 
z zaproszeniem do udziału w badaniu. Względem połowy z nich (technika „sto-
pa w drzwiach”) wystosowano prośbę wstępną, dotyczącą wypełnienia krótkiego 
kwestionariusza. Pozostali otrzymali jedynie zaproszenie do badań (bez techniki, 
jedynie prośba właściwa). Drugi etap eksperymentu odbywał się w laboratorium – 
uczestnicy badania, w zależności od schematu randomizacyjnego, zostali poddani 
informacyjnemu treningowi bezradności bądź wykonywali analogiczne do trenin-
gowego zadanie kontrolne – rozwiązywalne. Na koniec do uczestników ekspery-
mentu skierowano prośbę właściwą, dotyczącą trzydniowego wolontariatu w akcji 
Szlachetna Paczka. Założono, że informacyjny trening bezradności, poprzez defi cy-
ty poznawcze, które wywoła wśród badanych, zakłóci efektywność techniki „stopa 
w drzwiach”, a więc sprawi, że nie będzie różnic w uległości pomiędzy uczestnikami 
badania, wobec których zastosowano technikę, a badanymi, którym przedstawiono 
jedynie prośbę właściwą.

Postawione hipotezy znalazły pełne potwierdzenie w wynikach przeprowadzo-
nego eksperymentu. W przypadku zadania kontrolnego, które było rozwiązywalną 
wersją zadania zastosowanego w warunku „bezradnościowym”, technika okazała się 
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skuteczniejsza (70% uległości) w porównania do zwykłej prośby (40% skuteczno-
ści, efekt istotny statystycznie na poziomie p < 0,02). Zgodnie z oczekiwaniami, gdy 
uczestnicy eksperymentu zostali poddani informacyjnemu treningowi bezradności, 
technika przestawała być skuteczna (43% uległości dla techniki i 37% dla zwykłej 
prośby). Dodatkowo udało nam się wykazać, że poprawność rozwiązania zadania 
kontrolnego również stanowiła istotny czynnik wpływający na uległość badanych 
wobec techniki „stopa w drzwiach”, co sugeruje, iż zadanie poznawcze stosowane 
w paradygmacie informacyjnego treningu bezradności nie musi być nierozwiązy-
walne, musi być natomiast wystarczająco trudne, aby doprowadziło do defi cytów 
bezradności. Osoby z warunku zadania rozwiązywalnego, które osiągnęły wynik 
równy lub przewyższający medianę (tj. 70% poprawnych odpowiedzi i więcej), chęt-
niej zgadzały się na udział w akcji Szlachetna Paczka, jeśli zastosowano wobec nich 
technikę „stopa w drzwiach” (80% badanych), niż kiedy zadano im wyłącznie py-
tanie dotyczące prośby właściwej (41% osób, wynik istotny na poziomie p < 0,03). 
Zgodnie z oczekiwaniami na temat roli doświadczenia niepowodzenia w zadaniu 
poznawczym u osób przydzielonych do warunku zadania rozwiązywalnego, które 
uzyskały wyniki poniżej mediany (mniej niż 70% poprawnych odpowiedzi), tech-
nika „stopa w drzwiach” przestała działać efektywnie, to jest nie ujawniły się istot-
ne różnice w uległości wobec prośby właściwej w zależności od zmiennej technika 
„stopa w drzwiach”. Warto na koniec podkreślić, że uległość wobec prośby właściwej 
w grupach bez zastosowania techniki nie różniła się w zależności od manipulacji 
bezradnością. Stąd wniosek, że sam trening bezradności jest obojętny dla zwykłej 
prośby, a dotyczy jedynie techniki „stopa w drzwiach”. Alternatywna interpretacja 
mogłaby bowiem sugerować, że obserwowalny spadek uległości w przypadku tech-
niki nie wynika z zablokowania mechanizmu „stopy w drzwiach”, ale jest czynnikiem 
wynikającym z doświadczenia niekontrolowalności i prowadzi do zahamowania ak-
tywności podmiotu bez względu na to, czy w grę wchodzi jakaś określona technika 
wpływu społecznego, czy też zwykła prośba. Jak jednak widzimy, wywołane przez 
trening bezradności defi cyty poznawcze, motywacyjne i emocjonalne nie miały 
wpływu na skuteczność zwykłej prośby. Sądzimy bowiem, że zasadniczym aspektem 
jest obecność specyfi cznego mechanizmu, który opiera się na wzbudzeniu procesów 
refl eksyjnych, wymagających wolnych zasobów poznawczych. Stan wyczerpania po-
znawczego, będący wynikiem treningu bezradności, utrudnia refl eksyjne funkcjo-
nowanie, ze względu na obronną tendencję organizmu do funkcjonowania automa-
tycznego i unikania dalszego wysiłku poznawczego.

4. Krótkie podsumowanie, wątpliwości i wnioski na przyszłość

Wyniki przedstawionego eksperymentu pozwalają wnioskować, że stan poznaw-
czej bezradności może być czynnikiem blokującym mechanizm techniki, czyli pro-
cesów refl eksyjnego wnioskowania o sobie. Jednocześnie jest to rezultat sprzeczny 
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z założeniami Boba Fennisa i Loes Janssen (2010), według których mediatorem 
efektywności techniki „stopa w drzwiach” jest uszczuplenie zasobów samoregula-
cyjnych, stąd wyczerpanie poznawcze powinno, przeciwnie do naszych założeń, 
prowadzić do zwiększenia uległości wobec tej techniki. 

O ile jednak badacze są w większości dosyć zgodni co do tego, że mechanizm 
omawianej techniki opiera się na procesach refl eksyjnego wnioskowania o sobie, to 
istnieją wątpliwości co do tego, kiedy ten proces zachodzi. Dariusz Doliński przy-
kładowo sugeruje, że nie musi on zachodzić bezpośrednio po spełnieniu pierwszej 
prośby, ale wtedy, kiedy przedstawiana jest ostatnia prośba w sekwencji (Doliński, 
2005). Trudność z precyzyjnym określeniem momentu, w którym zachodzi pro-
ces autopercepcji, rodzi zatem trudności w jego wykazaniu poprzez zastosowanie 
jakiejś formy procedury eksperymentalnej pośrednio badającej dostępność okre-
ślonych myśli o sobie. Dopóki nie uda się precyzyjnie określić natury procesu auto-
percepcji oraz momentu jego występowania, pozostaje jedynie możliwość pośred-
niego wnioskowania, na podstawie obecności lub braku czynników blokujących ów 
proces. Chociaż uzyskany wynik wydaje się nam interesujący, zdajemy sobie spra-
wę ze słabości materiału uzyskanego w pojedynczym badaniu eksperymentalnym. 
W dalszych badaniach warto nie tylko zreplikować uzyskany wynik, ale również 
dookreślić istotę mechanizmu blokującego działanie techniki. Nie da się wyklu-
czyć, że specyfi czne emocje czy też stan motywacyjny – które, jak wiemy, również 
powstają wskutek informacyjnego treningu bezradności – a nie wyłącznie defi cyty 
poznawcze, selektywnie blokują mechanizm techniki. Mamy nadzieję, że dalsze ba-
dania pozwolą na bardziej wnikliwą analizę mechanizmu, za pomocą którego stan 
bezradności eliminuje działanie tej interesującej techniki wpływu społecznego.
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