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Streszczenie
Celem przeprowadzonych badań było ustalenie związków pomiędzy cechami
temperamentu w ujęciu Regulacyjnej teorii temperamentu Strelaua a samokontrolą
zdefiniowaną na dwóch poziomach analizy: behawioralnym – jako względnie stała cecha
osobnicza, i poznawczym – jako wyspecjalizowane funkcje zarządcze, takie jak hamowanie
dominującej reakcji, przełączanie między zadaniami czy monitorowanie i utrzymywanie
w pamięci celu. Analizy wykonane w pierwszym etapie wykazały, że mamy dwa typy
samokontroli, jako cechy: samokontrolę reaktywną (REA) oraz samokontrolę proaktywną
(PRO). Temperament silniej łączy się z samokontrolą REA aniżeli PRO. Najsilniejsze związki
z samokontrolą, jako cechą wykazują żwawość, reaktywność emocjonalna i wytrzymałość.
Odkryto, że to możliwości przetwarzania stymulacji (MPS), a nie jak pierwotnie zakładano
harmonia struktur temperamentalnych, różnicują ludzi pod względem poziomu cechy
samokontroli.

Na

poziomie

poznawczym

samokontrola

wykazuje

słabe

związki

z temperamentem, które ujawniają się tylko w odniesieniu do hamowania reakcji.
Perseweratywność pogarsza tempo hamowania reakcji, reaktywność emocjonalna zmniejsza
poprawność i skuteczność hamowania, a im wyższa wytrzymałość tym wyższa poprawność
i skuteczność przy hamowaniu niepożądanych reakcji. Koniunkcja harmonii struktury
temperamentu i wysokich MPS sprawia, że osoby o takim wzorcu cech odznaczają się
sprawniejszym mechanizmem hamowania poznawczego w stosunku do niezharmonizowanej
struktury temperamentu z niskimi MPS. Problem powiązań pomiędzy funkcjami zarządczymi
a poziomem behawioralnym samokontroli jest głębszy, niż pierwotnie zakładano. Na tym
etapie analizy nie ujawniono powiązań tych dwóch wymiarów. Otwiera to przestrzeń do
dalszych badań zaprezentowanych dwóch pięter organizacji samokontroli.
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Abstract

The aim of the study was to establish relationships between temperamental traits as
outlined by Strelau's Regulative temperament theory and self-control defined on two levels of
analysis: behavioural – as a relatively constant individual characteristic, and cognitive – as
specialized executive functions, such as inhibiting prepotent reactions, switching between tasks,
or monitoring and keeping in mind the goal. The analyses performed in the first stage showed
that there are two types of self-control, as characteristics: reactive self-control (REA) and
proactive self-control (PRO). Temperament is more strongly linked with REA than with PRO
self-control. Briskness, emotional reactivity and endurance were shown to exhibit the strongest
relationship with self-control. It was found that it is the stimulation processing capabilities
(SPC), rather than the originally conceived harmony of temperamental structures, differentiated
people in terms of the level of self-control. At the cognitive level, self-control shows weak
relationships with temperament, which only appear in relation to the inhibition of a reaction.
Perseverance worsens speed of reaction inhibition; emotional reactivity reduces the correctness
and efficacy of inhibition, and the higher the endurance, the greater the correctness and efficacy
of inhibiting undesired reactions. The conjunction of harmony of temperament structures and
high SPC in people translates into a more efficient mechanism of cognitive inhibition compared
to that in those with non-harmonised temperament structures with low SPC. The problem of
relationships between executive functions and the behavioural level of self-control appeared
more complex than originally assumed. At this stage of analysis, no links between these two
dimensions were disclosed. This opens the space for further research on the two levels of the
self-control organisation.
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Wprowadzenie

W ostatnim dziesięcioleciu można zaobserwować wzrost liczby badań nad
samokontrolą1, która jest jednym z centralnych problemów psychologii. Uważa się, że
samokontrola, zwana też przez niektórych siłą woli, jest gwarancją osiągnięcia sukcesu,
definiowanego czy to poprzez wyniki szkolne, czy to awanse zawodowe, satysfakcjonujące
życie rodzinne, zdrowie fizyczne, bezpieczeństwo finansowe, pasje, hobby itd. Według badań
przeprowadzonych w 2010 r. przez American Psychological Association2 pierwszą
i najważniejszą przyczyną trudności w realizowaniu zamierzonych celów jest niedostatek silnej
woli. Pożądania i pokusy są normą we współczesnym świecie, nie zaś wyjątkiem, dlatego, aby
realizować długoterminowe cele i opierać się bieżącym impulsom potrzebna jest silna kontrola
własnych emocji i pragnień oraz uwagi. Do tego zaś, jak twierdzi Baumeister, znany
amerykański badacz tego zjawiska, konieczny jest pewien zasób energii. Gdzie zatem szukać
źródeł tej energii? Fizjologicznym zasobnikiem energetycznym organizmu jest temperament.
W koncepcji wybitnego polskiego badacza Jana Strelaua energetyczne podstawy zachowania
współtworzą temperament i warunkują efektywną regulację stymulacji, która jest gratyfikująca
dla jednostki i wzbudza pozytywne emocje. Można w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy
efektywna regulacja stymulacji, prowadząca do kształtowania się harmonijnych struktur
temperamentu ma jakieś znaczenie dla samoregulacji w procesach kontroli. Trudno na to
pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż brakuje badań z zakresu współzależności pomiędzy
temperamentem a samokontrolą. Zadania nie ułatwia również fakt, że samokontrola nie jest

1

Baza EBSCO – liczba artykułów zawierających słowo “selfcontrol” w latach 2008-2018 wynosi 13.725 pozycji
versus 7.380 pozycji w latach 1998 – 2008.
2
American Psychological Association, Americans Report Willpower and Stres as Key Obstacles to Meeting
Health_Related Resolutions, ogólnokrajowe badania przeprowadzone przez Harris Interactive, 2010.
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konstruktem jednorodnym. W niniejszej pracy prezentuję dwa piętra analizy samokontroli:
poziom behawioralny i poziom poznawczy. Samokontrolę na poziomie behawioralnym, zwaną
też samokontrolą podmiotową lub samokontrolą jako cechą, opisuje autorski model Edwarda
Nęcki (Nęcka i in. 2016). Samokontrola behawioralna traktowana jest w tym modelu jako
względnie stała cecha osobnicza, obserwowana bezpośrednio w działaniu. Na poziomie
poznawczym samokontrola realizuje się poprzez wyspecjalizowane funkcje zarządcze (ang.
executive functions) takie jak hamowanie dominującej reakcji, przełączanie między zadaniami
czy monitorowanie i utrzymywanie w pamięci celu poprzez odświeżanie zawartości pamięci
roboczej (Miyake i in., 2000). Badanie różnic indywidualnych w zakresie funkcji zarządczych
ma nas przybliżać do zrozumienia samokontroli, jako cechy, gdyż zadaniem umysłu jest
sterowanie zachowaniem.
Pierwsze trzy rozdziały niniejszej pracy obejmują część teoretyczną z zakresu
współczesnych koncepcji temperamentu, samokontroli i związków pomiędzy tymi dwoma
konstruktami psychologicznymi. W rozdziale czwartym przedstawiono dwuetapowy program
badań i hipotezy badawcze. Dla klarowności opisu metodykę badań i analizy wyników
z pierwszego i drugiego etapu zaprezentowano oddzielnie. W rozdziałach piątym i szóstym
znajduje się opis metody a następnie wyniki badań z pierwszego etapu, ujmującego
samokontrolę z poziomu behawioralnego. W rozdziale siódmym omówiono metodę do
eksperymentalnych zadań poznawczych przeprowadzonych w drugim etapie analizy, który
traktuje samokontrolę, jako pewien proces umysłowy. Rozdział ósmy prezentuje wyniki badań
z drugiego etapu oraz analizę powiązań obu etapów badań. Rozdział dziewiąty to dyskusja
wyników w świetle postawionych hipotez. W ostatnim dziesiątym rozdziale znajduje się
podsumowanie i perspektywy dalszych badań.
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1. Temperament

Natura człowieka jest złożona, z jednej strony uniwersalna, jak chociażby liczba
chromosomów, stała dla ludzkiego gatunku, a z drugiej strony unikalna, patrząc na
niepowtarzalność sekwencji DNA. Temperament należy do pojęć, które opisują i wyjaśniają
różnorodność i indywidualność zachowania każdego człowieka. Początki badań nad różnicami
indywidualnymi sięgają V wieku p.n.e. kiedy to Hipokrates na podstawie idei Empedoklesa
o czterech żywiołach kosmosu (powietrze, ogień, ziemia i woda) definiuje cztery podstawowe
soki, wydzieliny znajdujące się w ciele ludzkim (krew, żółć, czarna żółć i flegma). Pięć wieków
później Gallen nazywa je temperamentami (łac. temperamentum – umiarkowana, właściwa
mieszanina) i w zależności od dominującego w organizmie soku przypisuje im określenia:
sangwinik, choleryk, melancholik i flegmatyk. Tak powstaje pierwsza typologia temperamentu,
która pomimo wielu krytyk i braku podstaw empirycznych przetrwała do dzisiaj, znajduje
swoje odpowiedniki we współczesnych teoriach (patrz: Pawłow, Strelau) i była zaczątkiem
badań nad biologicznymi podstawami tego konstruktu psychologicznego. Początek XX wieku
przynosi prawdziwy rozkwit badań empirycznych nad temperamentem. Holenderscy naukowcy
Gerard Heymans i Enno Wiersma konstruują pierwszy kwestionariusz psychometryczny,
upatrując przejawów temperamentu w emocjonalności, aktywności i tzw. funkcji
pierwotnej/wtórnej, związanej z trwałością reakcji w czasie po zaprzestaniu działania bodźca,
nazwanej z czasem perseweratywnością. Pozwala im to obiektywnie wyróżnić osiem typów
temperamentu (Twardowski, 1987). Rosyjski noblista Iwan Pawłow mówi o typach układu
nerwowego, sprowadzając temperament do podstaw fizjologicznych, zaś niemiecki psychiatra
Ernst Kretschmer uzależnia cechy temperamentu od budowy ciała, wprowadzając
psychosomatyczną typologię temperamentu. Również Carl Gustav Jung jako twórca pojęć
ekstrawersji i introwersji proponuje swoje typy psychologiczne, na których podstawie do dziś
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tworzone są różnie nazywane teorie i typologie (patrz: MBTI, Insight Discovery). Badania nad
temperamentem nabierają prawdziwego rozmachu w połowie XX wieku, głównie za sprawą
Hansa J. Eysencka, który pojęcia temperamentu i osobowości używa jako synonimów, opisując
je poprzez wymiary neurotyczności, ekstrawersji oraz psychotyczności. Z kolei jego uczeń
Jeffrey Gray opiera swoją teorię temperamentu na wymiarach lęku i impulsywności, jako
dyspozycji pierwotnych w stosunku do cech wyróżnionych przez Eysencka. Również Wielka
Piątka Costy i McCrae (1992) zaczyna coraz częściej być nazywana teorią temperamentu,
głównie za przyczyną wchodzących w jej skład cech neurotyczności i ekstrawersji. Marvin
Zuckerman zwraca uwagę w swoich badaniach nad temperamentem na potrzebę poszukiwania
doznań. Na gruncie polskim powstaje i rozwija się Regulacyjna teoria temperamentu Jana
Strelaua oraz Transakcyjny model temperamentu Andrzeja Eliasza.
Jaki zatem konstrukt psychiczny nazywamy temperamentem? Trudno znaleźć jedną
wspólną definicję dla wszystkich wyżej wymienionych szkół, a także wspólne kryteria
klasyfikacji tego pojęcia. Jedni odnoszą go tylko do charakterystyk emocjonalnych (Allport,
1937; Gray, 1964; Goldsmith i Compos, 1986), inni nawiązują do formalnych charakterystyk
zachowania (Pawłow, 1923/1952; Strelau, 2001), jeszcze inni twierdzą, że przejawia się
zarówno w formie jak i treści (Buss i Plomin, 1975; Eysenck, 1970). Temperament jest również
definiowany jako jądro osobowości (Rothbart, 2012) lub surowiec z którego rzeźbi się
osobowość (Allport, 1937). Zdaniem wybitnego badacza Jana Strelaua (2014), niezależnie od
różnic w rozumieniu pojęcia temperamentu większość badaczy wyróżnia wspólne
charakterystyki cech opisywanych w ramach tego konstruktu, takie jak:
ü   względna stałość czasowa,
ü   podłoże biologiczne - choć w zależności od przyjętych koncepcji różne mechanizmy,
fizjologiczne i biochemiczne mają być podłożem cech,
ü   częściowo genetyczne zdeterminowanie,
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ü   widoczność w zachowaniu od wczesnego niemowlęctwa,
ü   występowanie także w świecie zwierząt.
Temperament stanowi osnowę wszelkiej działalności człowieka i przejawia się we wszystkich
jego zachowaniach. Do pewnego stopnia wyznacza preferencje zawodowe, style działania,
wybór aktywności życiowej. Według Strelaua „temperamentem nazywamy podstawowe,
względnie stałe cechy osobowości odnoszące się przede wszystkim do formalnych
charakterystyk (energetycznych i czasowych) reakcji i zachowań. Cechy te ujawniają się już we
wczesnym dzieciństwie i mają swój odpowiednik w świecie zwierząt. Temperament, choć
pierwotnie uwarunkowany wrodzonymi mechanizmami neurobiochemicznymi, podlega
powolnym zmianom pod wpływem dojrzewania i specyficznych dla jednostki oddziaływań
między genotypem, a środowiskiem” (Strelau, 2001, s.184). Definicja ta jest bardzo
wszechstronna i zwraca uwagę na fakt, że cechy temperamentu należą do osobowości,
stanowiąc element jej struktury, przy czym to temperament wpływa w ontogenezie na
kształtowanie się osobowości (Zawadzki, 2002).
Osobowość z kolei „to te charakterystyki osoby, które wyjaśniają spójny wzorzec uczuć,
myślenia i zachowania” (Pervin i John, 2002, s. 4). Zwraca się tu szczególną uwagę na
zintegrowaną całość osoby, spójne funkcjonowanie procesów psychicznych oraz relacje
pomiędzy tymi procesami. Zatem temperament odnosi się do formalnych, energetycznych
i czasowych charakterystyk zachowania, i zakresowo stanowi węższą strukturę niż cechy
wchodzące w skład osobowości (Cyniak-Cieciura i in, 2016).
Badania nad temperamentem są bardzo rozległe, traktują temperament w kategoriach cechy,
dyspozycji, zachowania, budowy ciała, genów itd. Obejmują nie tylko sferę emocjonalną
i motoryczną, ale i poznawczą. Wszystkie wyżej wymienione teorie temperamentu dotyczą
badań nad zachowaniem dorosłego człowieka. Interesującą grupą badań z punktu widzenia
postawionego tematu (temperament a samokontrola) są teorie temperamentu skoncentrowane
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na dziecku, gdyż dzięki swojemu obserwacyjno - opisowemu charakterowi dostarczają
obiektywnych oszacowań cech. Badanie temperamentu u osób dorosłych polega na samoopisie
zachowań w różnych sytuacjach. Natomiast dziecko czy niemowlę jest obserwowane przez
opiekunów lub badaczy, a następnie opisywane są jego zachowania, czasy reakcji,
utrzymywanie wzroku na danym obiekcie bądź podążanie za nim. Pionierami tych badań byli
w latach 70-tych XX wieku amerykańscy naukowcy Thomas i Chess (1977). Wśród dziewięciu
wyróżnionych przez nich kategorii temperamentu znajduje się kategoria nazwana „zasięg
uwagi”, definiowana jako „najdłuższy czas poświęcony bez przerwy danemu rodzajowi
aktywności” (Strelau, 2014, s. 245).

Idąc dalej, niektóre istniejące w literaturze teorie

temperamentu włączają w jego obręb czynniki o charakterze zbliżonym do samokontroli.
Ważny do przywołania z punktu widzenia przeprowadzonych badań jest rozwojowy model
temperamentu Mary Rothbart (Rothbart i Jones, 1998), w którym obok reaktywności
i samoregulacji pojawia się czynnik wytężonej kontroli (ang. effortfull control). Konstrukty
reaktywności

i

samoregulacji

wykazują

duże

podobieństwo

do

głównych

pojęć

wprowadzonych przez Strelaua w Regulacyjnej teorii temperamentu (omówionej w dalszej
części pracy). Rothbart twierdzi, że wraz z dojrzewaniem, kiedy następuje rozwój procesów
poznawczych, zwiększa się świadoma kontrola samoregulacji (u małych dzieci widoczne jest
jedynie sterowanie uwagą). Im dziecko starsze, tym w większym stopniu samoregulacja
podlega świadomej, wytężonej kontroli, którą Rothbart definiuje jako „zdolność
powstrzymywania się od reakcji na bodźce napływające bezpośrednio z otoczenia podczas
dążenia do celu” (Rothbart i Bates., 2006, s.137). Wraz z dojrzewaniem układu limbicznego i
kory mózgowej poprawia się kontrola hamowania, zaś dojrzewanie przodomózgowia ułatwia
rozwój procesów samoregulacji. Rothbart włącza samokontrolę do cech temperamentu. Strelau
(2014) krytykuje takie podejście, twierdząc, że wytężoną kontrolę (silną wolę) należy traktować
raczej jako cechę charakteru, której kształtowanie się może zależeć od temperamentu, jednak
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pozostaje ona pod silnym wpływem oddziaływań środowiskowych. Według Rothbart konstrukt
wytężonej kontroli stał się bardzo ważny w związku z próbą zrozumienia wpływu
temperamentu na zachowanie. Do niedawna prawie wszystkie główne teorie temperamentu
były skupione na jego reaktywnych aspektach, związanych z pobudzeniem powstałym
w wyniku stymulacji. System wytężonej kontroli działa inaczej, a mianowicie pozwala na
unikanie sytuacji (hamowanie) w obliczu zagrożenia karą i dążenie do sytuacji (aktywacja
działania) w obliczu oznak nagrody (Rothbart i Jones, 1998).
Z przytoczonych powyżej opisów wynika, że współcześnie mamy bardzo wiele różnych
teorii temperamentu, można również zauważyć, że w zagranicznych ośrodkach (głównie
amerykańskich) temperament badany jest raczej u małych dzieci, gdyż w ontogenezie podlega
on wpływom środowiskowym i u dorosłego człowieka trudno go oddzielić od ukształtowanej
na jego kanwie osobowości. W Polsce z kolei, w tzw. szkole warszawskiej pod
przewodnictwem Jana Strelaua od ponad pół wieku trwają badania nad temperamentem
człowieka dorosłego.
W niniejszej pracy do badań temperamentalnych została wybrana Regulacyjna teoria
temperamentu (RTT) Strelaua. RTT to rzetelna metodologicznie i dojrzała teoria, która jest
wynikiem ponad pół wieku badań, ma swoje odnośniki zarówno w historycznych typologiach,
jak i współczesnych koncepcjach temperamentu. RTT wyrosła na gruncie koncepcji Pawłowa
o właściwościach układu nerwowego (Strelau, 1969), teorii czynności Tomaszewskiego
(1963), koncepcji aktywacji u Eysencka (1970) oraz koncepcji aktywowalności wprowadzonej
przez Graya (1964). Pawłow wyodrębnił cztery cechy układu nerwowego, tj. siłę procesu
pobudzenia, siłę procesu hamowania, równowagę procesów nerwowych i ruchliwość procesów
nerwowych. Siła procesu pobudzenia definiowana była przez Pawłowa jako zdolność komórek
nerwowych do pracy (ich wydolność), do utrzymywania długotrwałego pobudzenia, lub też
pobudzenia krótkiego, ale intensywnego. Siła procesu hamowania to zdolność do wygaszania,
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opóźniania czy też różnicowania reakcji na określone bodźce. Ruchliwość procesów
nerwowych to umiejętność i szybkość przełączania się pomiędzy procesami pobudzenia i
hamowania, adekwatnie do zmian i wymagań środowiska, natomiast równowaga procesów
nerwowych to stosunek siły procesu pobudzenia do siły procesu hamowania. Na kanwie
opisanych cech Pawłow stworzył typologię układu nerwowego, podkreślając, że wyodrębnione
typy są typami temperamentu (Strelau, 2006). Uwypuklił to, nawiązując w swojej koncepcji do
klasycznej typologii temperamentów Hipokratesa – Galena.

Rysunek 1. Typologia układu nerwowego według Pawłowa i jej związek z typologią
temperamentów Hipokratesa – Galena. Źródło: Strelau, 2006, s. 26.
Powyższy opis cech układu nerwowego przypomina procesy kontrolne na poziomie
poznawczym, które również w dużej mierze opierają się na hamowaniu niepożądanej reakcji
lub przełączaniu się pomiędzy czynnościami. Nasuwa się jednak pytanie, czy te same
mechanizmy biorą udział w regulacji temperamentalnej i w regulacji odpowiedzialnej za
samokontrolę. Pawłow i jego uczniowie, traktując o cechach układu nerwowego szczególnie
podkreślali te aspekty zachowania, które przejawiają się w czasowych i energetycznych
formach zachowania. Strelau dokonując przeglądu koncepcji temperamentu odkrył, iż
występują one niemal we wszystkich koncepcjach temperamentu (Strelau, 1985). Ujmując
temperament jako zespół biologicznie uwarunkowanych dyspozycji Strelau odwołuje się do
zjawiska aktywacji (pobudzenia). Pojęcie to po raz pierwszy zostało sformułowane przez Duffy
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(1962) i jest związane z mobilizacją przez organizm energii do działania. Teorię temperamentu
opartą na pojęciu aktywacji rozwijali Eysenck i Gray. Ich badania i teorie również wywarły
wpływ na aktualny kształt RTT. Aktywacja jest stanem organizmu, który można opisać
w kategoriach intensywności (wielkości wzbudzanej energii) oraz przebiegu w czasie
(szybkość jej powstawania oraz zaniku). Wzbudzana jest ona w odpowiedzi na bodziec
wewnętrzny bądź zewnętrzny. Aktywacja wyznacza intensywność i sprawność działania. O ile
zależność pomiędzy aktywacją i intensywnością jest pozytywna i liniowa, o tyle zależność
pomiędzy wielkością aktywacji i sprawnością działania jest krzywoliniowa, opisana przez
prawo Yerkesa-Dodsona (odwrócona litera „U”). Oznacza to, że najwyższa sprawność
działania towarzyszy umiarkowanemu poziomowi aktywacji. Stan ten nazywamy optymalnym
poziomem aktywacji lub jak to nazwał Eliasz (1974) standardem regulacji stymulacji. Zgodnie
z RTT, za regulację aktywacji do poziomu optymalnego odpowiedzialna jest cecha aktywność.
Odchylenia od optymalnego poziomu aktywacji są źródłem emocji negatywnych, dlatego
uważa się, że pełni ona funkcję regulacyjną (Eliasz, 1981). Aktywacja jest podstawowym
procesem energetyzującym zachowanie. Mechanizm fizjologiczny temperamentu to
mechanizm wyznaczający wielkość wzbudzanej aktywacji w odpowiedzi na bodźce, innymi
słowy to możliwości przetwarzania stymulacji (MPS) w odpowiedzi na poziom
pobudzenia/aktywacji. W aktualnej wersji RTT możliwości przetwarzania stymulacji
wyznaczają dwie energetyczne cechy: reaktywność emocjonalna i wytrzymałość. Zjawisko
aktywacji i regulacji jest ważne z punktu widzenia zharmonizowania struktur temperamentu.
Regulatorem temperamentalnym w RTT jest cecha aktywność, która regulując zakres
i częstotliwość podejmowanych działań powinna dostarczać do organizmu taką ilość
stymulacji, aby była ona możliwa do przetworzenia. A zatem niskim możliwościom
przetwarzania stymulacji (wysoka reaktywność, niska wytrzymałość) powinna towarzyszyć
niska aktywność, a wysokim możliwościom przetwarzania stymulacji (niska reaktywność,
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wysoka wytrzymałość) powinna towarzyszyć wysoka aktywność. Wtedy mówimy
o zharmonizowanych typach temperamentu. Jeśli regulacja aktywności nie jest adekwatna do
możliwości przetwarzania stymulacji dochodzi do przestymulowania (zbyt duża aktywność
w stosunku do MPS) lub niedostymulowania (zbyt niska aktywność w stosunku do MPS),
wówczas mamy do czynienia z niezharmonizowanymi typami temperamentalnymi (Zawadzki
i Strelau, 1997, Strelau, 2014). Nie znane są podobnie funkcjonujące regulatory czynności
kontrolnych.
Aby zrozumieć biologiczne mechanizmy temperamentu zakładane w RTT należy tu
również przywołać neuropsychologiczny model temperamentu Graya i wprowadzone przez
niego pojęcie aktywowalności (1964). Na podstawie zakładanej względnej stałości
temperamentalnej można wnioskować, że fizjologiczne mechanizmy aktywacji (powiązane
z wymiarami temperamentu) też powinny wykazywać pewien stopień stałości. Nie wyjaśnia to
natomiast chronicznie podwyższonego poziomu aktywacji u pewnych jednostek w reakcji na
bodźce, sytuacje czy popędy. Pojęcie aktywowalności spełnia kryterium stabilności w czasie
i zakłada, że istnieją różnice indywidualne w organicznych determinantach aktywacji oraz że
istnieje chroniczna tendencja do reagowania na bodźce swoistym dla jednostki poziomem
aktywacji (Strelau, 2014). W RTT aktywowalność, czyli aktywacja mająca status cechy została
utożsamiona z możliwościami przetwarzania stymulacji (Cyniak-Cieciura i in., 2016).
RTT wyrosła z przekonania, że temperament jest obecny w każdym zachowaniu
człowieka, jako jego forma, oderwana od treści. Istota RTT – co oddaje jej nazwa – polega na
traktowaniu temperamentu, jako jednego z regulatorów zachowania. Centralnym konstruktem
tej koncepcji jest pojęcie efektywnej regulacji stymulacji. Proces efektywnej regulacji
stymulacji jest gratyfikujący dla podmiotu i wzbudza pozytywne emocje, podczas gdy
nieefektywna stymulacja jest źródłem negatywnych emocji i może prowadzić do zaburzeń
w zachowaniu czy różnego rodzaju uzależnień (Zawadzki i Strelau, 1997, Eliasz, 1981), co
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z kolei może świadczyć o problemach z samokontrolą. Kolejnym postulatem RTT jest to, iż
formalne charakterystyki zachowania przejawiają się w dwóch aspektach: energetycznym
i czasowym, i tu RTT ewoluowała w kwestii opisu charakterystyk tych dwóch aspektów.
W pierwotnym kształcie energetyczna charakterystyka zachowania składała się z dwóch cech
temperamentu: reaktywności i aktywności.
Reaktywność determinuje charakterystyczną dla jednostki intensywność reakcji. Na biegunach
tego wymiaru znajduje się po jednej stronie wrażliwość sensoryczna i emocjonalna, a na drugim
krańcu wydolność, rozumiana jako odporność emocjonalna, odporność na zmęczenie
i odporność na dystraktory. Niska reaktywność wyznacza duże zapotrzebowanie na stymulację,
natomiast wysoka reaktywność wiąże się z niskim zapotrzebowaniem na stymulację.
Aktywność przejawia się w liczbie i zakresie podejmowanych czynności o określonej wartości
stymulacyjnej, wysoka aktywność wiąże się z niską reaktywnością i odwrotnie: niskiej
aktywności towarzyszy wysoka reaktywność. Aktywność odgrywa istotną rolę w regulacji
aktywacji do poziomu optymalnego, czyli bierze udział w efektywnej regulacji stymulacji.
Może ona być bezpośrednim lub pośrednim źródłem stymulacji (Strelau, 1992). Aktywność
bezpośrednia polega na podejmowaniu działań, które same w sobie są źródłem stymulacji,
pobudzają bowiem receptory układu mięśniowo-kostnego, charakteryzują się pewnym
zabarwieniem emocjonalnym, a to podwyższa poziom aktywacji, a także stopień złożoności
i trudności wykonywanej czynności, stanowi wartość stymulacyjną. Natomiast aktywność
pośrednia to dostarczenie lub unikanie stymulacji z zewnątrz, poszukiwanie określonych
sytuacji w otoczeniu, które charakteryzuje pewien poziom zmienności, nowości czy
intensywności. Dzięki tej aktywności jednostka może wychodzić naprzeciw danej stymulacji
lub jej unikać. Jednostki wysokoreaktywne charakteryzują się aktywnością unikania stymulacji,
zaś jednostki niskoreaktywne cechuje aktywność poszukiwania stymulacji (Strelau, 1992).
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Na Rysunku 2 pokazano z jakich konstruktów zbudowane są energetyczne cechy
temperamentu, czyli reaktywność i aktywność oraz jakie ostatecznie cechy po modyfikacjach
teorii (RTT-M) z nich powstały:

RTT

RTT–M

SENSORYCZNA

WS

WRAŻLIWOŚĆ
EMOCJONALNA

RE

REAKTYWNOŚĆ

MOŻLIWOŚCI
PRZETWARZANIA
STYMULACJI

EMOCJONALNA

ODPORNOŚĆ

NA DYSTRAKTORY

WT
NA ZMĘCZENIE

BEZPOŚREDNIA

AK

AKTWNOŚĆ

REGULATOR
STYMULACJI

POŚREDNIA

Rysunek 2. Cechy energetyczne zachowania oraz ich przekształcenia.

Z kolei cechy charakteryzujące przebieg reakcji w czasie wiązano z hipotetyczną
elastycznością mechanizmu fizjologicznego oraz labilnością procesu pobudzenia – szybkością
jego pobudzenia i zaniku. Pierwotnie wyróżniono sześć cech czasowej charakterystyki
zachowania: ruchliwość, szybkość, tempo, utrzymywanie, powtarzanie i rytmiczność.
•   Ruchliwość jest zdolnością do przestawiania się z jednej reakcji na drugą, adekwatnie
do zmian w otoczeniu i jest traktowana jako bezpośredni przejaw elastyczności
mechanizmu fizjologicznego, tj. zmiany poziomu pobudzenia/aktywacji.
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•   Szybkość zachowania jest rozumiana jako szybkość reakcji na bodźce lub inne
wymagania środowiska.
•   Tempo to częstość wykonywania jednolitych reakcji w określonej jednostce czasu.
•   Utrzymywanie to czas trwania reakcji po zaprzestaniu działania bodźca i pomimo
działania innych, następujących po nim bodźców.
•   Powtarzanie to właściwość przejawiająca się w liczbie powtórzeń reakcji po
zaprzestaniu działania bodźca.
•   Rytmiczność to regularność interwałów czasowych między reakcjami jednorodnymi
(Strelau, 1985).

Na Rysunku 3 pokazano cechy temporalne w klasycznej wersji RTT oraz po jej modyfikacji
(RTT-M).

Rysunek 3. Czasowe charakterystyki zachowania oraz ich przekształcenia.
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Rytmiczność,

która

wykazywała

niskie

ładunki

na

obu

czynnikach

żwawości

i perseweratywności, została wyłączona z czasowych ceh zachowania w zmodyfikowanej
wersji RTT (Goryńska, Strelau, 1979).
Lata dziewięćdziesiąte XX wieku przyniosły poszerzenie podstaw teoretycznych RTT, a także
jej modyfikacje i falsyfikacje przyjętych założeń. Ostatecznie teoria obejmuje dziesięć
twierdzeń sformułowanych przez Strelaua (2001) w formie postulatów, które wiążą
temperament z formalną charakterystyką zachowania (postulat 1), to znaczy poziomem
energetycznym i czasowym zachowania (postulat 2), w ramach których istnieją względnie stałe
różnice indywidualne (postulat 3), dotyczące wszystkich zachowań oraz reakcji (postulat 4).
Różnice te mogą być obserwowalne od początku okresu postnatalnego (postulat 5) i odnoszą
się zarówno do ludzi, jak i zwierząt (postulat 6). Temperament może być traktowany jako
produkt ewolucji biologicznej z uwagi na mechanizmy fizjologiczne warunkujące cechy
(postulat 7). Podlega on w ontogenezie powolnym zmianom w wyniku interakcji genotypu
z czynnikami środowiska fizycznego i społecznego (postulat 8). Temperament pełni funkcję
regulacyjną, odgrywając ważną rolę w procesie adaptacji jednostki do wymagań
środowiskowych, moderując wartość energetyczną i temporalną sytuacji i zachowań (postulat
9), co szczególnie uwidacznia się w sytuacjach trudnych i ekstremalnie stymulujących
warunkach (postulat 10). Ponadto do modyfikacji RTT przyczynił się również fakt, iż nie było
dobrego narzędzia do pomiaru cech RTT, a wykorzystywany w tym celu pawłowowski
kwestionariusz PTS nie dawał diagnozy wszystkich cech temperamentu. Wersja klasyczna
i zmodyfikowana różnią się przede wszystkim poglądem na strukturę temperamentu. Bogdan
Zawadzki wraz z Janem Strelauem dokonali operacjonalizacji 12 cech, wyodrębniając
w wyniku analizy czynnikowej ostatecznie 6 cech temperamentu (Zawadzki, Strelau, 1997),
których opis wraz ze skrótami przedstawiono w Tabeli 1.
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Tabela 1. Cechy temperamentu w ujęciu RTT po modyfikacji teorii

Cecha

Skrót

Opis

Żwawość

ŻW

tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego tempa reakcji i
łatwej zmiany reakcji odpowiednio do zmiany w otoczeniu

Perseweratywność

PE

tendencja do kontynuowania i powtarzania zachowań po zaprzestaniu działania
bodźca (sytuacji), który te zachowania wywołał

Wrażliwość sensoryczna

WS

zdolność detekcji i reagowania na bodźce o niskiej wartości stymulacyjnej

RE

tendencja do intensywnego reagowania na bodźce emotogenne, duża
wrażliwość i mała odporność emocjonalna

WT

zdolność do adekwatnego reagowania mimo długotrwałej, intensywnej
aktywności i w warunkach silnej stymulacji

AK

tendencja do podejmowania zachowań o dużej wartości stymulacyjnej lub
zachowań dostarczających stymulacji zewnętrznej (z otoczenia)

Reaktywność emocjonalna

Wytrzymałość

Aktywność

Źródło: Strelau, 2002, s. 251.

W ostatnich latach powtórnie poddano rewizji Regulacyjną teorię temperamentu,
a zwłaszcza jej operacjonalizację w formie kwestionariusza FCZ-KT, gdyż badania ujawniały
niedostateczne zbilansowanie treściowe skali wrażliwość sensoryczna (Kantor-Martynuska,
2012) oraz pewne niedociągnięcia psychometryczne w zakresie struktury wewnętrznej skal
temperamentu (Zawadzki, 2002), zwłaszcza skali żwawości i wrażliwości sensorycznej
(Cyniak-Cieciura i in., 2018). Ponadto zaistniała konieczność rewalidacji narzędzia po 20 latach
od jego opublikowania z uwagi na zmiany kulturowe i obowiązujące w tym względzie
standardy (Cyniak-Cieciura i in., 2016). Zrewidowana wersja FCZ-KT(R) została rozszerzona
o skalę rytmiczności, którą przy pierwotnej modyfikacji RTT i konstrukcji pierwszej wersji
FCZ-KT odrzucono. Skala ta została zdefiniowana jako „tendencja do rytmicznego
wykonywania czynności związanych z cyklem snu i czuwania, spożywania posiłków oraz stylem
życia, która przejawia się w regularnych przerwach pomiędzy jednorodnymi reakcjami”
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(Cyniak-Cieciura i in., 2016, s. 16). Skala rytmiczność zawiera 10 pozycji. Pozostałe 6 cech
pozostawiono, choć w niektórych przypadkach zmieniając treści pozycji w kwestionariuszu.
Ponadto ograniczono liczbę pozycji w każdej z 6 skal z 20 do 15. Ostatecznie zmieniona wersja
kwestionariusza FCZ-KT(R) zawiera 100 pozycji (wcześniej 120) i siedem skal (poprzednio
6), wszystkie z 4-stopniową skalą odpowiedzi (poprzednio format odpowiedzi TAK/NIE).
Na szczególną uwagę zasługuje tutaj jeszcze jeden fakt: w ramach uzupełnienia
struktury cech temperamentu w ujęciu RTT i ulokowania temperamentu w strukturze cech
osobowości zaplanowano wprowadzić dodatkowy wymiar nazwany kontrolą zachowania
(Cyniak-Cieciura i in., 2016). Autorzy dążyli do wskazania temperamentalnego wymiaru
stanowiącego podstawę sfery uspołecznienia, która jest raczej wynikiem oddziaływań
środowiska aniżeli uwarunkowań biologicznych (Zawadzki i Strelau, 2010). Kontrola
zachowania została przez nich zdefiniowana jako zdolność do powstrzymywania się od
określonych zachowań lub ich opóźniania/przerywania ze względu na wymagania środowiska
lub wewnętrzną potrzebę jednostki wynikającą z realizowanych zadań (Cyniak-Cieciura i in.,
2016). Przyjęto, że kontrola ta wyraża się w:
•   samokontroli emocji – zdolności do tłumienia silnych emocji, ekspresji emocjonalnej
oraz zmiany nastroju,
•   samokontroli zachowań – umiejętności powstrzymywania się od różnych zachowań
(werbalnych i motorycznych), odraczania gratyfikacji, realizowania ważnych czynności
pomimo silnej chęci ich porzucenia,
•   wytrwałości – zdolności motywowania się do wykonywania czynności, których efekty
będą osiągnięte w przyszłości oraz długotrwałej koncentracji uwagi na zadaniu.
W analizie z pozostałymi cechami temperamentu wymiar kontroli zachowania ujawnił się jako
wtórny, z wysokimi ładunkami w czynniku reaktywności emocjonalnej (energetyczny poziom
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zachowania EPZ) i w czynniku perseweratywności (czasowa charakterystyka zachowania
CCZ). Ponadto wyniki analiz dotyczące relacji z innymi cechami temperamentalnymi oraz
ulokowania tego wymiaru w strukturze cech RTT nie były zgodne z oczekiwanymi założeniami
teoretycznymi. Ostatecznie zrezygnowano z włączania tego wymiaru do FCZ-KT(R). Niemniej
jednak z punktu widzenia niniejszej pracy ważne wydają się poczynione przez Autorów
założenia relacji pomiędzy samokontrolą zachowania a poziomem pobudzenia. A mianowicie:
kontrola zachowania jest powiązana z optymalnym poziomem pobudzenia w formie zachowań
wyładowujących versus kontrolowanych przez podmiot. Kontrola ta uwidacznia się
szczególnie w sytuacjach ekstremalnych lub społecznych, w których regulacja zachowań
poprzez nasilenie lub ograniczenie aktywności jest utrudniona, nieefektywna lub wręcz
niemożliwa. Regulacyjna funkcja samokontroli zachowań polega na zabezpieczeniu jednostki
przed przyszłymi, negatywnymi konsekwencjami zachowań, wywołanych przez nieoptymalny
poziom pobudzenia. A zatem regulacyjna funkcja kontroli nie dotyczy aktualnego pobudzenia
lecz raczej unikania przyszłego pobudzenia, pełniąc w pewnym sensie funkcję ochronną. Wiąże
się to z wysiłkiem energetycznym potrzebnym do zahamowania lub odroczenia aktualnego
zachowania rozładowującego poziom wzbudzonej aktywacji (Cyniak-Cieciura i in., 2016).
Cechy temperamentu stanowiące energetyczny poziom zachowania (EPZ) odpowiadają za
poziom energetyczny organizmu, tj. za nagromadzenie (kumulowanie) jak i rozładowanie
(wyzwolenie) zmagazynowanej energii. Zanim przeanalizujemy relacje w jakie wchodzi
samokontrola z tym energetycznym układem cech temperamentu, przyjrzyjmy się najpierw jaki
konstrukt psychiczny będziemy nazywać samokontrolą na poziomie behawioralnym (cecha)
i na poziomie poznawczym (funkcje zarządcze).
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2. Samokontrola

Podobnie jak zainteresowanie temperamentem sięga kilku wieków przed naszą erą,
również problematyka wolicjonalności człowieka była żywym tematem dyskusji naukowych
na przestrzeni dziejów. Już Arystoteles w IV w. p.n.e. traktuje postanowienia (proairesis)
związane z wyborem pewnych rzeczy z pominięciem innych, jako przejawy woli. Przedmiotem
postanowienia jest to, czemu dało się pierwszeństwo na podstawie namysłu, a namysł dotyczy
wyboru środków do osiągnięcia celu (cel jest znany - dążenie do szczęścia) (Arendt, 1996).
Człowiek posługujący się wolą jest sprawcą swoich czynów, są one w jego mocy i są zależne
od jego postanowień. U Arystotelesa wola przedstawiona jest jako działanie ukierunkowane na
zewnątrz. Św. Augustyn przenosi wolę do wnętrza człowieka, przedstawia ją jako
doświadczanie. Nie jest już ona drogą czy środkiem do celu, ale staje się celem sama
w sobie, jest jedną z trzech władz umysłu – obok pamięci i intelektu. Wola jawi się tu jako
władza decydująca, rozstrzygająca i wiążąca ze sobą pozostałe władze umysłu (Św. Augustyn,
1987). Już Św. Augustyn podkreślał, że funkcją woli jest uwaga, która sprawia, że coś staje się
obecne, zauważone. Kolejny przełom w filozoficznym rozumieniu woli przynoszą Kant,
Schopenhauer i Nietzche, którzy wolę przedstawiają jako zdolność do stanowienia początku,
do rozpoczynania czegoś całkowicie nowego (Arendt, 1996). Nie jest to już ani akt wyboru, ani
proces rozwoju wewnętrznego, ale proces twórczy – stwarzanie czegoś nowego, w którym
zaistnienie decyzji wprowadza do rzeczywistości pewne novum, ukierunkowuje wolę na taki
stan rzeczy, który będzie dopiero zrealizowany w przyszłości. Fenomenologia podkreśliła
niejednorodność zjawisk wolicjonalnych, wyróżnia w nich wiele „momentów”, które są
niesamodzielne w stosunku do całości aktu woli. Zwraca również uwagę na to, co dowolne
i mimowolne (automatyczne), na znaczenie intencjonalności i wartości w aktach woli (Trzópek,
2003).
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Filozofia i teologia stały się punktem wyjścia dla psychologicznego ujęcia fenomenu woli.
Pod koniec XIX w., kiedy psychologia wyodrębniła się z nauk filozoficznych badania nad wolą
prowadzono w trzech głównych paradygmatach: wola jako akt, wola jako proces psychiczny
oraz wola jako wykonanie zamiaru (działanie). Akt woli rozumiano jako stan psychiczny
poprzedzający bezpośrednio wykonanie ruchu dowolnego. Wyróżniano dwa odrębne
mechanizmy ruchów dowolnych, jeden związany z możliwością wykonania ruchu, a drugi
z możliwością jego zahamowania (James, 1890; Kreutz, 1935, Witwicki, 1904; za: Trzópek,
2003). Procesem wolicjonalnym określano pewne przeżycie „rozpoczynające się wahaniem,
idące przez akt woli i znajdujące swe zakończenie w wykonaniu” (Dybowski, 1946, s. 99). Wola
traktowana jako wykonanie zamiaru była ograniczona do samego procesu postdecyzyjnego,
odpowiedzialnego za realizację przyjętego celu. Ten trzeci kierunek znajduje swoją
kontynuację we współczesnych nurtach psychologii poznawczej nad samokontrolą. Pomimo
różnych paradygmatów badawczych i nieścisłości definicyjnych możemy mówić o co najmniej
czterech sposobach rozumienia woli w psychologii współczesnej:
ü   wola jako właściwość osobowości człowieka,
ü   wola jako działanie,
ü   wola jako doświadczenie wewnętrzne,
ü   wola jako proces psychiczny pełniący funkcje regulacyjne.
Jedna ze stosunkowo pojemnych definicji badanego zjawiska definiuje samokontrolę jako
zdolność człowieka do sterowania własnym zachowaniem we względnej autonomii wobec
presji zewnętrznej, wrodzonych lub wyuczonych automatyzmów oraz impulsów generowanych
przez fizjologię organizmu (Baumeister i Tierney, 2013; Krug i Carter, 2011; Muraven
i Baumeister, 2000; Nęcka, 2015). Autorzy teorii autodeterminacji podkreślają duże znaczenie
autonomii dla przebiegu procesu regulacji działania (Ryan i Deci, 2006). Samokontrola wydaje
się być złożonym i wielowymiarowym bytem, co oznacza, że składa się z wielu elementów
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(Kotabe i Hofmann, 2015). Istnieją próby ograniczenia samokontroli do jednego rodzaju
zachowania, np. odraczanie gratyfikacji (Mischel, 1974, Mischel i in., 1988, Case i in., 2011)
lub jednego rodzaju podstawowego mechanizmu, np. wyczerpywanie zasobów ego
(Baumeister i in., 1998; Muraven i Baumeister, 2000), ale takie rozstrzygnięcia wydają się
problematyczne (szerszy opis poniżej). Jeśli samokontrola ma wiele aspektów, należy ją
oceniać w całej jej złożoności.
Walter Mischel twórca słynnego eksperymentu z użyciem testu pianki cukrowej
(marshmallow test) uważa, że samokontrola wyraża się w umiejętności odraczania
natychmiastowej gratyfikacji na rzecz osiągnięcia bardziej atrakcyjnego celu w przyszłości
(Mischel, 1974; Mischel i in., 1989). Grupie przedszkolaków dano wybór pomiędzy jedną
cukrową pianką, którą dzieci mogły zjeść od razu, a większą nagrodą (dwiema piankami), na
którą musiały zaczekać kilkanaście minut. Co więcej, jeśli dziecko zdecydowało się na dwie
pianki, to musiało czekać w samotności mając przed sobą na stoliku jedną piankę, którą można
było zjeść natychmiast. Opieranie się pokusie i wytrwałe czekanie na odroczoną nagrodę
wyzwoliło u dzieci różne strategie i sposoby radzenia sobie z tą sytuacją, m. in. koncentrowanie
uwagi na tych elementach, które sprzyjają osiąganiu celu, a odwracaniu uwagi od tych, które
przeszkadzają. Mischel poprzez swoje badanie podkreśla znacznie mechanizmów uwagowych
(przełączanie uwagi, ukierunkowana uwaga) w czynnościach kontrolnych. Badania
longitudinalne na grupie przedszkolaków w toku ich dalszego rozwoju, nawet po 40 latach od
eksperymentu, dowiodły, że osoby, które w przedszkolu dłużej czekały na nagrodę w teście
marshmallow uzyskiwały wyższe wyniki w testach kompetencji i wiedzy od tych osób, które
nie odraczały gratyfikacji, częściej osiągały postawione im cele, lepiej radziły sobie z frustracją
i stresem i uzyskiwały wyższe wyniki w standardowym teście motywacji osiągnięć. Ponadto
badania neuroobrazowania mózgu ujawniły u obu grup odmienną aktywność okolic
mózgowych łączonych z uzależnieniami i otyłością (Berman i in., 2013; Mischel i in., 1988;
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Moffitt i in., 2011, Mischel, 2015). Analogicznym wskaźnikiem samokontroli u osób dorosłych
jest deklarowana zdolność do odraczania gratyfikacji, np. pieniężnej (Ostaszewski i in., 2013;
Rachlin, 2000).
Znanym badaczem samokontroli, nazywanej przez niego siłą woli czy zasobami ego,
jest Roy F. Baumeister. Ten amerykański naukowiec twierdzi, że samokontrola jest
mocniejszym od inteligencji predyktorem sukcesów życiowych, skuteczności osiągania celów,
radzenia sobie z własnymi słabościami (Baumeister i Tierney, 2011). Koncepcja siły woli
w ujęciu Baumeistera nawiązuje do ekonomicznego modelu Freuda, który opierał się na energii
psychicznej będącej do dyspozycji ego. Freud używał słowa „besetzung” – obsadzenie
czynności energią psychiczną, (za: Oleś i Drat-Ruszczak, 2008). Zdaniem Baumeistera każde
działanie samoregulacyjne (samoregulacja i samokontrola używane są u niego zamiennie)
zużywa pewną porcję energii. Samoregulacja ma więc charakter świadomej, wolicjonalnej,
wymagającej kontroli i wysiłku aktywności. Model Baumeistera podkreśla ten wysiłkowy
aspekt samokontroli, ponieważ autor rozumie ją jako zdolność do podjęcia wysiłku
niezbędnego do zmiany własnych reakcji, do czego wymagana jest energia. Fizjologiczny
mechanizm leżący u podstaw zasobów energetycznych potrzebnych do podjęcia owego
wysiłku wiąże się z poziomem glukozy we krwi (Gailliot i in., 2007). To rozumowanie
prowadzi Baumeistera do nazwania siły woli „umysłowym mięśniem” (Muraven i Baumeiser,
2000), który podobnie jak mięśnie ciała doświadcza zmęczenia wskutek długotrwałej
eksploatacji, podlega wyczerpaniu, ale można go także trenować i wzmacniać. Każdy
wcześniejszy akt wolicjonalny zuboża poziom energii i upośledza następujące po nim kolejne
czynności kontrolne, gdyż zdaniem Baumeistera mamy jedną pulę energii, wspólną wszystkim
aktom wolicjonalnym. Jednak odpoczynek i pozytywne emocję są źródłem odnawiania się
zasobów (Tice i in., 2007). W związku z tym, że teoria wyczerpywania zasobów ego nie
potrafiła wytłumaczyć przypadków, w których po kilku wyczerpujących zadaniach

27

następowała poprawa samokontroli lub też, gdy zadanie nie było na tyle interesujące, aby
wzbudzić motywację do jego dalszego wykonania (co nie miało nic wspólnego z wyczerpaniem
zasobów) Baumeister wraz z Muravenem uzupełnili model czynnikami motywacyjnymi, które
stanowią moderatory efektów wyczerpywania się ego i działają niezależnie od nich (Muraven
i Baumaister, 2000; Muraven i Slessareva, 2003). Krytyka wysiłkowej teorii samokontroli
Baumeistera dotyczy bezzasadności wnioskowania o procesach metabolicznych zachodzących
w mózgu na podstawie zmiany stężenia glukozy we krwi obwodowej (Śpiewak, 2013, a także
Beedie i Lane, 2012, Inzlicht i in. 2014, Molden i in., 2012 za: Kotabe i Hofmann, 2015).
Autorzy
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i mózg to dwie odrębne kwestie. Aby móc wnioskować o tym, że pewne ośrodki mózgowe
odpowiedzialne za samokontrolę zużywają większą ilość glukozy w przypadku zadań bardziej
angażujących samokontrolę niż w przypadku braku konieczności sprawowania samokontroli,
potrzebne są bardziej zaawansowane narzędzia pomiarowe, aniżeli glukometry analizujące
krew pobraną najczęściej z palca. Metaanaliza modelu wysiłkowego przeprowadzona przez
Haggera i współpracowników (2010) pokazuje pewne rozbieżności w założeniach
teoretycznych, w metodach pomiaru efektów wyczerpywania ego, a także odwrotny od
zamierzonego wpływ przerwy (odpoczynku) pomiędzy dwoma angażującymi zasoby
zadaniami (por. Śpiewak, 2013). Mischel także stoi na stanowisku, iż spadek poziomu
samokontroli nie wynika z wyczerpania się zasobów, lecz odzwierciedla zmiany w zakresie
motywacji i uwagi (Mischel, 2015). Również seria badań przeprowadzonych przez Kwapisa
(2011) nad temperamentalną regulacją zasobów energetycznych w zadaniach wymagających
samokontroli stawia pod znakiem zapytania trafność miary poziomu glukozy w szacowaniu
zasobów energetycznych i wytrwałości w działaniu podczas wykonywania zadań umysłowych
(Kwapis, 2011). Sam „efekt wyczerpania”, zdefiniowany obiektywnie jako pogorszenie
wykonania trudnych zadań poznawczych w wyniku uprzedniego sprawowania samokontroli,
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prawdopodobnie występuje, choć jego siła jest znacznie słabsza, niż sądzi Roy Baumeister
i jego współpracownicy. Na uwagę zasługuje metaanaliza przeprowadzona przez Cartera
i McCullougha (2014), która wykazała, że efekt ten jest stosunkowo mały (d = 0,2)
i w większości przypadków nie różni się statystycznie od zera. Również badania nad
skutecznością treningu tzw. mięśnia samokontroli nie potwierdzają modelu wysiłkowego (ang.
strength model) jako trafnego ujęcia zjawiska samokontroli. Szczególnie przekonująca pod tym
względem jest metaanaliza opublikowana niedawno przez Friesego i współpracowników
(Friese i in., 2017).
Kolejny współczesny badacz woli Julius Kuhl koncentruje się w swej teorii na
formalnych i funkcjonalnych aspektach woli, na sposobach, w jaki ludzie rozwiązują problemy
związane z realizacją długoterminowych celów (Marszał-Wiśniewska, 1999). Działalność
celowa odwołuje się na ogół do koncepcji motywacyjnych „oczekiwanie x wartość”,
w sytuacjach, gdy oczekiwane rezultaty są dla podmiotu wartościowe i w jego ocenie możliwe
do osiągnięcia. Jednak Kuhl odrzucił pogląd, że niewykonanie określonego zadania przez
osobę mającą do tego wiedzę i umiejętności jest związane z deficytem motywacji. Celem badań
Kuhla było ukazanie roli procesów samoregulacji w kierowaniu aktywnością człowieka.
Przyjmuje założenie o istnieniu odrębnych subsystemów, które częściowo funkcjonują
niezależnie, ale też częściowo się przenikają - będących ze sobą w interakcji, a czasem
konflikcie. W tym kontekście kontrola wolicjonalna definiowana jest jako mechanizm służący
do rozwiązywania konfliktów pomiędzy subsystemami na czterech poziomach ich
funkcjonowania. Wyższe poziomy kontroli są nadbudowane na poziomach niższych
i wykorzystują dostępne mechanizmy z niższych poziomów. Poziom proceduralny jest
związany ze schematami motorycznymi i percepcyjnymi, tu tworzą się nawyki, czynności
szybko się automatyzują, na tym poziomie nie jest możliwe planowanie. Poziom ewaluatywny
to emocje. Ich funkcjonowanie polega na modulowaniu prac różnych subsystemów,
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zauważaniu rozbieżności pomiędzy zewnętrznymi sytuacjami, a wewnętrznymi potrzebami
i standardami. Poziom poznawczy (reprezentacyjny) to zdolność do formułowania
poznawczych reprezentacji obiektów i zdarzeń. Na tym poziomie powstają dalekosiężne cele
i plany w oderwaniu od aktualnych stanów emocjonalnych. Uwaga skierowana jest na
informacje dochodzące do organizmu. Poziom metakontroli uruchamiany jest w przypadku
pojawienia się rozbieżności pomiędzy subsystemami. Nie istnieje jeden nadrzędny system
zarządczy, a raczej pewna liczba odrębnych mechanizmów. Na tym poziomie dwoma
podstawowymi procesami są planowanie i samoregulacja. Planowanie jest potrzebne wtedy,
gdy poziom proceduralny nie dysponuje odpowiednimi schematami, aby doprowadzić do
osiągnięcia celu. Samoregulacja włącza się, gdy cel powstały na poziomie reprezentacyjnym
jest niezgodny z aktualnym nawykiem (poziom proceduralny) lub spotyka się silnym
sprzeciwem emocjonalnym (poziom ewaluatywny), np. powzięcie zamiaru wyjścia z nałogu.
Zdaniem Kuhla skuteczna kontrola działania powinna zachowywać równowagę pomiędzy
tendencją do utrzymywania danej aktywności w obliczu pokus, a możliwością jej zmiany czy
rezygnacji, gdy zachodzi taka konieczność i obrania nowego kierunku działania. Samokontrola
u Kuhla polega na blokowaniu procesów, które zagrażają realizacji celu, natomiast
samoregulacja ma na celu ułatwianie dostępu tym reakcjom i myślom, które są zgodne
z obranym kursem działania. Badania Kuhla (1994) dotyczące samokontroli i samoregulacji
oparte są na teorii interakcji systemów osobowościowych. W jego koncepcji sprawność
mechanizmów kontroli działania ma charakter dyspozycji osobowościowej, a ludzie różnią się
między sobą zdolnością do kontroli działania (za: Marszał-Wiśniewska, 1999). Badacz ten
wyróżnia dwa typy kontroli metastatyczny (powodujący zmianę aktualnej sytuacji podmiotu)
oraz katastatyczny (utrudniający zmianę aktualnej sytuacji podmiotu). Z dwoma typami
samokontroli wiąże się podstawowe w tej koncepcji rozróżnienie na orientację na działanie
i orientację na stan. Osoby zorientowane na stan charakteryzuje inercja utrudniająca

30

realizowanie zamiaru, lęk przed niepowodzeniem, rozważanie różnych możliwości działania,
co prowadzi do niezdecydowania, chwiejności, perseweracji i ostatecznie bierności. Nadmierne
zaabsorbowanie myślami zarówno tymi związanymi z celem, jak i tymi intruzywnymi może
upośledzić efektywną realizację zamiaru. Orientacja na działanie aktywizuje procesy
poznawcze i emocjonalne ułatwiające realizację postanowienia, osoby takie są bardziej
skupione na wyszukiwaniu wskazówek kontekstualnych, dzięki czemu ich zachowania są lepiej
dopasowane do aktualnych wymogów sytuacyjnych, cechuje je aktywność i gotowość do
działania. Badania prowadzone przez Kuhla potwierdzają, że osoby zorientowane na działanie
mają lepszą zdolność do kontroli wolicjonalnej, a właściwie sprawniej działający mechanizm
samoregulacji, natomiast osoby o orientacji na stan cechuje niska efektywność mechanizmów
kontroli działania. Reasumując w koncepcji Kuhla widzimy dwa nurty dotykające problematyki
samoregulacji. Po pierwsze są to procesy pośredniczące w regulacji zachowania zachodzące na
poziomie metakontroli, który jest powyżej prostych czynności proceduralnych, emocji
i reprezentacji umysłowych, jest pewnego rodzaju arbitrem rozstrzygającym spory i konflikty
pojawiające się w różnych subsystemach. Po drugie są to czynniki decydujące o efektywnej
regulacji zachowania, czyli orientacja na działanie i orientacja na stan. Rodzi to pewne
wątpliwości. Kontrola wolicjonalna w koncepcji Kuhla raz jest określana przez pryzmat
mechanizmów i procesów regulacyjnych związanych z poznawczym funkcjonowaniem
człowieka, a raz jako zmienna osobowościowa, dyspozycja, która różnicuje ludzi.
Najbardziej rozbudowaną teorię samokontroli (SCT) przedstawili Kotabe i Hofmann
(2015), którzy podjęli się próby zintegrowania kluczowych pojęć i komponentów
występujących w aktualnie istniejących teoriach i badaniach nad samokontrolą. Kotabe
i Hofmann (2015) zidentyfikowali siedem głównych elementów, które wchodzą w skład
samokontroli:
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1.   Pragnienie (ang. desire) jest siłą napędową, która rozpoczyna się stanem "chcenia"
(jak to zdefiniowali Berridge, Robinson, i Aldridge, 2009 za: Kotabe, Hofman, 2015),
zwykle po poznawczej analizie, która kieruje człowieka ku natychmiastowym
bodźcom związanym z nagrodą.
2.   Cel wyższego rzędu (ang. higher order goal) to poznawcza reprezentacja stanu
końcowego do którego jednostka dąży. W przeciwieństwie do pragnień, cel wyższego
rzędu jest ukierunkowany, zamierzony i wiąże się z oczekiwaniem długoterminowych
korzyści.
3.   Konflikt pragnienie - cel (ang. desire-goal conflict) jest formą odpowiedzi na sytuację
wywołaną przez aktywację danego pragnienia i co najmniej częściowo niezgodnego
celu wyższego rzędu. Konflikt ten zamienia pożądanie w pokusę, a celem wyższego
rzędu staje się samokontrola.
4.   Motywacja do kontroli (ang. motivation control) jest dążeniem do kontrolowania
pragnienia. W związku z tym motywacja do kontroli zależy od celu wyższego rzędu.
5.   Sprawność kontroli (ang. control capacity) to wszystkie potencjalne niemotywacyjne
zasoby poznawcze, których dana osoba może użyć do kontrolowania pragnienia (np.
ukierunkowana uwaga, zdolność hamowania).
6.   Kontrola

wysiłkowa

(ang.

control

effort)

to

efektywne

wykorzystanie

zasobów/sprawności kontroli.
7.   Ograniczenia możliwości realizacji zachowania (ang. enactment constraints) to
czynniki środowiskowe, które ograniczają pewne zachowania.
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Na bazie tych siedmiu komponentów autorzy SCT stworzyli zintegrowany model samokontroli
(Rysunek 4).
ETAP PRZYGOTOWANIA DO DZIAŁANIA

sprawność kontroli

ETAP DZIAŁANIA

WĘZEŁ
WYSIŁKOWY
kontrola wysiłkowa
dominuje wysiłek
samokontroli

motywacja do kontroli

pragnienie versus
wysiłek samokontroli

Aktywacja

konflikt
pragnienie – cel

powtórzenie procesu
w przypadku równowagi

dominuje pragnienie

realizacja celu
samokontroli

ograniczenia możliwości
realizacji zachowania

poddanie się
pragnieniu

pragnienie
wzmacnianie/
hamowanie

cel wyższego rzędu

WĘZEŁ
AKTYWACYJNY

Rysunek 4. Zintegrowany model samokontroli Kotabe i Hofmann (opracowanie własne).

Kotabe i Hofmann zakładają, iż jeżeli pożądanie jest co najmniej częściowo niezgodne
z celem wyższego rzędu to wywołuje to konflikt pożądanie – cel, który aktywuje motywację
do podjęcia kontroli. Motywacja do kontroli wraz ze sprawnością kontroli współdziałają
interaktywnie określając potencjalny wysiłek potrzebny do wykonania czynności kontrolnych.
Faktycznie zainwestowany wysiłek i intensywność pragnienia współzawodniczą ze sobą, aby
określić dominującą siłę, która ostatecznie determinuje zachowanie, pod warunkiem, że
ograniczenia zewnętrzne, środowiskowe nie utrudnią wprowadzania go w życie (nie stanowią
przeszkody) (Kotabe i Hofmann, 2015).
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2.1. Samokontrola na poziomie behawioralnym
W niniejszej pracy badania nad samokontrolą osadzono w młodej, formującej się
jeszcze teorii samokontroli Edwarda Nęcki (Nęcka, 2015, Nęcka i in., 2016, 2018). Teoria ta
czerpie swoją inspirację ze zintegrowanej teorii samokontroli (SCT) Kotabe i Hofmann (Nęcka
i in., 2016). Samokontrolą będziemy nazywać zdolność do realizowania długoterminowych
celów niezależnie od zewnętrznych przeszkód i wewnętrznych impulsów (Nęcka i in., 2016).
Tak definiowana samokontrola dotyczy procesów określanych mianem kontroli działania, które
pośredniczą pomiędzy zamiarem a jego realizacją. Nęcka swoją teorię buduje na kilku
postulatach.
Postulat 1. Domyślnym trybem działania człowieka jest zachowanie odruchowo –
automatyczne, oparte o nawyki, schematy, odruchy zarówno wyuczone, jak i wrodzone
(poziom proceduralny u Kuhla (1994)). Wyjście z trybu automatycznego wymaga
uruchomienia czynności kontrolnych, a każdy akt samokontroli wymaga uruchomienia
specyficznych mechanizmów, ponieważ nie istnieje jedna, globalna zdolność do samokontroli,
coś na kształt siły woli, a jedynie wyspecjalizowane moduły o zasięgu lokalnym, które ze sobą
współpracują (porównaj: subsystemy u Kuhla, 1994).
Postulat 2. Samokontrola zawsze wymaga jakiegoś wysiłku, wyjście z trybu automatycznego
wymaga nakładów pracy i zużywa zasoby energetyczne (patrz: Baumeister, 2000).
Postulat 3. Akty samokontroli mają charakter negatywny (działania typu „nie”) lub pozytywny
(działania typu „tak”). Negatywny charakter samokontroli zachodzi wtedy, gdy trzeba
powstrzymać się od reakcji motorycznej lub emocjonalnej, jeśli jest ona rozbieżna ze
standardem (ustalonym celem), zaś pozytywny charakter samokontroli pojawia się przy
inicjowaniu czynności (porównaj: metastatyczny i katastatyczny typ kontroli u Kuhla).
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Postulat 4. Istnieją dwa typy samokontroli: reaktywna i proaktywna (Braver i in., 2007;
Chuderski, 2010; Criaud i in., 2012, Nęcka i in., 2016). Samokontrola reaktywna uruchamia
działania kontrolne dopiero w reakcji na zaistniały problem czy konflikt, np. wyemitowano
reakcję nieadekwatną do przyjętego standardu (defekt samokontroli negatywnej) lub
niepotrzebnie zainicjowano pewną reakcję (defekt samokontroli pozytywnej). Natomiast
samokontrola proaktywna pojawia się na początku procesu, tuż po podjęciu decyzji i jest
odpowiedzialna za zaplanowanie działań. Może też ujawniać się w trakcie trwania procesu,
proaktywnie zapobiegając błędom, czyli planując działania dobrowolne, przewidując bieg
zdarzeń. Samokontrola proaktywna jest kosztowna i wymaga silniejszej kontroli, gdyż polega
na intencjonalnym sterowaniu przez umysł własną aktywnością (Nęcka 2015, Nęcka
i in., 2016).
Postulat 5. Skuteczna samokontrola musi umieć pogodzić dwa wymiary: czasowy związany
z pilnością potrzeb i odpowiadających im celów oraz hierarchiczny związany z ważnością
i wartością tych celów. Przejawem skuteczności samokontroli w tworzeniu takiego porządku
jest przełączanie się pomiędzy zadaniami pilnymi i ważnymi (Nęcka i in., 2016).
Postulat 6. Samokontrola realizuje się na trzech poziomach: behawioralnym, poznawczym
i neuronalnym. Mechanizmy kontrolne na wszystkich poziomach powinny współgrać, gdyż
mózg jest materialnym podłożem procesów poznawczych, a te sterują zachowaniem. Jednak
każdy poziom wykazuje pewną dozę autonomii, wynikającą z nieredukowalności
poszczególnych funkcji do niższych poziomów (Nęcka, 2015).
Behawioralny poziom samokontroli przejawia się w realizowaniu czynności celowych. Ten
rodzaj samokontroli jest obserwowany bezpośrednio w działaniu. Behawioralnym
wskaźnikiem samokontroli jest np. wspomniany powyżej test pianki cukrowej. Efektywna
samokontrola powinna przejawiać się w zgodności pomiędzy konkretnymi zamiarami a ich
realizacją.
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Zaproponowany przez Nęckę model samokontroli, jako cechy oparty o powyższe postulaty
wyróżnia w swej strukturze pięć czynników (Rysunek 5):

Hamowanie
i odraczanie

Kontrola
proaktywna

Przełączanie
i elastyczność
Samokontrola
jako cecha

Inicjowanie
i wytrwałość

Monitorowanie
i utrzymywanie
celu

Rysunek 5. Model samokontroli, jako cechy Edwarda Nęcki (opracowanie własne).

Operacjonalizacją teorii samokontroli Nęcki i powyżej zaprezentowanego modelu jest
kwestionariusz NAS-50. Każdy czynnik w tym kwestionariuszu opisany jest przez 10 pozycji.
Odpowiedzi mieszczą się w skali 5-stopniowej, prócz 5 czynników uzyskujemy również wynik
ogólny będący sumą wszystkich odpowiedzi. Istnieje również kwestionariusz NAS-40 w wersji
trzecioosobowej, do opisu samokontroli osoby badanej przez tzw. informatorów (np. rodziców,
nauczycieli, partnerów).

1.   Czynnik Hamowanie i odraczanie (HO)
Czynnik ten obejmuje zdolność do powstrzymania się od działań, które mogłyby być w swoich
konsekwencjach nieadekwatne, a ponadto zdolność do odraczania gratyfikacji, czyli
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nieuleganie impulsom i pokusom. Realizacja celów zwykle wymaga, aby ewentualne
konkurencyjne działania zostały zahamowane lub przynajmniej opóźnione, stąd ta zmienna
wydaje się szczególnie ważna w kontekście kontroli impulsów, ale także w kontekście
społecznym.
Typowe pozycje kwestionariusza, wysoko ładujące ten czynnik, to między innymi:
„Gdy mam coś ważnego do powiedzenia, nie potrafię się powstrzymać od wejścia w słowo
rozmówcy” (skala odwrócona).
„Kiedy jestem podekscytowany/a, mówię rzeczy, których potem żałuję” (skala odwrócona).

2.   Czynnik Przełączanie i elastyczność (PE)
Czynnik ten reprezentuje zdolność do zmiany kierunku działania lub do przejścia od jednej
czynności do drugiej. Zmiana taka może być zarówno wymuszona okolicznościami (zmiana
egzogenna), jak też wolicjonalna (endogenna). Osoby nieumiejące przełączać się z zadania na
zadanie prezentują się jako poznawczo sztywne, mało plastyczne w zachowaniu. Niski poziom
tego wymiaru może też przejawiać się w postaci zachowań perseweracyjnych, polegających na
ciągłym powtarzaniu czynności dawno nieaktualnych lub niedostosowanych do kontekstu.
Typowe jednostki kwestionariusza związane z tym czynnikiem to między innymi:
„Bez problemu mogę obsługiwać czyjś pojazd lub sprzęt (np. telefon)” lub
„Łatwo mi prowadzić rozmowę z jedną osobą i pisać wiadomość do kogoś innego.

3.   Czynnik Monitorowanie i utrzymywanie celu (UC)
Czynnik ten polega na pamiętaniu własnych intencji i zamiarów, dotrzymywaniu terminów
i zobowiązań, a także kontroli realizacji planów. Osoby uzyskujące niskie wyniki w tej podskali
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cechują się słabą zdolnością radzenia sobie z zobowiązaniami i datami granicznymi.
Przejawiają ponadto problemy z prospektywną pamięcią o własnych zamiarach i intencjach.
Przykładowe jednostki kwestionariusza wysoko ładujące ten czynnik to:
„Zawsze dotrzymuję ustalonego terminu” lub
„Czasem nie wiem, co przed chwilą chciałem zrobić lub powiedzieć” (skala odwrócona).

4.   Czynnik Inicjowanie i wytrwałość (IW)
Czynnik ten obejmuje zdolność wyznaczania sobie celów do wykonania, aby działać we
względnej autonomii od wewnętrznych impulsów, zewnętrznych nacisków i wrodzonych lub
wyuczonych automatyzmów. Wydaje się, że każdy akt samokontroli musi rozpoczynać się od
pozbycia się "autopilota", czyli tendencji reagowania reaktywnie na zewnętrzne lub
wewnętrzne bodźce. Ustalanie celów musi być uzupełnione motywacją do ich realizacji
w odpowiednim czasie. Dysfunkcje tego aspektu samokontroli często sprowadzają się do
zwlekania, które wynika albo z niemożności skutecznego zainicjowania działania, albo z braku
wytrwałości.
Przykładowe jednostki kwestionariusza wysoko ładujące ten czynnik to:
„Często robię dużo planów, a później rezygnuję z ich realizacji” (skala odwrócona) lub
„Gdy czuję się zmęczony/a, odkładam pracę na później, nawet jeśli mam zaległości” (skala
odwrócona)

5.   Czynnik Kontrola proaktywna (KP)
Czynnik ten obejmuje zachowanie ukierunkowane na przyszły cel, co wymaga wzięcia pod
uwagę, że nasze działania są podzielone na pod-działania, pod-poddziałania itp., Każdy
składnik działania wymaga odpowiedniego planowania i ustalenia harmonogramu.
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Przykładowe jednostki kwestionariusza wysoko ładujące ten czynnik to:
„Kiedy mam do wykonania dużo pracy, układam sobie szczegółowy plan działania” lub
„Zawsze analizuję swoje zachowania, aby w przyszłości nie popełniać tych samych
błędów”.
W niniejszej pracy proponuję podział samokontroli, jako cechy na dwa typy. Pierwszy typ
nazwany samokontrolą reaktywną tworzą trzy pierwsze czynniki (HO, PE, UC), natomiast
czynniki inicjowanie i wytrwałość oraz kontrola proaktywna tworzą samokontrolę proaktywną.
Czynniki hamowanie i przełączanie do samokontroli reaktywnej włączył Nęcka (2015)
w pierwszym kwestionariuszu samokontroli, zwanym arkuszem samokontroli AS-36. AS-36
składa się z trzech skal: hamowania, przełączania i monitorowania. Czynnik nazwany
monitorowanie w arkuszu samowiedzy AS-36 miał w swoim teoretycznym zamiarze
odzwierciedlać samokontrolę proaktywną. Jednak zmienna monitorowanie i utrzymywanie
celu w NAS-50, patrząc na pozycje tej skali - jest bardziej związana z już rozpoczętym
działaniem, aniżeli z jego planowaniem i inicjowaniem, stąd w niniejszej pracy ten czynnik
współtworzy kontrolę reaktywną. Omawiany podział samokontroli, jako cechy zilustrowano na
Rysunku 6.

Samokontrola
jako cecha

Reaktywna
(REA)

Hamowanie
i odraczanie

Przełączanie
i elastyczność

Proaktywna
(PRO)

Monitorowanie
i utrzymywanie
celu

Inicjowanie
i wytrwałość

Kontrola
proaktywna

Rysunek 6. Podział samokontroli na proaktywną i reaktywną.
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Zdaniem Kuhla (Kuhl i Goschke, 1994) o kontroli działania mówimy wtedy, gdy osoba
stoi przed koniecznością utrzymywania celu w sytuacji alternatywnych możliwości lub
zewnętrznych dystraktorów oraz przerwania dotychczasowego działania (hamowanie)
i zainicjowania nowego, bardziej adekwatnego do zmieniających się warunków (przełączanie).
Do kontroli działania jest potrzebna tzw. kontrola reaktywna (REA). Wydaje się, że jest to piąty
element z obszaru zasobów kontrolnych z SCT Kotabe i Hofmann (2015). Niemniej jednak,
aby realizować długoterminowe cele, nie wystarczy postanowić i zacząć działać, trzeba również
zaplanować cały proces i za ten proces odpowiada samokontrola proaktywna (PRO).
Samokontrola proaktywna może być utożsamiana z czynnikiem motywacyjnym (motywacją do
kontroli w SCT Kotabe i Hofmann, 2015), jednak w modelu Nęcki ma ona swoje miejsce
w procesie wolicjonalnym, nie motywacyjnym. Granice tych dwóch procesów przedstawia
model motywacyjno – wolicjonalny Petera Gollwitzera (1990), który w przebiegu celowego
działania postuluje istnienie czterech faz działania: predecyzyjnej, przeddziałaniowej,
działaniowej i postdziałaniowej (Rysunek 7).

Rysunek 7. Przebieg procesu motywacyjno-wolicjonalnego według Petera Gollwitzera.
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W pierwszej fazie następuje deliberacja i wybór pomiędzy różnymi celami, analiza za
i przeciw danej decyzji, ocena możliwości osiągnięcia celu, jak i oczekiwanej wartości, oraz
pobudzenie zaangażowania, faza ta ma charakter motywacyjny. W drugiej fazie zwanej
również implementacyjną, która rozpoczyna proces wolicjonalny umysł ukierunkowany jest na
wdrożenie podjętej decyzji, zaczyna snuć plany - jak, kiedy, gdzie wprowadzić w życie dany
zamiar (samokontrola proaktywna). W trzeciej fazie, również wolicjonalnej następuje
realizacja wyznaczonego celu i tu zachodzą procesy regulacyjne polegające na hamowaniu
nieadekwatnych czynności, zmianie reakcji, przełączeniu się na bardziej właściwą
i monitorowaniu, czyli utrzymywaniu w pamięci obrany cel. Cały przebieg celowego działania
kończy faza postdziałaniowa, o charakterze motywacyjnym, mająca za zadanie dokonanie
oceny osiągniętych wyników. Kuhl (1994) drugą fazę nazywa wolicjonalną, a trzecią
wykonawczą, należącą do samoregulacji (Kuhl, Goschke, 1994). Model samokontroli Nęcki
(Nęcka i in., 2016) skupia się na realizacji długofalowych celów, a więc na zaimplementowaniu
już obranego celu (samokontrola PRO) i jego realizacji (samokontrola REA).

2.2. Samokontrola na poziomie poznawczym
Samokontrola w ujęciu poznawczym opisywana jest zazwyczaj w kategoriach tzw. funkcji
zarządczych (ang. executive functions) czy funkcji wykonawczych. Funkcje te przez większość
badaczy charakteryzowane są jako umiejętności zahamowania nieadekwatnej dla jednostki
reakcji, zdolności przełączenia się na właściwą w danej sytuacji reakcję i kontynuowania jej
pomimo zewnętrznych dystraktorów lub wewnętrznych przeciwstawnych impulsów (Miyake
i in, 2000; Hoffman i in., 2012; Nęcka, 2015; Nęcka i in., 2016). Nęcka i współpracownicy
kontrolę poznawczą definiują jako zdolność systemu poznawczego do nadzorowania
i regulowania własnych procesów poznawczych oraz do planowanego sterowania ich
przebiegiem (Nęcka i in., 2006).
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Posner (1994/1999, 2012) wskazuje na ścisłe związki kontroli poznawczej z uwagą
i podkreśla istnienie mechanizmu zarządczego (obok aktywacyjnego i orientacyjnego)
sterującego czynnościami celowymi, który polega m.in. na hamowaniu dystrakcji i interferencji
oraz intencjonalnym przenoszeniu uwagi z obiektu na obiekt. Kontrolę według Baddeleya
(2003) sprawuje tzw. centralny system zarządczy, który stanowi fundament pamięci roboczej.
To on nadzoruje operacje umysłowe, planuje, koordynuje i integruje informacje, dokonuje
wyboru, umożliwia przełączanie i skupianie się na jednej informacji, hamując dostęp innym
bodźcom, nieadekwatnym w danej sytuacji. Z kolei Engle i współpracownicy (1999)
podkreślają rolę uwagi kontrolnej, składnika pamięci roboczej, która jego zdaniem przesądza
o poziomie wykonania zadań. Uwaga kontrolna widoczna jest szczególnie w zadaniach
wymagających monitorowania kilku czynności równoczesnych, hamowaniu niepożądanych
reakcji, czy radzenia sobie z interferencją. Nie ma wśród psychologów poznawczych
jednolitego stanowiska co do operacjonalizacji funkcji zarządczych, dlatego badania nad
kontrolą poznawczą spotykają się z zarzutem braku klarowności (Nęcka, 2015). Badania
przeprowadzone przez Akirę Miyakego i współpracowników (2000) pozwoliły na wyróżnienie
trzech odrębnych funkcji zarządczych, które są ze sobą pozytywnie skorelowane, natomiast nie
wyłoniono jednego, ogólnego czynnika tych funkcji. Wprawdzie w późniejszych pracach
zespołu Miyakego wyróżniono ogólny czynnik kontroli, który zastąpił hamowanie (Friedman
i Miyake, 2017), jednak w literaturze psychologicznej nadal dominuje pierwotny
trójczynnikowy podział, zakładający „jedność i różnorodność” trzech funkcji kontrolnych.
Funkcjami tymi są:
a)   hamowanie niepożądanej reakcji, bodźców zakłócających, narzucających się
reprezentacji umysłowych,
b)   przełączanie pomiędzy zadaniami i czynnościami,
c)   odświeżanie informacji w zakresie pamięci roboczej.
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Hamowanie jest mechanizmem kontrolnym, który wspiera proces selekcji informacji
(Nęcka i in., 2006), a jest to jedna z podstawowych funkcji uwagi. Polega on na utrudnianiu
dostępu do informacji nieistotnych (irrelewantnych) z punktu widzenia aktualnie
przetwarzanych danych oraz blokowaniu niepożądanej aktywności mentalnej lub też pobudek,
które mogłyby wyzwolić reakcje konkurencyjne w stosunku do oczekiwanych. Samo
hamowanie również nie jest konstruktem jednorodnym (Friedman i Miyake, 2004), może
przebiegać aktywnie lub biernie, (bierność rozumiana jako odporność na dystraktory), a także
wysiłkowo lub bezwysiłkowo. Nigg (2000) wyróżnił sześć rodzajów hamowania:
a)   kontrola interferencji – niedopuszczanie do interferencji konfliktowych aspektów
bodźców,
b)   hamowanie percepcyjne – tłumienie odruchu sakkadowego,
c)   hamowanie poznawcze – tłumienie irrelewantnych reprezentacji umysłowych,
d)   hamowanie behawioralne – tłumienie zbędnych reakcji,
e)   hamowanie powrotu – blokowanie powrotu uwagi do miejsca lokalizacji poprzedniego
bodźca,
f)   hamowanie uwagowe odruchu orientacyjnego – niedopuszczanie do przekierowania
uwagi do miejsca lokalizacji nowego bodźca.
Hamowanie kontrolowane jest raczej procesem wysiłkowym i aktywnym, intencjonalnym
i świadomym. W powyższej taksonomii dwa pierwsze rodzaje hamowania są bierne, dwa
ostatnie są bezwysiłkowe, natomiast hamowanie poznawcze i behawioralne są procesami
aktywnymi, wysiłkowymi, zachodzącymi na głębokim poziomie przetwarzania (Nigg, 2000).
Przełączanie to mechanizm kontrolny, który umożliwia przetwarzanie informacji
pojawiających się jednocześnie poprzez nieustanne przełączanie się z jednej danej na drugą.
Przełączanie wyraża się w czasach reakcji i poprawności. Przetarg między szybkością
a poprawnością jest podstawową zasadą funkcjonowania elastycznego filtra uwagi (Johnston,
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1978; za Nęcka i in., 2006). Koszty tego przetargu to ominięcia sygnałów, fałszywe alarmy
i wydłużony czas reakcji. Rogers i Monsell (1995) twierdzą, że przy przełączaniu uwagi biorą
udział dwa procesy:
a)   proaktywny, przygotowawczy, odgórny, wzbudzany wewnętrznie przez system
selekcjonujący informację, służący do przygotowania odpowiednich operacji
umysłowych niezbędnych do wykonania zadania, gdy się pojawi,
b)   reaktywny, oddolny, wzbudzany zewnętrznie, jako odpowiedź na zaistniałą sytuację,
polega na dokończeniu zainicjowanego przez procesy przygotowawcze zadania.
Kontrola uwagowa przy przełączaniu to pierwszy proces - przygotowawczy. Jej rolą jest
elastyczne reagowanie na zmianę, a to wymaga wcześniejszego przygotowania odpowiednich
operacji umysłowych (Ruthruff i in., 2001).
Odświeżanie informacji w zakresie pamięci roboczej ma związek z monitorowaniem i
utrzymywaniem w pamięci celu. Baddeleyowski centralny system wykonawczy jest
odpowiedzialny za kontrolę zadań jednoczesnych i składa się z kilku odrębnych podsystemów,
których zadaniem jest krótkotrwałe przechowywanie informacji w odpowiednim dla kodu
werbalnego i wizualnego magazynie. Według Cowana pamięć robocza jest ujmowana jako
proces poznawczy odpowiedzialny za utrzymywanie dostępności informacji w celu realizacji
bieżących zadań. Mechanizm uwagi aktywuje potrzebne informacje (najbardziej aktywne
informacje znajdują się w ognisku uwagi), które dzięki temu stają się dostępne świadomemu
przetwarzaniu. Za wolicjonalne kierowanie uwagi jest odpowiedzialny centralny system
wykonawczy (za Nęcka i in., 2006).
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Rysunek 8. Centralny system wykonawczy w ujęciu Cowana (opracowanie własne).
Centralnym mechanizmem poznawczych funkcji wykonawczych jest uwaga i pamięć
robocza. Wegner (1994) wyraził pogląd, że każdy proces w systemie kontroli mentalnej jest
procesem uwagi, ponieważ kieruje on osobę ku poszczególnym układom wejść. Nęcka (2015)
twierdzi, iż funkcje wykonawcze są niezbędne dla skutecznej samokontroli, jako cechy, na
takiej samej zasadzie, jak procesy percepcji wzrokowej „obsługują” naszą zdolność widzenia,
a procesy pamięciowe – naszą zdolność do przechowywania informacji i wykorzystywania ich
w przyszłości. Procesy poznawcze nigdy nie zachodzą „same dla siebie”, lecz służą
zachowaniu; są wyspecjalizowanymi modułami umysłowymi, dzięki którym możliwa jest
realizacja zadań i celów na poziomie behawioralnym. Procesy kontroli poznawczej nie wydają
się pod tym względem żadnym wyjątkiem – one również obsługują zachowanie, w tym
samokontrolę, jako cechę obserwowaną w zachowaniu. Jednak badania prowadzone w zespole
Edwarda Nęcki nad związkami pomiędzy cechą samokontroli mierzoną za pomocą
kwestionariuszy

samoopisowych

a

siłą

kontroli

poznawczej

mierzonej

zadaniami

komputerowymi zaprojektowanymi do badania funkcji wykonawczych tego jak na razie nie
potwierdzają (Nęcka i in., 2012, 2018).
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3. Temperament a samokontrola na obu poziomach analizy

Badania

koncentrujące

się

wokół

zagadnienia

różnic

indywidualnych

w funkcjonowaniu poznawczym mają stosunkowo krótką historię. Współcześnie, łączenie
podejścia poznawczego z podejściem różnicowym jest dość popularne, szczególnie
w badaniach nad inteligencją. Natomiast stosunkowo mało wiadomo na temat związków
między temperamentem a samokontrolą. U podstaw poszukiwania związków pomiędzy tymi
dwoma konstruktami psychologicznymi leżało założenie zaproponowane przez Feista (1998)
oraz Strelaua (2014), że indywidualność człowieka ma swoje korzenie w predyspozycjach
genetycznych, które wyrażają się bardzo wcześnie w ontogenezie jako podstawowe cechy
temperamentu. W kolejnych fazach indywidualnego rozwoju temperament działa jako
podstawa rozwoju cech osobowości, które występują w trzech obszarach: poznawczym,
motywacyjnym i afektywnym. Wreszcie te cechy wpływają na zachowanie, włączając w to
samokontrolę. Mischel twierdzi, że fizjologiczne różnice pod względem reaktywności
emocjonalnej i poziomu aktywności wywierają istotny wpływ na zdolność do kontrolowania
i regulowania uwagi, a przez to na zdolność samokontroli i odraczania gratyfikacji (Mischel,
2015). Badania korelacyjne przeprowadzone przez Tangney i współpracowników (2004)
opierają się na założeniu, że zasoby ego mogą być po części traktowane jako indywidualna
dyspozycja, co otwiera drogę do poszukiwań współzależności pomiędzy temperamentem
a samokontrolą. Jednak Baumeister w niewielkim stopniu koncentruje się w swoich badaniach
na różnicach indywidualnych w sile woli. Kształtowanie się konkretnej orientacji na działanie
lub stan u Kuhla pod wpływem środowiska zależy od cech temperamentalnych (MarszałWiśniewska, 1999). Marszał-Wiśniewska (1999) prowadziła badania nad związkami pomiędzy
temperamentem (reaktywnością), a procesami wolicjonalnymi w ujęciu Kuhla. Jej badania
potwierdziły, iż niska reaktywność związana z wysoką potrzebą stymulacji kształtuje orientację
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na działanie, podczas gdy wysoka reaktywność i niska potrzeba stymulacji sprzyja
wykształceniu się orientacji na stan. Reaktywność różnicuje efektywność strategii
wolicjonalnych przede wszystkim w sytuacjach czasu wolnego, gdzie nie ulegamy presjom
zewnętrznym i mamy większą autonomię działania. Osoby niskoreaktywne wykazały się
wyższą skutecznością mechanizmów kontrolnych w takich aspektach jak kontrola emocji,
oszczędność w przetwarzaniu informacji, kontrola motywacji i otoczenia w porównaniu
z osobami wysokoreaktywnymi (Marszał-Wiśniewska, 1999).
Na gruncie polskim próbę integracji związków temperamentu w ujęciu Eysenka
z funkcjonowaniem uwagi podjął Szymura (2007). Autor wychodzi z założenia, że różnice
indywidualne w funkcjonowaniu mechanizmów selekcji informacji ujawniają się tylko
w warunkach znacznego obciążenia systemu poznawczego. Ponadto odrzuca kategorię ogólnej
trudności zadania i stawia tezę, że wymagające warunki nie są jednoznaczne dla wszystkich,
tzn. to co dla jednych jest wymagające i trudne, dla innych może okazać się zupełnie łatwe
(Szymura i Nęcka, 2005). W badaniach zastosowano różne narzędzia do pomiaru efektywności
funkcjonowania mechanizmów uwagi: komputerowy test DIVA – do pomiaru uwagi
selektywnej w zadaniu pojedynczym i podwójnym; Test Zegarków, Test Gwiazdek oraz Test
Stroopa. W przeprowadzonych badaniach ekstrawertycy wykazali się efektywniejszym
mechanizmem uwagi w trudniejszych wersjach komputerowych zadań uwagowych (sześć
odmian Testu DIVA), na głębszych poziomach przetwarzania informacji, w warunkach silnej
interferencji i gdy w polu uwagowym pojawiała się duża ilość bodźców. Introwertycy osiągali
przewagę w łatwiejszych zadaniach, na sensorycznym poziomie przetwarzania informacji, bez
dodatkowej interferencji, w warunkach ubogich w stymulację. Nie stwierdzono natomiast
różnic między ekstrawertykami i introwertykami w zakresie szybkości i poprawności w testach
wymagających przetargu między szybkością działania a poprawnością. Z kolei osobom
o wysokim poziomie neurotyzmu szwankuje nie tyle efektywność, co wydajność systemu
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poznawczego. Deficyty uwagowe ujawniają się przy jednoczesnym wykonywaniu dwóch
różnych zadań, w skrajnie trudnych warunkach, z silną presją czasu, jakby osobom o wysokim
natężeniu neurotyzmu brakowało mocy przetworzeniowej lub przeznaczały ją na radzenie sobie
z lękiem (Szymura, 2007).
Pierwsze badania nad związkami pomiędzy temperamentem w ujęciu RTT Strelaua
a procesami poznawczymi (uwagą, pamięcią roboczą i metapoznaniem) podjęła Ledzińska ze
współpracownikami (2013). Do badania uwagi zastosowano dwa zadania komputerowe
NEISSER (przeszukiwanie wzrokowe i zadanie podwójne) oraz DIVA (selekcja bodźców
według określonego klucza i zadanie podwójne). W badaniach tych wykazano słabe związki
pomiędzy uwagą a wszystkimi sześcioma cechami temperamentalnymi. Najczęściej
z procesami uwagowymi dodatnio korelowała żwawość. Były to relacje powiązane
z przeszukiwaniem pola percepcyjnego – co wiąże się z szybkością przebiegu procesów
poznawczych i wydaje się być zgodne z cechą temperamentu, która odpowiada za łatwość
utrzymywania wysokiego tempa wykonywanych czynności. Pozytywne związki ŻW ujawniły
się także przy poprawności w zadaniu równoległym. Taki wynik może nieco zaskakiwać, gdyż
w myśl zasady przetargu szybkość – poprawność, osoby bardziej żwawe powinny popełnić
więcej błędów, ale z kolei żwawość ułatwia elastyczne dopasowywanie się do zmieniających
się warunków, co wymaga efektywnej przerzutności uwagi. Reaktywność emocjonalna była
związana z gorszym wykonaniem zadań uwagowych. Badacze łączą ten wynik z głównym
komponentem tej cechy, jakim jest lęk (Zawadzki i Strelau, 1997). Lęk może wydłużać czasy
reakcji z obawy przed porażką, a z drugiej strony osoby lękowe i reaktywne mogą działać
impulsywnie, aby jak najszybciej zakończyć wykonywaną i zagrażającą czynność, popełniając
przy tym więcej błędów. Lęk zajmuje też część zasobów stanowiąc tzw. element zamartwiania
się (ang. worry component) (Eysenck (1985), Kline (1994) za: Szymura, 2007), a to może
stanowić o spowolnieniu reakcji, gdyż jednostka nie ma już tyle zasobów, ile mogłaby mieć
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bez zamartwiania się. Osoby wytrzymałe wypadły gorzej w pojedynczym zadaniu (prosty
warunek eksperymentalny), co może świadczyć o zbyt niskiej sile stymulacji tego zadania, dla
osób, które temperamentalnie wykazują wysokie zapotrzebowanie na stymulację (Jankowski i
Zajenkowski, 2012). Natomiast bardziej wymagające zadania uwagowe nie wykazały
związków

z

wytrzymałością.

Aktywność

i

perweweratywność

zachowywały

się

niejednorodnie. Aktywność w większości zadań uwagowych pogarszała ich wykonanie
(ujemna korelacja), z kolei PE okazała się je polepszać, co było niezgodne ze stawianymi
hipotezami i jest trudne do interpretacji. Wrażliwość sensoryczna nie była powiązana z żadnymi
zadaniami związanymi z przeszukiwaniem pola percepcyjnego i pogarszała zadania związane
z selekcją bodźców. Badacze konkludują, że „wpływ poszczególnych cech temperamentu
wydaje się być specyficzny: nie istnieje bowiem cecha temperamentu, która wykazywałaby
regularne powiązania ze wszystkimi parametrami uwagi” (Ledzińska i in., 2013, str. 91).
Z kolei sprawność pamięci roboczej mierzono zadaniami komputerowymi, polegającymi na
zapamiętywaniu liter, przy jednoczesnym rozwiązywaniu prostych zadań matematycznych
(AOS Automated Operation Span, Unsworth i in., 2005, opracowanie polskiej wersji przez
Zajenkowskiego, za: Ledzińska i in., 2013) oraz trzema zadaniami mierzącymi efektywność
pamięci roboczej (DIVA, Sternberg, MemAtt). Wyniki, jak przyznają sami badacze, okazały
się dość skromne. Skuteczność pamięci roboczej zasadniczo nie korelowała z temperamentem,
jedynym wyjątkiem była wytrzymałość, która pozytywnie, choć słabo, korelowała z wynikami
w zadaniach angażujących przetwarzanie informacji w magazynie pamięci roboczej. WT może
wiązać się z wydolnością poznawczą, a aktywność centralnego systemu wykonawczego
(Baddeley, 2003) odpowiedzialnego za procesy wolicjonalne stanowi fundament pamięci
roboczej. Badania funkcji metapoznawczych zoperacjonalizowanych jako kontrola myśli
intruzywnych, kontrola przekonań, kontrola zachowania, czyli nieadaptacyjne sposoby uczenia
się i chwiejność w posługiwaniu się strategiami pamięciowymi wykonywano za pomocą metod
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kwestionariuszowych.

Przeprowadzone

badania

potwierdziły

związek

temperamentu

z występowaniem myśli intruzywnych. PE i RE okazały się korelatami intruzji. ŻW, WT i AK
wykazały ujemny związek, a WS nie korelowała z myślami intruzywnymi. Większość cech
temperamentalnych pozostaje również w związku z dysfunkcjonalnymi przekonaniami
metapoznawczymi. PE i RE wykazały pozytywne korelacje, a ŻW i WT negatywne. Kontrola
adaptacyjna w uczeniu (plastyczność w posługiwaniu się strategiami pamięciowymi)
współzależy od temperamentalnej aktywności, sztywność strategiczna, czyli nieefektywna
kontrola uczenia się zależy pozytywnie od PE, i negatywnie od ŻW, natomiast chwiejność
strategiczna (niezdecydowanie) łączy się z RE. Podsumowując osoby o mniejszych
możliwościach przetwarzania stymulacji, czego wyznacznikiem jest wysoka reaktywność
i perseweracja oraz niska wytrzymałość, żwawość i aktywność, wykazują słabszą kontrolę
metapoznawczą.

Można

zatem

stwierdzić,

że

funkcjonowanie

poznawcze,

w tym sprawność funkcji kontrolnych, pozostaje w relacji z właściwościami temperamentu
(Ledzińska i in., 2013).
Badania nad związkami pomiędzy temperamentem w ujęciu RTT Strelaua
a samokontrolą, jako stałą dyspozycją indywidualną zoperacjonalizowaną według pięciu
czynników z modelu Nęcki zostały przeprowadzone w bieżącym roku w zespole pod
kierownictwem Edwarda Nęcki (Nęcka i in., 2018 w recenzji). Wszystkie cechy temperamentu
z wyłączeniem AK potwierdzają w wyniku ogólnym kwestionariusza NAS-50, że osoby
o silnym temperamencie, z dużymi możliwościami przetwarzania stymulacji mają
wykształconą silniejszą samokontrolę, jako cechę. Kontrola proaktywna nie jest powiązana
z żadną cechą temperamentu.

ŻW ułatwia przełączanie się między czynnościami

absorbującymi procesy poznawcze, dodatnia korelacja z wynikiem ogólnym NAS-50
(r=0,492). Najsilniejsza korelacja odnosi się do przełączania i elastyczności (r=0,526; p<0,01).
ŻW wykazuje także korelacje z utrzymywaniem celu, inicjowaniem i wytrwałością oraz
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hamowaniem i odraczaniem. PE stanowi swoisty inhibitor skutecznego wykorzystania zasobów
poznawczych, zwiększa prawdopodobieństwo nieadaptacyjnej i sztywnej kontroli poznawczej,
słaba korelacja ujemna z podskalami NAS-50 (-0,172<r<0,325; p<0,05). WS wspomaga
procesy kontrolne, wyostrzając zmysły na pojawiające się dystraktory koreluje słabo dodatnio
tylko z utrzymywaniem celu (r=0,219; p<0,01). RE powoduje zakłócenia samokontroli,
koreluje umiarkowanie negatywnie z podskalami NAS-50 (-0,013<r<-0,400; p<0,05). WT jest
połączona ze sprawniejszą samokontrolą, z wszystkimi podskalami koreluje pozytywnie,
a najsilniej z przełączaniem i elastycznością (r=0,485; p<0,01). AK nie wykazała istotnego
związku z samokontrolą na poziomie ogólnym. Ujawniła się tylko jedna korelacja z podskalą
przełączanie i elastyczność (r=0,341; p<0,01).
W uwagi na fakt, iż niewiele jest badań nad związkami samokontroli nie tylko
z temperamentem, ale i z szerzej rozumianą osobowością, zdecydowano się również na
włączenie do badań cech z tzw. Wielkiej Piątki. Autorzy pięcioczynnikowego modelu
osobowości definiują cechę jako wymiar różnic indywidualnych pod względem tendencji do
wykazywania spójnych wzorców w zakresie myślenia, uczuć i działań (McCrae i Costa, 2005)
i sami przyznają, że bliżej ich teorii do koncepcji temperamentalnych, aniżeli
osobowościowych (Strelau i Doliński, 2008). Pięcioczynnikowa teoria osobowości (FFT)
traktuje osobowość jako zintegrowany system, o pięciu komponentach. Centralne komponenty
osobowości to: podstawowe tendencje (temperament i podstawowe cechy osobowości) oraz
charakterystyczne przystosowania (wyuczone umiejętności, nawyki, zainteresowania, postawy,
wartości, przekonania, role społeczne, relacje interpersonalne), w ramach których
wyodrębniany jest obraz siebie (schematy Ja, mity osobiste, tożsamość, narracje). Komponenty
systemu tworzą na wyjściu obiektywną biografię człowieka, czyli to wszystko, co dana osoba
myśli, czuje i jak się zachowuje (McCrae i Costa, 2005). Neurotyczność i ekstrawersja mają
swoje podłoże biologiczne i wykazują powiązania z cechami temperamentu (Cyniak-Cieciura
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i in., 2016). Związki tych cech z procesami uwagowymi omówiono przy okazji prezentacji
badań Szymury (2007). Cechy temperamentu mierzone kwestionariuszem FCZ-KT wykazują
niezbyt silne związki z pozostałymi cechami Wielkiej Piątki, tj. otwartością na doświadczenie,
ugodowością i sumiennością (Strelau i Zawadzki, 1996; Zawadzki i Strelau, 2010). Cecha
sumienności pojęciowo wykazuje duże podobieństwo do samokontroli, więc może stanowić
główny czynnik w wyjaśnianiu procesów kontrolnych na behawioralnym poziomie analizy.
Sumienność charakteryzuje duży stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji w dążeniu
do celu. W literaturze przedmiotu można spotkać się z określeniem tej cechy mianem „woli
dążenia do osiągnięć” (Zawadzki i in., 1998). Na podstawie przeglądu badań dokonanego przez
Barrick i Mount (1991, za: Costa, Mc Crae, 2005) okazało się, że sposób wykonywania każdego
rodzaju pracy można było przewidzieć na podstawie czynnika sumienności. Pozostałe cechy
Wielkiej Piątki miały bardziej specyficzny wpływ, wynikający z rodzaju wykonywanej pracy.
Badania przeprowadzone przez Hlawacz i Nowaka (2015) wskazują, że neurotyczność
pogarsza samokontrolę, jako cechę w modelu Nęcki na wszystkich jej wymiarach, ekstrawersja
zachowuje się dość niejednorodnie na poszczególnych skalach (korelacje pozytywne w skali
przełączanie i elastyczność (PE) i negatywne w skali hamowanie i odraczanie (HO)), otwartość
na doświadczenie nie wykazuje związków z tak rozumianą samokontrolą, ugodowość koreluje
słabo pozytywnie ze skalami hamowania i odraczania (HO), utrzymywania celu (UC)
i inicjowania i wytrwałości (IW), a sumienność silnie dodatnio koresponduje ze wszystkimi
skalami samokontroli z kwestionariusza NAS-50 (Hlawacz i Nowak, 2015).
Aktualne badania nad samokontrolą ukierunkowane są głównie na jej reaktywny aspekt
(Nęcka, 2015). Zdecydowanie mniej uwagi poświęca się w badaniach samokontroli
proaktywnej (Braver, 2012; Nęcka, 2015), która w swej definicji przypomina teorie
motywacyjne. Z tych względów podjęto decyzję o włączeniu do badań czynnika motywacji
osiągnięć. Liczne badania nad związkami osiągnięć – zwłaszcza w nauce szkolnej – a funkcjami
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poznawczymi i matapoznawczymi potwierdzają regulacyjną rolę metapoznania (Borkowski
i in., 2000; Kossowska, 2000). Zakłada się, że osoby bardziej nastawione na dążenie do celu,
o wyższej motywacji osiągnięć, powinny przejawiać również wyższy poziom inicjowania
działań i kontynuowania ich pomimo przeszkód, co jest domeną samokontroli proaktywnej.
Z uwagi na brak badań empirycznych w tym obszarze, jest to jedynie hipoteza przyjęta
w niniejszym projekcie. Ryan i Deci, twórcy teorii autodeterminacji, zwracają uwagę na
znaczenie poziomu autonomii motywacji, czyli zgodności podejmowanych działań
z potrzebami i wartościami jednostki (Kadzikowska-Wrzosek, 2013). Badacze ci podkreślają,
że różnice indywidualne w poziomie autonomii motywacji dobrze tłumaczą przyczyny
zarówno braku inicjatywy, bierności i apatii, jak również aktywności oraz pełnego
zaangażowania się w działanie (Kadzikowska-Wrzosek, 2013). Poziom autonomii motywacji
wywiera istotny wpływ na wytrwałość i skuteczność w działaniu. Termin autonomia wiąże się
tu z zagadnieniem podmiotowości, rozumianej jako zdolność do samokontroli, do sterowania
sobą, kierowania własnymi czynami, do podejmowania odpowiedzialności za własne
dokonania (Jarymowicz, 2008). Zdaniem Eisenberg (2005) wspieranie autonomii dziecka
pozwala przewidzieć rozwój zdolności w zakresie samoregulacji, operacjonalizowanej jako
umiejętność planowania, koncentracji na zadaniu i samokontroli. Schuler (2000, za: Klinkosz
i Sękowski, 2013) motywację osiągnięć uważa za zmienną osobowościową. Wysoki poziom
neurotyzmu i ugodowości, wiążący się z brakiem pewności siebie i jasno postawionych celów,
hamuje ten rodzaj motywacji. Z kolei wysoki poziom sumienności, ekstrawersja i otwartość na
doświadczenie, przyczyniają się do motywowanego działania (Klinkosz i Sękowski, 2013).
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4. Program badań własnych
4.1 Cel badawczy
Samokontrola jest pożądaną cechą, jeśli chodzi o skuteczną realizację długofalowych
celów. Coraz częściej mówi się, że to ona, a nie inteligencja, stoi za osiągnięciami szkolnymi
i sukcesami zawodowymi (Baumeister i Tierney, 2013; Strelau i Doliński, 2008; Klinkosz,
2016; Nęcka i in. 2016, 2018). Czy zatem nasze podstawowe dyspozycje, do których zaliczamy
cechy temperamentu ułatwiają formowanie się solidnych podstaw samokontroli? Czy kontrola
poznawcza stanowi o cesze samokontroli? Czy funkcjonuje kilka różnych typów samokontroli
np. jedna do samoograniczania się, a inna do planowania i organizowania przyszłości?
W literaturze przedmiotu nie znajdujemy zbyt wielu badań odpowiadających na powyższe
pytania. Nie są też wystarczająco dobrze zbadane współzależności pomiędzy temperamentem
a samokontrolą jako cechą, chociaż można przypuszczać, że zdolność człowieka do
organizowania własnych działań niezależnie od nacisków zewnętrznych lub pierwotnych
potrzeb fizjologicznych nie działa w oderwaniu od formalnych charakterystyk zachowania
człowieka, które przecież przejawiają się w każdym jego zachowaniu. W zależności od siły
presji zewnętrznej lub wewnętrznej, samokontrola może być zadaniem łatwym lub trudnym,
ale zawsze jest jakimś wysiłkiem, który musi powodować zużycie dostępnych zasobów
energetycznych (Baumeister i in., 1998; Gailliot i in., 2007). Z drugiej strony to temperament
wraz ze swoimi możliwościami przetwarzania stymulacji jest energetycznym zasobnikiem
organizmu. Chciałoby się w tym miejscu rzec, że to poziom energetyczny wynikający z
temperamentu oraz jego efektywna regulacja warunkują wydolność i skuteczność mechanizmu
samokontroli. Nieliczne dotychczasowe badania sugerują, iż cechy temperamentu wyróżnione
w RTT są powiązane w sposób zróżnicowany z samokontrolą ujmowaną jako cecha, jednakże
podobne zależności nie występują, gdy rozpatrujemy tę relację z funkcjami zarządczymi
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mierzonymi za pomocą zadań poznawczych (Nęcka, 2015). W świetle tych wyników dalsze
próby dokładnej analizy omawianej relacji wydają się wskazane i potrzebne. Jeszcze mniej
wiemy o powiązaniach pomiędzy samokontrolą, jako stałą dyspozycją a funkcjami
zarządczymi w procesach poznawczych. Wydawać by się mogło, że jedno wprost warunkuje
drugie, ale przeprowadzone w zespole Nęcki badania tego nie potwierdzają (Nęcka i in.. 2012,
2018). Głównym celem prezentowanych badań jest więc eksploracja różnic indywidualnych
w zakresie samokontroli, sprawdzenie czy istnieje związek pomiędzy samokontrolą (zmienna
zależna), a wybranymi cechami temperamentu oraz jego czterema strukturami (zmienne
niezależne).
W tym miejscu należy wyjaśnić, dlaczego włączono do badań cechy osobowości
i motywację osiągnięć, skoro badania skupiają się na temperamencie i samokontroli. Inwentarz
NEO-FFI został włączony do badań z trzech powodów. Po pierwsze, nie ma zbyt wielu badań
nad związkami między temperamentem a samokontrolą. Po drugie, w psychologii światowej
temperament bada się raczej u dzieci albo gdy szuka się u dorosłych jakichś dysfunkcji. U osób
dorosłych z uwagi na dużo dłuższy czas oddziaływania warunków środowiskowych przy
wykształceniu się konkretnych cech bada się raczej osobowość. Chcąc więc zapewnić
porównywalność wyników badań z trendami zagranicznymi włączono do badań bardzo
popularny i uniwersalny model Wielkiej Piątki. I po trzecie, rozpoczynając badania nie
dysponowaliśmy jeszcze kwestionariuszem NAS-50 do badania samokontroli, jako cechy,
dlatego cecha sumienność miała służyć jako wskaźnik przybliżony definicyjnie do
samokontroli. Z badań przeprowadzonych przez Nęckę i współpracowników (2016) wynika,
że związek pomiędzy samokontrolą z kwestionariusza NAS-50 a sumiennością z Wielkiej
Piątki jest umiarkowanie silnie dodatnia (r=0,54; p<0,001). Trzeci powód był również
przyczyną włączenia do badań inwentarza motywacji osiągnięć. Wyodrębniona w nim zmienna
samokontroli (samokontrola) oraz czynnik (samokontrola) składający się z trzech zmiennych:
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internalizacji, wytrwałości i samokontroli, dawały gwarancję, że jeśli skala NAS – 50 nie
powstanie na czas lub wykaże się jakimikolwiek uchybieniami psychometrycznymi to cecha
samokontroli zostanie poprawnie zdiagnozowana.

4.2 Hipotezy
W kontekście przedstawionego celu badawczego sformułowano niżej przedstawione
hipotezy badawcze.
H1. Samokontrola jako cecha ma pozytywny związek ze żwawością, wytrzymałością
i aktywnością oraz ujemny związek z perseweratywnością i reaktywnością emocjonalną
(Ledzińska i in., 2013; Kwapis, 2011).
H.2. Samokontrola, jako cecha koreluje ujemnie z neurotycznością, natomiast dodatnio
z sumiennością, ekstrawersją, otwartością na doświadczenie i ugodowością (Nęcka i in., 2016).
Stawiane w tym punkcie hipotezy zostały sformułowane na postawie wyników badań
korelacyjnych nad motywacją osiągnięć, w których jednym z czynników głównych jest
samokontrola (Klinkosz i Sękowski, 2013).
H.3. Samokontrola jako cecha jest pozytywnie skorelowana z motywacją osiągnięć.
H.4. Temperament ma wpływ na kształtowanie się samokontroli reaktywnej, natomiast
samokontrola proaktywna bardziej współzależy od osobowości człowieka i wpływów
środowiskowych. Hipoteza nie jest podparta żadnymi przesłankami teoretycznymi
i badawczymi, gdyż aktualnie trwają prace nad operacjonalizacją pojęć tych dwóch typów
samokontroli.
H.5. Zharmonizowane struktury temperamentu wykazują się wyższym poziomem
samokontroli, jako cechy, a typy niezharmonizowane cechuje mniej wydolna samokontrola. Ze
względu na brak badań w tym zakresie, stawiana hipoteza ma charakter eksploracyjny.
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H.6. Poziom wykonania zadań poznawczych ocenia się zazwyczaj poprzez pomiar czasu
reakcji, a cechą składową temperamentu są czasowe charakterystyki zachowania. Można zatem
przypuszczać, że osoby żwawe będą reagowały szybciej i osiągały krótsze czasy reakcji, a
perseweratywne odwrotnie, ponieważ trudność w oderwaniu się od bodźca, który przestał
działać, powinna wydłużyć procesy decyzyjne i czasy reakcji w zadaniach poznawczych.
H.7. Kontrola poznawcza ma negatywny związek z reaktywnością emocjonalną. W badaniach
Szymury (2007) nad związkami cech osobowości w ujęciu Eysencka z procesami uwagi
wykazano, że lęk (neurotyczność) obniża efektywność przetwarzania informacji i zwiększa
deficyty uwagowe.
H.8. Kontrola poznawcza pozytywnie koreluje z wytrzymałością i aktywnością. Silny dodatni
związek powinien ujawnić się zwłaszcza w zdolności do przedłużonej koncentracji uwagi.
H.9. Zakłada się, że kontrola poznawcza będzie pozytywnie korelować z samokontrolą, jako
cechą.
H.10. Przyjmując ponadto, że procesy poznawcze zachodzą dynamicznie, a system poznawczy
cechuje się zdolnością do samoregulacji, można postawić hipotezę, że zharmonizowane
struktury temperamentu, które determinują efektywność regulacji stymulacji, będą
współwystępować ze sprawniej działającym systemem kontroli poznawczej, czyli
hamowaniem, przełączaniem i utrzymywaniem w pamięci celu. Według Zawadzkiego i
Strelaua (1997),

niezharmonizowana struktura temperamentu

może prowadzić do

kształtowania się nieprawidłowych form zachowania w postaci uzależnień, które są przejawem
słabej samokontroli.
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5. Opis metody badawczej – pierwszy etap badań
5.1. Osoby badane
Prezentowany projekt badawczy zakładał przeprowadzenie badań dwuetapowo, na
dwóch poziomach analizy samokontroli, wśród osób dorosłych, u których ta cecha jest już
dobrze ukształtowana. Badania w obu etapach były prowadzone indywidualnie, co miało
zapewnić wysoką rzetelność i wiarygodność wyników, ale też w przypadku niektórych grup
i stanowisk zawodowych (np. dyrektorzy banku) było jedyną dostępną opcją skutecznej
rekrutacji. Badania były prowadzone w latach 2015-2017. Do pierwszego etapu zrekrutowano
343 osoby, z czego kobiety stanowiły 2/3, a mężczyźni 1/3 badanej próby, wszystkie osoby
mieściły się w przedziale wiekowym od 18 do 66 lat (M=37, SD=10,55). 80% próby to osoby
z wyższym wykształceniem (275 osoby), 19% stanowiły osoby o średnim wykształceniu i 1%
zawodowym (Tabela 2).

Tabela 2. Charakterystyka osób badanych w pierwszym etapie
Wykształcenie

Ogółem
Liczba

Kobiety

Procent

Liczba

Mężczyźni

Procent

Liczba

Procent

Wyższe

275

80%

188

81%

87

78%

Średnie

64

19%

42

18%

22

20%

4

1%

2

1%

2

2%

343

100%

232

100%

111

100%

Zawodowe
Ogółem

Prawie połowa osób badanych (163 osoby) to osoby zatrudnione w kilku bankach, w tym 55
osób na stanowiskach dyrektorskich. Po 9% stanowili przedsiębiorcy i nauczyciele. Zaledwie
7% to studenci z różnych, nie psychologicznych kierunków studiów. Zaś pozostałe 29% to
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osoby rozproszone w bardzo różnych branżach i zawodach, zrezygnowano z podawania ich
nazw, gdyż ich liczebności nie przekraczały 5% w grupie „Pozostałe” (Rysunek 9).

ZAWÓD@OSÓB@BADANYCH@
Pozostałe@
29%

Bankier
30%

Student
7%
Przedsiębiorca
9%

Nauczyciel
9%

Menedżer
16%

Rysunek 9. Procentowy udział zawodów wśród osób badanych.

5.2. Charakterystyka zastosowanych metod badawczych – bateria TOMS
W pierwszym etapie osoby badane wypełniały baterię czterech kwestionariuszy do
diagnozy temperamentu, osobowości, motywacji osiągnięć i samokontroli, nazywaną dalej
w skrócie – od pierwszych liter mierzonych konstruktów psychicznych – TOMS. Łącznie
w czterech kwestionariuszach osoby badane udzielały odpowiedzi na 400 pozycji.

5.2.1. Temperament i kwestionariusz FCZ-KT
Do

pomiaru

temperamentu

zastosowano

kwestionariusz

FCZ-KT

Formalna

Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu autorstwa Zawadzkiego
i Strelaua (Zawadzki i Strelau, 1997). Narzędzie to umożliwia diagnozę cech postulowanych
przez Regulacyjną teorię temperamentu (RTT). Kwestionariusz jest jednym z najbardziej
popularnych narzędzi do pomiaru temperamentu w Polsce, a dzięki wielu adaptacjom
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kulturowym jest również znany i wykorzystywany do badań w świecie (Cyniak-Cieciura i in.,
2016). Narzędzie zawiera 120 twierdzeń, zamieszczonych w kolejności losowej po 20 dla
każdej z 6 skal: żwawości, perseweratowności, wrażliwości sensorycznej, reaktywności
emocjonalnej, wytrzymałości i aktywności. Definicje poszczególnych skal zamieszczono w
Tabeli 1 w rozdziale 1, s. 21. Każda pozycja wymaga udzielenia odpowiedzi twierdzącej
(„Tak”) lub przeczącej („Nie”). Wskaźnikami cech temperamentu są wyniki na skalach, które
otrzymujemy poprzez zsumowanie odpowiedzi diagnostycznych przyznając im po jednym
punkcie. Im wyższy wynik liczbowy, tym większe nasilenie danej cechy. Właściwości
psychometryczne FCZ-KT są zadowalające (Zawadzki i Strelau, 1997). Rzetelność ustalana
metodą zgodności wewnętrznej dla wszystkich skal jest wysoka, współczynniki a Cronbacha
mieściły się w przedziale 0,73 – 0,84. W niniejszym badaniu współczynniki a Cronbacha dla
poszczególnych skal wynoszą odpowiednio:
Ø   żwawość: 0,77,
Ø   perseweratywność: 0,79,
Ø   wrażliwość sensoryczna: 0,79,
Ø   reaktywność emocjonalna: 0,85,
Ø   wytrzymałość: 0,87
Ø   aktywność: 0,86

5.2.2. Osobowość i inwentarz NEO-FFI
Inwentarz osobowości NEO-FFI operacjonalizuje Pięcioczynnikową teorię osobowości
Costy i McCrae (1992). Istnieje wiele wersji inwentarza NEO, a ich adaptacje w ponad 50
krajach czynią go uniwersalnym narzędziem do pomiaru osobowości. Autorzy inwentarza
przyznają, że bliżej im ze swoją teorią do teorii temperamentu, aniżeli osobowości, a cechy

60

reprezentujące Wielką Piątkę są niezależnymi siłami, kierującymi się własnym, wewnętrznym
rozwojem, bez udziału dynamicznej interakcji ze środowiskiem (McCrae i Costa, 2005).
Narzędzie NEO-FFI składa się z 60 pozycji, po 12 na każdą z pięciu skal, które odpowiadają
pięciu cechom osobowości z modelu Wielkiej Piątki. Odpowiedzi udzielane są na
pięciostopniowej skali począwszy od „zdecydowanie nie zgadzam się”, poprzez „nie zgadzam
się”, „nie mam zdania”, „zgadzam się”, aż do „zdecydowanie zgadzam się”. Wysoki biegun
każdego z pięciu wymiarów został zdefiniowany w następujący sposób (Zawadzki i in., 1998):
1.   Neurotyczność (N) – lękliwość, nerwowość, niestabilność emocjonalna, brak poczucia
bezpieczeństwa, irracjonalne pomysły, obniżona kontrola swoich popędów oraz
zmagania się ze stresem, napięcie, tendencja do zamartwiania się, doświadczanie
stanów wrogości i gniewu, łatwość zniechęcania się i załamania w trudnych sytuacjach.
2.   Ekstrawersja (E) – przyjacielskość, serdeczność, towarzyskość, rozmowność,
skłonność do zabawy oraz poszukiwania stymulacji, tendencja do dominowania
w kontaktach społecznych, aktywność i wigor, optymizm życiowy i pogodny nastrój.
3.   Otwartość na doświadczenie (O) – ciekawość zjawisk zarówno świata zewnętrznego,
jak i wewnętrznego, kreatywność, żywa i twórcza wyobraźnia, intelektualna ciekawość
i zainteresowanie sztuką, wrażliwość estetyczna, niekonwencjonalność, skłonność do
kwestionowania autorytetów, niezależność w sądach i nastawienie na odkrywanie
nowych idei.
4.   Ugodowość (U) – prostolinijność, prostoduszność, szczerość, altruizm, łagodność,
skromność, zaufanie, życzliwość, łatwowierność.
5.   Sumienność (S) – dobra organizacja zadań i skuteczność, rzetelność, niezawodność,
silna wola, wytrwałość w realizowaniu swoich celów, skrupulatność, obowiązkowość,
punktualność, rozwaga, wewnętrzna dyscyplina, zdolność do wytężonej pracy.
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W Polsce adaptacji NEO-FFI dokonali Bogdan Zawadzki, Jan Strelau, Piotr Szczepaniak
i Magdalena Śliwińska (1998). Narzędzie charakteryzuje się wysoką rzetelnością potwierdzaną
w rozlicznych badaniach prowadzonych głównie za granicą (Costa, McCrae, 1992). Polska
adaptacja nie odbiega w tym względzie od amerykańskiej wersji inwentarza. W niniejszym
badaniu współczynniki a Cronbacha dla poszczególnych skal wynoszą odpowiednio:
Ø   neurotyczność: 0,86;
Ø   ekstrawersja: 0,82;
Ø   otwartość na doświadczenie: 0,66;
Ø   ugodowość: 0,75;
Ø   sumienność: 0,86.

5.2.3. Motywacja osiągnięć i inwentarz LMI
Inwentarz

Motywacji

Osiągnięć

(LMI)

został

przygotowany

przez

Schulera

i współpracowników (Klinkosz i Sękowski, 2013). Autorzy przyjęli założenie, że motywacja
osiągnięć jest pierwszym źródłem zróżnicowania dla osiągnięć zawodowych. Ponadto odwołali
się do teorii motywacji McClellanda, Atkinsona i Heckhausena (za: Klinkosz i Sękowski,
2013), wykorzystując ich konstrukt dążenia – unikania. Hans Schuler na podstawie metaanalizy
100 różnych aspektów motywacji osiągnieć stworzył Cebulowy model motywacji osiągnięć
prezentując w nim cztery najbardziej typowe grupy tej motywacji:
Ø   aspekty źródłowe – nadzieja na sukces, ukierunkowanie na cel, obawa przed
niepowodzeniem, siła napędowa, wytrwałość,
Ø   aspekty peryferyjne – niezależność, dbanie o prestiż,
Ø   cechy powiązane teoretycznie – wiara w siebie, poczucie kontroli, skłonność do
atrybucji,
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Ø   cechy podstawowe, cechy osobowości – sumienność, ekstrawersja, neurotyczność.
Narzędzie do pomiaru motywacji osiągnięć w paradygmacie Cebulowego modelu zostało
przetłumaczone na kilka języków. Polską adaptację wykonali Klinkosz i Sękowski (2013).
LMI zawiera 170 pozycji, po 10 na każdą z 17 skal. Odpowiedzi udzielane są na
siedmiostopniowej skali począwszy od „1 - zupełnie mnie nie dotyczy” do „7 - w pełni mnie
dotyczy”. Pozycje LMI budują następujące skale:
1.   Elastyczność (EL): określa sposób zachowania w nowych sytuacjach i gotowość do
zmian.
2.   Odwaga (OD): brak lęku przed popełnianiem błędów i ocenianiem przez innych.
3.   Preferowanie trudnych zadań (PTZ): określa wybierany poziom wymagań i ryzyka.
4.   Niezależność (N): samodzielność, odpowiedzialność, nie uleganie wpływom innych.
5.   Wiara w sukces (WS): wiara w siebie, we własne umiejętności, wiedzę i kompetencje.
6.   Dominacja (DO): branie inicjatywy w swoje ręce, wywieranie wpływu na innych.
7.   Zapał do nauki (ZN): przedkładanie zdobywania wiedzy nad przyjemności, szerokie
zainteresowania.
8.   Ukierunkowanie na cel (UC): stawianie długoterminowych celów, planowanie swojego
rozwoju, zmaganie z trudnymi zadaniami.
9.   Wysiłek kompensacyjny (WK): wkładanie dużo wysiłku, aby uniknąć porażki.
10.  Dbanie o prestiż (DP): orientacja na status i uznanie, fokus na rozwój zawodowy.
11.  Satysfakcja z osiągnięć (SO): przeżywanie pozytywnych stanów emocjonalnych
związanych z sukcesem, duma z osiągnięć, poczucie własnej wartości.
12.  Zaangażowanie (Z): gotowość do wysiłku i jego wielkości, nastawienie na pracę.
13.  Nastawienie na rywalizację (NR): ważne jest wygrywanie, porównywanie z innymi.
14.  Flow (F): intensywne poświęcanie się zadaniom bez jakiegokolwiek rozpraszania się.
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15.  Internalizacja (IN): poczucie wewnętrznej kontroli i sprawstwa, odpowiedzialność za
własne sukcesy i porażki, wiara, iż większość spraw zależy od osobistego
zaangażowania.
16.  Wytrwałość (W): wytrzymałość w dążeniu do realizacji własnych celów, energia
skupiona na działaniu, wykorzystywanie sił do pokonywania problemów.
17.  Samokontrola (S): wywiązywanie się na czas ze swoich zobowiązań, dobra organizacja
i skuteczność w realizacji zadań, przypisywanie szczególnego znaczenia odległym
celom.
Wynik uzyskany w każdej ze skal (10-70) jest sumą punktów przyznanych za odpowiedzi na
wchodzące w jej skład pozycje, wynik ogólny (170-1190) jest sumą wyników wszystkich 17
skal. Podręcznik LMI posiada normy tenowe dla młodzieży, studentów i osób pracujących
w podziale na wiek i płeć, co pozwala wykreślić profil motywacji osiągnieć badanej osoby.
W niniejszych badaniach w uwagi na dużą rozpiętość wiekową przeliczono wyniki surowe na
teny i wykreślono profile dla wszystkich osób badanych. Analiza czynnikowa przeprowadzona
przez Autorów inwentarza wykazała trzy główne czynniki: pewność siebie (skale 1-6), ambicję
(skale 7-14) i samokontrolę (skale 15-17).

Właściwości psychometryczne LMI są

zadowalające. Rzetelność ustalana metodą zgodności wewnętrznej dla wszystkich skal jest
wysoka, współczynniki a Cronbacha mieściły się w przedziale 0,67 – 0,86 (Klinkosz
i Sękowski, 2013). W niniejszym badaniu współczynniki a Cronbacha dla poszczególnych skal
również są wysokie i wynoszą odpowiednio:
Ø   EL: 0,81;
Ø   OD: 0,83;
Ø   PTZ: 0,84;
Ø   N: 0,71;
Ø   WS: 0,83;
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Ø   DO: 0,85;
Ø   ZN: 0,75;
Ø   UC: 0,74;
Ø   WK: 0,75;
Ø   DP: 0,86;
Ø   SO: 0,83;
Ø   Z: 0,81;
Ø   NR: 0,83;
Ø   F: 0,79;
Ø   IN: 0,72;
Ø   W: 0,78;
Ø   S: 0,74;
Współczynnik dla wyniku ogólnego jest bardzo wysoki i wynosi a=0,97.

5.2.4. Samokontrola i kwestionariusz NAS – 50
Do pomiaru samokontroli, rozumianej jako cecha użyto kwestionariusza NAS-50
autorstwa Nęcki i współpracowników (Nęcka i in., 2016). Jest to stosunkowo nowy
kwestionariusz, który powstawał w trakcie przeprowadzania prezentowanych tu badań i był
traktowany jako wersja eksperymentalna. Zaproponowany przez Nęckę (Nęcka i in., 2016)
model samokontroli zakłada uchwycenie w pomiarze samokontroli kilku jej sprawności, które
sprowadzają się do programowania i egzekwowania długofalowych celów oraz wytrwałego
dążenia do ich osiągnięcia, umiejętności przełączania się z jednej czynności na inną, wybraną
z kilku dostępnych opcji oraz odporności na działanie zewnętrznych i wewnętrznych
dystraktorów, poprzez hamowanie dominującej reakcji i zewnętrznych bodźców. Podskale tej
miary mają dać możliwość wyodrębnienia samokontroli reaktywnej polegającej na
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dostosowaniu własnego zachowania do wymagań zewnętrznych, w szczególności do zakazów
np. hamowanie niepożądanej reakcji oraz samokontroli proaktywnej – zdolności do stawiania
sobie celów i realizowania ich wbrew przeszkodom i ograniczeniom. Narzędzie zawiera 5 skal:
hamowanie i odraczanie, przełączanie i elastyczność, monitorowanie i utrzymywanie celu,
inicjowanie i wytrwałość, kontrola proaktywna. Definicję skal zamieszczono w rozdziale 2,
s. 36-39. Odpowiedzi udzielane są na pięciostopniowej skali począwszy od „zdecydowanie
nie”, poprzez „raczej nie”, „trudno powiedzie”, „raczej tak”, aż do „zdecydowanie tak”. Wynik
uzyskany
w każdej ze skal (10-50) jest sumą punktów przyznanych za odpowiedzi na wchodzące w jej
skład pozycje, po zrekodowaniu odpowiednich pozycji wynik ogólny (50-250) jest sumą
wyników wszystkich 5 skal. Właściwości psychometryczne NAS-50 są zadowalające.
Rzetelność ustalana metodą zgodności wewnętrznej dla wszystkich skal jest wysoka,
współczynniki a Cronbacha mieściły się w przedziale 0,68 – 0,87 (Nęcka i in., 2016).
W niniejszym badaniu współczynniki a Cronbacha dla poszczególnych skal wynoszą
odpowiednio:
Ø   Hamowanie i odraczanie: 0,76;
Ø   Przełączanie: 0,77;
Ø   Monitorowanie i utrzymywanie celu: 0,75;
Ø   Inicjowanie i wytrwałość: 0,84;
Ø   Kontrola proaktywna: 0,74.
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5.3. Szacowanie struktur temperamentu
Większość współczesnych teorii ujmuje temperament jako zbiór cech (Strelau, 2001).
Badacze próbują wyłonić i opisać stałe relacje pomiędzy tymi cechami budując pewne
struktury. Badania nad strukturami temperamentu dotyczą określenia roli czy funkcji zadanej
konfiguracji cech w adaptacji jednostki do środowiska. W literaturze odnajdujemy różne
metody szacowania struktur temperamentu, m.in.: a) podział osób badanych w punkcie
mediany skal temperamentu i wyodrębnienie na tej podstawie osób o niskim i wysokim
natężeniu cechy (Korczyńska, 2004); b) zastosowanie analizy skupień; c) przejście na staniny
i mierzenie odległości uzyskanego profilu, od profilu idealnego (Czarnota-Bojarska, 2003);
d)

wzory

na

wartościach

standaryzowanych

zaproponowane

przez

Jankowskiego

i Zajenkowskiego (2009). Z uwagi na duże zróżnicowanie wieku osób badanych wybrano
metodę szacowania struktur temperamentu poprzez przejście na staniny (jeden stanin jest
równy 1/2 SD rozkładu wyników znormalizowanych) i klasyczną klasyfikację według trzech
cech temperamentu, czyli reaktywności, wytrzymałości i aktywności. Dla rozpatrywania
struktur temperamentu istotniejsze znaczenie mają wzajemne relacje cech charakteryzujących
energetyczny poziom zachowania, zaś czasowe charakterystyki zachowania mają w tym
przypadku znaczenie wtórne (Zawadzki, Strelau, 1997). Pominięto w EPZ skalę wrażliwości
sensorycznej, jako bardziej treściową, aniżeli formalną charakterystykę zachowania. Po
znormalizowaniu wyników z uwagi na wiek i płeć przyjęto następujące kryteria przydziału:
•  

1-3 stanin = niskie natężenie cechy,

•  

7-9 stanin = wysokie natężenie cechy.

Na Rysunku 10 zaprezentowano cztery struktury temperamentu, odwołując się w ich nazwach
do typologii Hipokratesa – Galena. Odporny sangwinik (ZH1) to struktura zharmonizowana,
o wysokich możliwościach przetwarzania stymulacji (niska RE, wysoka WT) i adekwatnie do
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MPT wysokiej aktywności. Drugą zharmonizowaną strukturę tworzy Wrażliwy melancholik
(ZH2) o wysokiej RE, niskiej WT (niskie MPS) i niskiej AK. Niedostymulowany flegmatyk
(NZH1) reprezentuje strukturę niezharmonizowaną, o niskiej RE, wysokiej WT i zbyt niskiej
aktywności w stosunku do MPS. Czwarta struktura to Przestymulowany choleryk (NZH2),
o niskich możliwościach przetwarzania stymulacji (wysoka RE, niska WT) i zbyt wysokiej
aktywności, co w efekcie prowadzi do niezharmonizowanej struktury.
Wysokie Możliwości Przetwarzania Stymulacji (MPS)

NIEDOSTYMULOWANY FLEGMATYK

ODPORNY SANGWINIK

STRUKTURA NIEZHARMONIZOWANA

STRUKTURA ZHARMONIZOWANA

NZH1

ZH1

niskie

wysokie WT

RE

AK

wysokie WT

niskie RE

AK

Nieefektywna
regulacja stymulacji

Efektywna
regulacja stymulacji

PRZESTYMULOWANY CHOLERYK

WRAŻLIWY MELANCHOLIK

STRUKTURA NIEZHARMONIZOWANA

STRUKTURA ZHARMONIZOWANA

NZH2

ZH2

wysokie RE

AK

niskie WT

wysokie RE

niskie WT

AK

Niskie Możliwości Przetwarzania Stymulacji (MPS)

Rysunek 10. Struktury temperamentu wyodrębnione na podstawie RE, WT, AK.

Według tak przyjętej klasyfikacji 143 osoby zostały zaklasyfikowane do jednej z czterech
struktur temperamentu, co stanowi 42% ogółu przebadanych osób. 200 osób nie zostało
przydzielonych do żadnej z wyszczególnianych struktur, z uwagi na umiarkowane (4-6 stanin)
natężenie przynajmniej jednej z badanych cech. Utrata wielu danych jest głównym zarzutem
dla tej metody szacowania struktur temperamentu.
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Aby poradzić sobie z problemem utraty dużej ilości danych do analiz i każdej osobie
badanej przypisać pewien poziom możliwości przetwarzania stymulacji (MPS) oraz
zharmonizowania cech (Zh1) zastosowano na wynikach standaryzowanych wzór podany przez
Jankowskiego i Zajenkowskiego (2009):

MPS = (WT-RE) /2
Zh1 = AK-(WT-RE) /2

Niskie MPS na wynikach standaryzowanych to wartości ujemne, wysokie MPS to wartości
dodatnie, idealnie przeciętne MPS to te oscylujące wokół zera. Podobnie rzecz ma się
z poziomem zharmonizowania - idealna harmonia znajduje się w punkcie zero, im większe
odchylenie w prawo lub lewo od zerowego punktu tym większy poziom niezharmonizowania.
Dla potrzeb utworzenia czterech najbardziej reprezentatywnych struktur temperamentalnych
przyjęto, że wysokie MPS są większe lub równe 1, zaś niskie MPS są mniejsze lub równe -1.
Jeśli ktoś miał niskie MPS, a w Zh1 otrzymywał wynik wyższy od 0,9 (tyle wynosiło jedno
odchylenie standardowe) to trafiał do grupy przestymulowanej (NZH1). Jeśli ktoś miał wysokie
MPS, a w Zh1 otrzymywał wyniki niższy od - 0,9 to trafiał do grypy niedostymulowanej
(NZH2). Granica zharmonizowania w Zh1 została ustanowiona w przedziale <-0,5; 0,5> (ZH1
lub ZH2 w zależności od wysokich lub niskich MPS).
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6. Analiza wyników – etap pierwszy
Analizę wyników przeprowadzono z użyciem programów: IBM SPSS Statistics wersja 24,
IBM Amos wersja 24 oraz Microsoft Office Excel 2010. W celu określenia związków pomiędzy
zmiennymi obliczono współczynniki korelacji r Pearsona. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie
o przyczynowość i temperamentalne uwarunkowania samokontroli przeprowadzono
modelowanie strukturalne. Do sprawdzenia różnic pomiędzy strukturami temperamentu
a samokontrolą zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA oraz t-Studenta
w planie prób niezależnych. Pierwszym krokiem w eksploracji danych było policzenie statystyk
opisowych zmiennych i sprawdzenie normalności rozkładów w odniesieniu do czterech grup
zmiennych z kwestionariuszy TOMS, w rozbiciu na ich podskale. Zaprezentowane w Tabeli 3
wyniki są wystarczająco zróżnicowane, co przejawia się w dużej różnicy między wynikiem
minimalnym a maksymalnym oraz w wartości odchylenia standardowego w stosunku do
średniej, minimum i maksimum. Obserwacje te wykluczają występowanie tzw. efektu
sufitowego lub podłogowego, uzasadniając używanie zastosowanych narzędzi do pomiaru
różnic indywidulanych. Obserwujemy delikatną lewostronna asymetrię większości rozkładów,
przejawiającą się ujemnym wskaźnikiem skośności. Oznacza ona lekką nadreprezentację
wyników powyżej średniej, co może wynikać stąd, że osoby badane prezentują tutaj zawyżone
sądy o sobie samych albo stąd, że pozycje kwestionariusza odwoływały się w przypadku tych
podskal do stosunkowo prostych, codziennych sytuacji życiowych, w których większość
zdrowych ludzi radzi sobie dobrze lub bardzo dobrze. Inny problem to niewielkie odstępstwo
od rozkładu normalnego w odniesieniu do kurtozy: wyniki skal satysfakcja z osiągnięć (LMI),
sumienność (NEO-FFI) i wrażliwość sensoryczna (FCZ-KT) wskazują na leptokurtyczność
rozkładu, czyli zgromadzenie się osób badanych bardziej wokół wartości przeciętnych, niż na
ekstremach. Z kolei wyniki w skalach temperamentalnych: PE, RE, WT i AK wskazują na
platykurtyczność rozkładu i zbyt dużą ilość wyników skrajnych. Wartość statystyk skośności
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i kurtozy dla wszystkich 33 badanych zmiennych zawiera się w przedziale <-1,06; 1,15> co
pozwala przyjąć założenie, że uzyskane rozkłady empiryczne nie różnią się istotnie od rozkładu
normalnego i uprawniają do użycia w analizach statystyk parametrycznych.
Tabela 3. Statystyki opisowe skal

Minimum

Maksimum

Średnia

Odchylenie2
standardowe

Skośność

Kurtoza

NAS_HO
NAS_PE
NAS_UC
NAS_IW
NAS_KP
NAS_WO
NAS_SC_RE
NAS_SC_PRO

10
13
19
12
20
110
65
37

47
50
50
50
48
226
138
97

28,37
36,68
38,35
32,35
36,71
172,46
103,40
69,06

6,47
6,38
6,15
7,62
5,43
20,55
13,76
11,16

0,02
H0,33
H0,40
H0,21
H0,50
0,13
H0,02
H0,32

H0,03
0,09
H0,05
H0,28
0,17
H0,09
H0,13
0,13

LMI_EL
LMI_OD
LMI_PTZ
LMI_N
LMI_WS
LMI_DO
LMI_ZN
LMI_UC
LMI_WK
LMI_DP
LMI_SO
LMI_Z
LMI_NR
LMI_F
LMI_IN
LMI_W
LMI_S
LMI_WO
LMI_Pewność
LMI_Ambicja
LMI_CZ_Samokontrola

17
15
15
20
19
13
20
22
22
13
19
14
13
21
26
23
25
518
21
27
32

69
69
70
70
70
70
68
68
69
69
70
70
68
69
69
69
70
1082
68
64
67

46,73
40,79
45,52
47,29
47,85
47,58
46,97
45,59
48,03
45,34
55,28
44,07
41,11
49,58
49,37
47,46
48,91
797,46
45,96
46,99
48,58

9,44
11,02
9,55
8,55
9,58
10,43
8,66
8,91
8,30
11,50
8,01
11,25
11,13
8,80
8,13
9,04
9,04
107,19
7,89
7,10
7,24

H0,08
0,10
H0,08
H0,05
H0,30
H0,27
0,06
H0,07
H0,18
H0,26
H0,81
H0,14
H0,03
H0,36
H0,04
H0,09
H0,22
0,10
H0,01
H0,14
0,12

H0,12
H0,43
0,08
H0,02
0,11
H0,04
H0,16
H0,30
H0,12
H0,43
1,15
H0,38
H0,43
H0,03
H0,30
H0,26
H0,09
H0,08
0,10
H0,26
H0,38

NEO_N
NEO_E
NEO_O
NEO_U
NEO_S

0
7
11
10
8

45
48
46
48
48

19,05
30,27
27,48
31,24
34,46

9,38
7,18
6,30
6,19
7,28

0,30
H0,43
0,15
H0,48
H0,54

H0,36
H0,15
H0,28
0,28
0,72

FCZKT_ŻW
FCZKT_PE
FCZKT_WS
FCZKT_RE
FCZKT_WT
FCZKT_AK

5
1
3
0
0
0

20
20
20
20
20
20

15,66
12,34
15,54
9,83
10,26
9,94

3,44
4,23
3,54
4,91
5,05
5,03

H0,68
H0,27
H1,06
H0,04
0,08
H0,02

H0,36
H0,82
0,73
H0,90
H0,87
H1,01
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W odniesieniu do nowego narzędzia do pomiaru samokontroli, jakim jest kwestionariusz NAS50 uwagę przykuwa skala hamowanie i odraczanie, której średnia jest zdecydowanie niższa niż
w pozostałych czterech podskalach.

6.1. Zależności korelacyjne
6.1.1. Zależności pomiędzy samokontrolą, jako cechą a temperamentem
W Tabeli 4 zaprezentowano współczynniki korelacji r-Pearsona pomiędzy zmiennymi
temperamentalnymi a wskaźnikami samokontroli, jako cechy. Korelacje okazały się istotne
statystycznie (p<0,05) w przypadku większości zmiennych, dlatego dla przejrzystości
prezentowanych korelacji kolorami zróżnicowano siłę związków.
Żwawość koreluje pozytywnie ze wszystkimi podskalami samokontroli. Na tle innych
zmiennych temperamentalnych wykazuje najsilniejszy związek z wynikiem ogólnym w skali
samokontroli NAS–50 (r=0,52; p=0,001). Wśród pięciu czynników samokontroli ŻW wchodzi
w silną pozytywną relację z przełączaniem i elastycznością (r=0,53; p=0,001). Umiarkowaną
siłę związku obserwujemy przy czynniku monitorowanie i utrzymywanie celu (r=0,35;
p=0,001) oraz inicjowanie i wytrwałość (r=0,38; p=0,001). Wskaźniki hamowanie i odraczanie
oraz kontrola proaktywna również korelują pozytywne ze żwawością, związek ten okazał się
jednak najsłabszy (r<0,2; p=0,001).
Perseweratywność przedstawia się jako inhibitor zachowań kontrolnych, tzn. wykazuje ujemną
korelację z wskaźnikami samokontroli. Umiarkowana siła związku ujawniła się z hamowaniem
i odraczaniem (r= -0,38; p=0,001). Wskaźniki samokontroli PE, UC, IW oraz wynik ogólny
również korelują ujemnie z perseweratywnością, ale raczej słabo (r< -0,3; p<0,01). PE nie
wykazuje związków liniowych z kontrolą proaktywną.
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Wrażliwość sensoryczna wykazuje bardzo słabe związki z samokontrolą (r<0,2), z takimi
wskaźnikami jak HO (r=0,11;p=0,04), PE (r=0,11; p=0,03), UC (r=0,13; p=0,02), IW (r=0,16;
p=0,004), WO (r=0,19; p=0,001). WS nie koreluje z kontrolą proaktywną.
Reaktywność emocjonalna wchodzi w ujemne współzależności z samokontrolą, jako cechą najsilniej koreluje z hamowaniem i odraczaniem (r= -0,38; p=0,001), przełączaniem
i elastycznością (r= -0,39; p=0,001) oraz monitorowaniem i utrzymywaniem celu (r= -0,38;
p=0,001). Związek z inicjowaniem i wytrwałością jest słaby (r= -0,26; p=0,001). Nie ujawniono
powiązań z kontrolą proaktywną. Wynik ogólny wykazuje się korelacją ujemną na poziomie r=
-0,46; p=0,001.
Wytrzymałość wykazuje umiarkowanie dodatnią siłę związku z wynikiem ogólnym
samokontroli (r=0,41; p=0,001), hamowaniem i odraczaniem (r=0,31; p=0,001) oraz
przełączaniem i elastycznością (r=0,37; p=0,001). Skale monitorowanie i utrzymywanie celu
oraz inicjowanie i wytrwałość wykazują niskie natężenie siły związku (obie r=0,26; p=0,001).
Aktywność jest cechą temperamentalną, która zachowuje się najbardziej niejednorodnie
w stosunku do wskaźników samokontroli, jako cechy. Cecha ta umiarkowanie pozytywnie
koreluje z przełączaniem i elastycznością (r=0,35; p=0,001). Podskale UC (r=0,19; p=0,001),
KP (r=0,14; p=0,01) i WO (r=0,26; p=0,001) wykazują słabe pozytywne korelacje
z aktywnością. Aktywność nie wykazuje związków z hamowaniem i odraczaniem oraz
inicjowaniem i wytrwałością.
W energetycznych poziomach zachowania to głównie możliwości przetwarzania stymulacji
(RE, WT) decydują o współzależnościach z samokontrolą, jako cechą, z kolei w czasowych
charakterystykach zachowania góruje w tej kwestii żwawość.
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Tabela 4. Związki między samokontrolą behawioralną a temperamentem

** korelacja istotna na poziomie 0,01
* korelacja istotna na poziomie 0,05

Z uwagi na fakt, że zmienne temperamentalne są ze sobą powiązane wykonano analizę korelacji
cząstkowych dla sześciu cech temperamentu w relacji z samokontrolą, jako cechą przy kontroli
pozostałych zmiennych temperamentalnych. W Tabeli 5 obserwujemy, że żwawość, która
wykazała się najsilniejszą korelacją zerorzędową z samokontrolą ma najmniejszy „ubytek”
współzależności

z

cechą

samokontroli

przy

kontroli

pozostałych

zmiennych

temperamentalnych. W przypadku pozostałych cech temperamentu związki z samokontrolą
właściwie zanikają (korelacje na poziomie 0,1).
Tabela 5. Korelacje cząstkowe między samokontrolą a temperamentem
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6.1.2. Zależności między samokontrolą, jako cechą a osobowością
Pięcioczynnikowa teoria osobowości (FFT) traktuje cechy osobowości badane przy
użyciu inwentarza NEO-FFI jako podstawowe tendencje, czyli takie, które charakteryzują się
stałością i są bardziej uwarunkowane biologicznie, aniżeli poprzez oddziaływanie środowiska,
co nadaje im status cech temperamentalnych. Z wszystkich cech Wielkiej Piątki neurotyczność
i ekstrawersja wykazują najsilniejsze uwarunkowania biologiczne.
Neurotyczność jest się skorelowana z reaktywnością emocjonalną i tak jak ona wykazuje
ujemny związek z samokontrolą, jako cechą. Neurotyczność wykazuje umiarkowanie silny
związek z wynikiem ogólnym samokontroli (r= -0,47; p=0,001) i umiarkowanie koreluje
ujemnie z hamowaniem i odraczaniem (r= -0,40; p=0,001), przełączaniem i elastycznością (r=
-0,30; p=0,001) oraz monitorowaniem i utrzymywaniem celu (r= -0,40; p=0,001). Słaby
ujemny związek ujawnia się z czynnikiem inicjowanie i wytrwałość (r= -0,28; p=0,001).
Neurotyczność nie wykazuje związku liniowego z kontrolą proaktywną.
Ekstrawersja jako cecha powiązana z aktywnością, prezentuje bardzo podobne relacje
z samokontrolą. Widzimy jedną umiarkowaną korelację z przełączaniem i elastycznością
(r=0,32; p=0,001) oraz słabe zależności z UC (r=0,15; p=0,001), IW (r=0,13; p=0,001), KP
(r=0,18; p=0,001), WO (r=0,25; p=0,001). Cecha ta nie ujawnia zależności liniowych
z hamowaniem i odraczaniem.
Otwartość na doświadczenie w zasadzie nie wykazuje związków z samokontrolą. Podskale HO
(r=0,16; p=0,001), KP (r=0,14; p=0,001), WO (r=0,17; p=0,001) korelują pozytywnie na
poziomie znikomym.
Ugodowość ujawnia umiarkowaną siłę związku jedynie z hamowaniem i odraczaniem (r=0,33;
p=0,001). Podskale UC (r=0,14; p=0,01), IW (r=0,18; p=0,001), KP (r=0,16; p=0,01), WO
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(r=0,23; p=0,001) wykazują słabe, dodatnie związki z ugodowością. Brak zależności liniowej
z przełączaniem i elastycznością.
Sumienność z całej Wielkiej Piątki prezentuje najsilniejszą współzależność z samokontrolą,
jako cechą z kwestionariusza NAS-5-(wynik ogólny: r=0,62; p=0,001). Silna pozytywna
korelacja ujawnia się z inicjowaniem i wytrwałością (r=0,67; p=0,001) i kontrolą proaktywną
(r=0,49; p=0,001). Sumienność umiarkowanie współzależy od monitorowania i utrzymywania
celu (r=0,32; p=0,001). Słabe zależności liniowe obserwujemy przy czynnikach przełączanie i
elastyczność (r=0,29; p=0,001) oraz hamowanie i odraczanie (r=018; p=0,001).
Omawiane zależności prezentuje Tabela 6.
Tabela 6. Korelacje między samokontrolą a cechami Wielkiej Piątki

** korelacja istotna na poziomie 0,01
* korelacja istotna na poziomie 0,05

6.1.3. Zależności między samokontrolą z NAS – 50 a samokontrolą
i czynnikami z inwentarza motywacji osiągnięć LMI
Skala samokontroli NAS-50 jest młodym kwestionariuszem, opublikowanym w 2016
roku, dlatego jako alternatywne źródło diagnozy samokontroli wybrano inwentarz motywacji
osiągnięć. LMI zawiera wśród swoich 17 zmiennych wskaźnik samokontroli oraz wyłoniony
na podstawie eksploracyjnej analizy czynnikowej czynnik samokontroli w skład którego
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wchodzą zmienne: internalizacja (IN), wytrwałość (W) i samokontrola (S). W Tabeli 7
zaprezentowano współzależności pomiędzy skalami samokontroli z kwestionariusza NAS – 50
a zmiennymi budującymi czynnik samokontrola, wynikiem ogólnym LMI oraz trzema
czynnikami: pewnością siebie, ambicją i samokontrolą. Wszystkie skale NAS – 50 korelują
pozytywnie z trzema wskaźnikami samokontroli LMI: internalizacją, wytrwałością
i samokontrolą, jak również z wynikiem ogólnym LMI oraz czynnikiem samokontrola.
Potwierdza to trafność zewnętrzną i wiarygodność narzędzia NAS – 50. Bardzo silna zależność
ujawniła się pomiędzy inicjowaniem i wytrwałością a wskaźnikiem samokontroli LMI (r=0,74;
p=0,001) oraz IW a wytrwałością LMI (r=0,55; p=0,001). Również kontrola proaktywna jest
w silnej pozytywnej relacji z samokontrolą LMI (r=0,50; p=0,001). Może to oznaczać, że
samokontrola z inwentarza LMI mierzy bardziej samokontrolę proaktywną, która w swej
definicji jest zbliżona do motywacji, aniżeli samokontrolę reaktywną. Wyniki ogólne obu skal
korelują ze sobą pozytywnie, z silnym natężeniem (r=0,52; p=0,001). Wynik ogólny z NAS –
50 wskazuje na silne związki z wytrwałością (r=0,64; p=0,001) i wskaźnikiem samokontroli
(r=0,67; p=0,001). Wszystkie skale NAS – 50 oraz trzy czynniki LMI są ze sobą w dodatniej
korelacji, z mniejszą lub większą siłą związku (wyjątek: HO i czynnik ambicji). Czynnik
pewność siebie wykazuje silniejsze korelacje z przełączaniem i elastycznością (r=0,45;
p=0,001) oraz monitorowaniem i utrzymywaniem celu (r=0,39; p=0,001) oraz wynikiem
ogólnym kwestionariusza NAS-50 (r=0,50; p=0,001). Z kolei czynnik ambicja przejawia
silniejsze związki z kontrolą proaktywną (r=0,46; p=0,001). Samokontrola LMI wyodrębniona
jako czynnik wykazuje znaczące dodatnie korelacje ze wszystkimi skalami NAS-50.
Najsilniejszy związek ujawnił się z wynikiem ogólnym (r=0,70; p=0,001) oraz inicjowaniem
i wytrwałością (r=0,63; p=0,001). Umiarkowaną siłę związku wykazały pozostałe skale, tj.
monitorowanie i utrzymywanie celu (r=0,46; p=0,001), kontrola proaktywna (r=0,40; p,0,001),
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przełączanie i elastyczność (r=0,37; p=0,001) oraz hamowanie i odraczanie (r=0,34; p=0,001)
(Tabela 7).
Tabela 7. Korelacje między samokontrolą NAS - 50 a zmiennymi samokontroli LMI, wynikiem
ogólnym i czynnikami LMI

** korelacja istotna na poziomie 0,01
* korelacja istotna na poziomie 0,05

W Tabeli 8 przedstawiono korelacje skal samokontroli NAS – 50 ze zmiennymi
motywacyjnymi budującymi czynnik pewność siebie. Najsilniejszą zależność obserwujemy
pomiędzy odwagą a wynikiem ogólnym samokontroli skali NAS-50 (r=0,53; p=0,001).
Ponadto obserwujemy bardzo wiele istotnych, dodatnich związków o różnej sile
współzmienności. Hamowanie i odraczanie umiarkowanie koreluje z odwagą (r=0,36;
p=0,001). Przełączanie i elastyczność wykazuje umiarkowane współzależności ze wszystkimi
zmiennymi budującymi czynnik pewność siebie: elastycznością (r=0,43; p=0,001), odwagą
(r=0,42; p=0,001), niezależnością (r=0,36; p=0,001), wiarą w sukces (r=0,36; p=0,001),
preferowaniem trudnych zadań (r=0,32; p=0,001) oraz dominacją (r=0,30; p=0,001).
Monitorowanie i utrzymywanie celu umiarkowanie współzależy od odwagi (r=0,43; p=0,001),
niezależności (r=0,40; p=0,001) oraz elastyczności (r=031; p=0,001). Inicjowanie i wytrwałość
wykazuje umiarkowanie pozytywne korelacje z odwagą (r=0,36; p=0,001) oraz preferowaniem
trudnych

zadań (r=0,31; p=0,001). Kontrola proaktywna ujawniła jedynie słabe związki

z wskaźnikami motywacji osiągnięć wchodzącymi w skład czynnika pewność siebie.
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Tabela 8. Korelacje między samokontrolą NAS a zmiennymi LMI budującymi czynnik pewność
siebie

** korelacja istotna na poziomie 0,01
* korelacja istotna na poziomie 0,05

Z kolei zmienne motywacyjne, które zgrupowały się wokół czynnika ambicja silniej
pozytywnie korelują jedynie z kontrolą proaktywną z kwestionariusza NAS-50. Najsilniejsze
związki ujawniły się pomiędzy kontrolą proaktywną a wysiłkiem kompensacyjnym (r=0,46;
p=0,001) oraz satysfakcją z osiągnięć (r=0,44; p=0,001). Trochę słabsze, ale wciąż
umiarkowane współzależności pojawiły się przy ukierunkowaniu na cel (r=0,37; p=0,001),
zaangażowaniu (r=0,35; p=0,001) oraz zapale do nauki (r=0,34; p=0,001) (Tabela 9).

Tabela 9. Korelacje między samokontrolą NAS a wskaźnikami LMI budującymi czynnik
ambicja

** korelacja istotna na poziomie 0,01
* korelacja istotna na poziomie 0,05
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6.1.4. Zależności między samokontrolą, jako cechą a MPS
Z wystandaryzowanych danych cech temperamentu utworzono zmienną ciągłą
odzwierciedlającą możliwości przetwarzania stymulacji (MPS) według wzoru: (WT-RE)/2
(Jankowski i Zajenkowski, 2009). W Tabeli 10 widzimy, że reaktywne skale NAS-50 wykazują
umiarkowanie

pozytywne

związki

z

możliwościami

przetwarzania

stymulacji,

tj.

w przypadku hamowania i odraczania (r=0,38; p=0,001); przełączania i elastyczności (r=0,42;
p=0,001); monitorowania i utrzymywania celu (r=0,35; p=0,001). Skale proaktywne
kwestionariusza NAS-50 wykazują słabe korelacje (inicjowanie i wytrwałość: r=0,28, p=0,001)
lub nie wykazują związków (kontrola proaktywna) z MSP. Wynik ogólny kwestionariusza
NAS-50 koreluje pozytywnie z MPS (r=0,48; p=0,001).
Tabela 10. Korelacje między samokontrolą NAS-50 a MPS
ZS_MPS
Hamowanie i odraczanie

,377**

Przełączanie i elastyczność

,418**

Monitorowanie i utrzymywanie celu

,350**

Inicjowanie i wytrwałość

,284**

Kontrola proaktywna

0,078

Wynik ogólny

,480**

5.1.5. Zależności między samokontrolą, jako cechą a zharmonizowanymi
strukturami temperamentu
Z wystandaryzowanych danych dotyczących cech temperamentu utworzono zmienną
ciągłą odzwierciedlającą poziom zharmonizowania struktur temperamentalnych (AK-(WTRE)/2) (Jankowski i Zajenkowski, 2009), z której następnie wyciągnięto wartość bezwzględną,
aby można ją było poddać analizie korelacji. Tak zbudowaną zmienną skorelowano ze
wszystkimi wskaźnikami samokontroli ze skal NAS-50 i LMI. Nie ujawniono żadnych
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korelacji

liniowych

pomiędzy

cechami

samokontroli,

jako

cechy

a

poziomem

zharmonizowania struktur temperamentu.

6.2. Modelowanie ścieżek strukturalnych
Dotychczasowa analiza danych potwierdza trafność przyjętych założeń korelacyjnych
między cechami temperamentu a samokontrolą mierzoną na poziomie behawioralnym,
traktowaną jako cecha osobnicza. Aby sprawdzić zależności pomiędzy temperamentem a
dwoma typami samokontroli, które nie były wprost mierzone w badaniach postanowiono
zbudować i przeanalizować model ścieżek strukturalnych. Analiza tego rodzaju umożliwia
stwierdzenie czy istnieje dobre dopasowanie uzyskanych danych empirycznych do
stworzonego modelu teoretycznego. Przedstawione w części teoretycznej teorie temperamentu
wraz z ich biologicznym ugruntowaniem, a także opis cech samokontroli podmiotowej
sugerujący, że jest to cecha bardziej osobowościowa, formująca się w ontogenezie, dają
przesłanki do opracowania modelu wyjaśniającego zależności przyczynowo-skutkowe
pomiędzy zmiennymi temperamentalnymi i samokontrolą. Trejtowicz i Jaśko (2010) twierdzą,
że

analiza

przyczynowa

nie

powinna

być

utożsamiana

wyłącznie

z

metodami

eksperymentalnymi, gdyż istnieją takie problemy natury przyczynowej, w których manipulacja
zmiennymi jest logicznie i praktycznie niemożliwa do przeprowadzenia (m.in. względnie stałe
zmienne osobowościowe). Autorzy twierdzą, że „nie ma ostrej różnicy pomiędzy
wnioskowaniem przyczynowym na podstawie danych eksperymentalnych i danych
korelacyjnych” (Trejtowicz i Jaśko, 2010, s. 261). Warunkiem przeprowadzenia poprawnego
modelowania ścieżek strukturalnych jest dobre osadzenie badanego zjawiska w teorii i
poznanie zależności pomiędzy zmiennymi tworzącymi model. W ramach analizowanego
zbioru danych empirycznych zostały opracowane i dopasowane trzy modele strukturalne. W
Modelu 1 utworzono trzy zmienne latentne, które nie były wprost diagnozowane w badaniu,
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ale na podstawie wyników badań i teoretycznych założeń można uznać, że dobrze odwzorowują
reprezentowane przez siebie konstrukty. Zmienną latentną o nazwie temperament utworzyło
siedem zmiennych mierzonych w badaniu: ŻW, PE, RE, WT i AK (kwestionariusz FCZ-KT)
oraz N i E (inwentarz NEO-FFI). Z cech temperamentu wyłączono wrażliwość sensoryczną
jako cechę, co do której sami autorzy mają wątpliwości i traktują ją bardziej jako treściową niż
formalną charakterystykę zachowania (Zawadzki i Strelau, 1997). Z kolei neurotyczność i
ekstrawersję wybrano jako najsilniej uwarunkowane biologicznie dyspozycje z całej Wielkiej
Piątki. Wszystkie zmienne tworzące zmienną latentną temperament są ze sobą skorelowane, co
uzasadnia budowanie z nich jednego konstruktu. Kolejnymi dwiema zmiennymi latentnymi są
samokontrola reaktywna i samokontrola proaktywna. Obie powstały na podstawie
kwestionariusza NAS-50 i przyjętych w nim definicji podskal. Samokontrolę reaktywną
utworzyły zmienne: hamowanie i odraczanie, przełączanie i elastyczność oraz monitorowanie
i utrzymywanie celu. Samokontrola proaktywna powstała z dwóch mierzonych zmiennych:
inicjowanie i wytrwałość oraz kontrola proaktywna. Taki a nie inny przydział zmiennych z
kwestionariusza NAS – 50 do jednej z dwóch zmiennych latentnych samokontroli
podyktowany był dwoma względami. Po pierwsze zaobserwowano, że zmienne budujące
samokontrolę reaktywną wykazywały silniejsze związki z cechami temperamentu aniżeli
zmienne inicjowanie i wytrwałość oraz kontrola proaktywna (ta nie wykazała związków
liniowych z temperamentem). Po drugie eksploracyjna analiza czynnikowa uwzględniająca
wszystkie skale z narzędzia NAS-50 doprowadziła do wyodrębnienia dwóch czynników,
których składniki potwierdzają przyjęty podział na samokontrolę reaktywną (HO, PE, UC) oraz
samokontrolę reaktywną (IW, KP). W Modelu 2 zmienna latentna temperament i samokontrola
reaktywna zbudowane są z tych samych wskaźników co w Modelu 1. Rozszerzono natomiast
skład zmiennej latentnej samokontrola proaktywna o trzy zmienne z inwentarza motywacji
osiągnięć LMI, tj. ukierunkowanie na cel, satysfakcja z osiągnięć i wskaźnik samokontrola.
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Samokontrola proaktywna związana jest z przyszłymi działaniami. Ukierunkowanie na cel,
który chcemy osiągnąć w przyszłości jak również satysfakcja, którą będziemy odczuwać w
przyszłości po zrealizowaniu celu wydają się być najlepszymi reprezentantami motywatorów
proaktywnych ze wszystkich zmiennych budujących czynnik ambicja w LMI. Z kolei wskaźnik
samokontrola z inwentarza LMI wykazał się najsilniejszą siłą związku z kontrolą proaktywą
z kwestionariusza NAS – 50. Model 3 prezentuje wśród zmiennych temperamentalnych tylko
dwie cechy: reaktywność emocjonalną i wytrzymałość, czyli zmienną latentną tworzą
możliwości

przetwarzania

stymulacji.

Ze

wszystkich

energetycznych

zmiennych

temperamentalnych te dwie cechy najsilniej korelują z samokontrolą, jako cechą, dlatego
postanowiono przeanalizować model ścieżek wyodrębniając je spośród pozostałych cech
temperamentu. Zmienne latentne reprezentujące samokontrolę reaktywną i proaktywną
zbudowane ze skal kwestionariusza NAS – 50 zostały utworzone w ten sam sposób, jak
w Modelu 1.
Pierwszym krokiem analizy wyników modelowania strukturalnego jest ocena dopasowania
modelu. W Tabeli 11

zamieszczono wyniki dopasowania wszystkich trzech modeli

teoretycznych do macierzy wariancji-kowariancji zmiennych obserwowanych dla badanej
próby.
Tabela 11. Wskaźniki dopasowania modeli teoretycznych do danych
Model 1 (N=343)

Model 2 (N=343)

Model 3 (N=343)

115,17

224,9

17,71

29

59

9

GFI

0,95

0,91

0,99

CFI

0,95

0,92

0,98

RMSEA (estymator punktowy)

0,09

0,09

0,05

RMSEA (górna granica 90%
przedziału ufności)

0,11

0,11

0,90

chi2
df
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Model 1 zaprezentowany poniżej na Rysunku 11 znajduje się na granicy akceptowalności
dopasowania (RMSEA=0,09). Miara rozbieżności pomiędzy teoretyczną a empiryczną
macierzą wariancji-kowariancji to skorygowany pierwiastek błędu średniokwadratowego
RMSEA (ang. root mean square error of approximation). RMSEA przekraczające wartość 0,1
świadczy o nieakceptowalnym dopasowaniu (Konarski, 2010). Wskaźniki dobroci
dopasowania GFI (ang. godness of fit index) i CFI (ang. comparative fit index) mierzące
dopasowanie modelu strukturalnego do danych są wysokie. Wartości tych wskaźników nie
powinny być niższe od 0,9; im bliżej wartości 1,0 tym bardziej dopasowany model. W
analizowanym przypadku zarówno GFI=0,95 jak i CFI=0,95 co oznacza, że 95% zmienności
empirycznej macierzy wariancji-kowariancji jest wyjaśniona przez model. Na Rysunku 11
przedstawiono siłę i kierunek relacji pomiędzy zmiennymi tworzącymi model. Zmienna
latentna temperament wyjaśnia 56% zmienności samokontroli REA oraz 21% samokontroli
PRO (ang. r-square for endogenous variables). Analiza Modelu 1 wskazuje, że temperament
wpływa na kształtowanie się samokontroli reaktywnej, a standaryzowany współczynnik
kowariancji świadczy o silnej korelacji pomiędzy zmiennymi (r=0,75). W tym samym modelu
relacja kierunkowa temperamentu i samokontroli proaktywej jest słabsza i wynosi r=0,45.
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Rysunek 11. Model ścieżek strukturalnych nr 1.
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Model nr 2 został przedstawiony na Rysunku 12. On również znajduje się na granicy
akceptowalności dopasowania (RMSEA=0,09). Wskaźniki dobroci dopasowania modelu do
danych są wysokie, czyli przekraczają wartość 0,90. W analizowanym przypadku GFI=0,91
oraz CFI=0,92. Oznacza to, że odpowiednio 91% - 92% zmienności empirycznej macierzy
wariancji-kowariancji jest wyjaśniona przez model. Wyniki analizy ścieżek modelu
dopasowanego wskazują, że zmienna latentna temperament wyjaśnia 98% wariancji
samokontroli REA i 32% wariancji samokontroli PRO. Na Rysunku 12 przedstawiono siłę i
kierunek oddziaływania zmiennych. Analiza Modelu 2 pokazuje, że temperament bardzo silnie
oddziaływuje na kształtowanie się samokontroli reaktywnej – standaryzowany współczynnik
kowariancji, czyli korelacji wynosi r=0,99; w tym samym modelu wpływ temperamentu na
samokontrolę proaktywną jest słabszy i wynosi r=0,56.
Model 3 przedstawiony na Rysunku 13 jest najbardziej dopasowany do danych. Miara
rozbieżności

pomiędzy

teoretyczną

a

empiryczną

macierzą

wariancji-kowariancji

RMSEA=0,05. Wskaźniki dobroci dopasowania modelu do danych są bardzo wysokie, zbliżają
się do maksymalnej wartości dopasowania 1,0. W analizowanym przypadku GFI=0,99 oraz
CFI=0,98. Oznacza to, że odpowiednio 98% - 99% zmienności empirycznej macierzy
wariancji-kowariancji jest wyjaśniona przez model. Wyniki analizy ścieżek modelu
dopasowanego wskazują, że zmienna latentna MPS wyjaśnia 41% wariancji samokontroli REA
i 9% wariancji samokontroli PRO. Na Rysunku 13 przedstawiono siłę i kierunek oddziaływania
zmiennych. Analiza Modelu 3 pokazuje, że możliwości przetwarzania stymulacji silnie
oddziaływują na kształtowanie się samokontroli reaktywnej, standaryzowany współczynnik
kowariancji, czyli korelacja wynosi r=0,64. Z kolei wpływ temperamentu na samokontrolę
proaktywną jest słabszy ( r=0,31).
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Rysunek 12. Model ścieżek strukturalnych nr 2.
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6.3. Różnice międzygrupowe pomiędzy czterema strukturami temperamentu
a samokontrolą, jako cechą
Aby zbadać różnice pomiędzy wyodrębnionymi strukturami temperamentu, po analizie
związków korelacyjnych i przyczynowo – skutkowych, przeprowadzono jednoczynnikową
analizę wariancji (ANOVA) w planie dla grup niezależnych. Założenia o normalności
rozkładów zmiennej zależnej zostały spełnione we wszystkich pięciu zmiennych z zakresu
samokontroli mierzonych NAS-50. Test F Levene’a mówiący o różnicach wariancji
w porównywanych grupach okazał się nieistotny statystycznie, czyli przyjmujemy założenie
o jednorodności wariancji (dla zmiennych: HO F(4,338)=1,04; p=0,39, PE F(4,338)=0,34;
p=0,85; UC F(4,338)=2,21; p=0,07; IW F(4,338)=0,34; p=0,85; KP F(4,338)=1,71; p=0,15;
WO F(4,338)=1,96; p=0,10).

6.3.1. Różnice między czterema strukturami temperamentu szacowanymi
metodą klasyczną (na podstawie stanin) w cesze samokontroli
W wyniku jednoczynnikowej analizy wariancji w badanych czterech grupach uzyskano
istotny statystycznie efekt dla zmiennej hamowanie i odraczanie F(4, 338) = 8,89; p=0,001, co
oznacza, że w porównywanych grupach wystąpiły istotne różnice pomiędzy średnimi
w hamowaniu i odraczaniu (skala NAS – 50). Na podstawie wyniku testu F nie wiemy jednak,
które pary średnich różnią się istotnie między sobą. Aby móc szczegółowo opisać różnice
pomiędzy parami średnich wykonano porównania a posteriori (test post hoc). Przeprowadzone
porównania post hoc za pomocą testu Scheffe’go ujawniły istotne różnice (p<0,05) pomiędzy
grupami ZH1, a ZH2 i NZH2 oraz NZH1 a NZH2. Wykres średnich pokazuje, że największy
poziom hamowania i odraczania obserwujemy u grup ZH1 (M=31,62; SD=6,80)
i NZH1(M=31,12; SD=5,44), czyli z wysokimi możliwościami przetwarzania stymulacji.
Struktury z niskimi możliwościami przetwarzania stymulacji odznaczają się również niższym
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poziomem hamowania i odraczania ZH2 (M=25,91; SD=4,96), NZH2 (M=25,16; SD=6,69).
Na Rysunku 14 pokazane zostały różnice pomiędzy średnimi w czterech analizowanych
strukturach temperamentu.

Rysunek 14. Średnie na skali hamowanie i odraczanie z kwestionariusza NAS – 50 w czterech
strukturach temperamentu.

Przełączanie i elastyczność z NAS – 50 również różnicuje porównywane grupy F(4,338) =
16,39; p=0,001. Badania post hoc za pomocą testu Scheffe’go ujawniły istotne różnice (p<0,05)
pomiędzy grupami ZH1, a ZH2 i NZH2 oraz ZH2 a NZH1. Wykres średnich pokazuje, że
największy poziom przełączania i elastyczności obserwujemy u grup ZH1 (M=41,21; SD=6,02)
i NZH1(M=37,23; SD=6,90), czyli u osób z wysokimi możliwościami przetwarzania
stymulacji. Struktury z niskimi możliwościami przetwarzania stymulacji odznaczają się
również niższym poziomem elastyczności i przełączania ZH2 (M=30,91; SD=5,97), NZH2
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(M=34,13; SD=5,86). Na Rysunku 15 pokazano różnice wśród czterech struktur temperamentu
względem porównywanych średnich z zakresu przełączania i elastyczności z NAS – 50.

Rysunek 15. Średnie na skali przełączanie i elastyczność z NAS – 50 w czterech strukturach
temperamentu.

Kolejna zmienna z zakresu samokontroli zwana monitorowaniem i utrzymywaniem celu z NAS
– 50 również różnicuje porównywane grupy F(4,338) = 7,11; p=0,001. Badania post hoc za
pomocą testu Scheffe ujawniły istotne różnice (p<0,05) jedynie pomiędzy grupami ZH1 a ZH2.
Wykres średnich pokazuje, że największy poziom utrzymywania i monitorowania celu
obserwujemy u grupy ZH1 (M=41,67; SD=5,51), czyli u struktury zharmonizowanej,
z wysokimi możliwościami przetwarzania stymulacji. Struktura zharmonizowana z niskimi
możliwościami przetwarzania stymulacji odznacza się również niższym poziomem
monitorowania i

utrzymywania celu

ZH2 (M=36,60;

SD=5,09).

Pozostałe dwie
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niezharmonizowane struktury nie różnicują badanych grup względem poziomu samokontroli
(NZH1 (M=39,96; SD=7,63). NZH2 (M=37,48; SD=4,83). Na Rysunku 16 pokazano
porównywane średnie na skali monitorowanie i utrzymywanie celu wśród czterech struktur
temperamentu.

Rysunek 16. Średnie na skali monitorowanie i utrzymywanie celu z NAS – 50 w czterech
strukturach temperamentu.

Inicjowanie i wytrwałość wykazuje różnice w porównywanych grupach F(4,338) = 8,68;
p=0,001. Przeprowadzone porównania post hoc za pomocą testu Scheffe’go ujawniły istotne
różnice (p<0,05) pomiędzy grupami ZH1, a ZH2 i NZH2 oraz ZH2 a NZH1, a także NZH1 a
NZH2. Wykres średnich pokazuje, że największy poziom inicjowania i wytrwałości
obserwujemy u grup NZH1(M=36,35; SD=7,14) i ZH1 (M=35,80; SD=7,04), czyli z wysokimi
możliwościami przetwarzania stymulacji. Struktury z niskimi możliwościami przetwarzania
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stymulacji odznaczają się również niższym poziomem inicjowania i wytrwałości NZH2
(M=29,23; SD=7,10), ZH2 (M=28,65; SD=6,52). Na Rysunku 17 pokazane zostały różnice
pomiędzy średnimi poziomami inicjowania i wytrwałości w czterech analizowanych
strukturach temperamentu.

Rysunek 17. Średnie na skali inicjowanie i wytrwałość z NAS – 50 w czterech strukturach
temperamentu.

Wynik ogólny samokontroli NAS – 50 również istotnie różnicuje porównywane grupy F(4,338)
= 19,22; p=0,001. Przeprowadzone porównania post hoc za pomocą testu Scheffe’go ujawniły
istotne różnice (p<0,05) pomiędzy grupami ZH1, a ZH2 i NZH2 oraz ZH2 a NZH1, a także
NZH1 a NZH2. Wykres średnich pokazuje, że największy poziom samokontroli w wyniku
ogólnym obserwujemy u grup ZH1 (M=187,48; SD=19,28) i NZH1(M=183,69; SD=24,12),
czyli u osób z wysokimi możliwościami przetwarzania stymulacji. Struktury z niskimi
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możliwościami przetwarzania stymulacji odznaczają się również niższym poziomem
samokontroli ogólnej NZH2 (M=163,00; SD=18,50), ZH2 (M=157,13; SD=14,75). Na
Rysunku 18 pokazane zostały różnice pomiędzy średnimi w czterech analizowanych
strukturach temperamentu w zakresie cechy samokontroli (skala wynik ogólny).

Rysunek 18. Średnie na skali wynik ogólny z NAS -50 w czterech strukturach temperamentu.

Jedyną zmienną samokontroli z NAS – 50, która zachowuje się zgoła inaczej niż pozostałe
skale jest kontrola proaktywna. Zmienna ta nie tylko nie wykazuje współzależności
z temperamentem, również nie różnicuje porównywanych czterech grup wyodrębnionych na
podstawie struktur temperamentalnych (F(4,338) = 1,89; p=0,11).
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6.3.2. Zróżnicowanie w samokontroli w zależności
zharmonizowania struktur temperamentalnych.

od

poziomu

Aby sprawdzić hipotezę, że zharmonizowane struktury temperamentu wykazują się
wyższym poziomem cechy samokontroli, a typy niezharmonizowane cechuje mniej wydolna
samokontrola połączono cztery struktury temperamentu w dwie grupy pod względem
zharmonizowania, czyli ZH1 połączono z ZH2, a NZH1 z NZH2. Test t-studenta dla prób
niezależnych

nie

wykazał

istotnych

statystycznie

różnic

pomiędzy

grupami

zharmonizowanymi i niezharmonizowanymi w poziomie samokontroli, dla: HO t(139)=1,87;
p=0,06; UC t(139)=1,53; p=0,13; IW t(139)=1,04; p=0,30; KP t(139)= -1,38; p=0,17; WO
t(139)=1,71; p=0,09.
Jedyną zmienną, która różnicuje struktury zharmonizowane i niezharmonizowane okazała się
skala przełączanie i elastyczność z NAS-50 t(139)=2,33; p=0,02. Poziom samokontroli
w zakresie przełączania i elastyczności jest istotnie wyższy u osób z harmonijną strukturą
temperamentu (M=38,39; SD=7,55) niż u osób z niezharmonizowaną strukturą temperamentu
(M=35,54; SD=6,48).

6.3.3. Zróżnicowanie samokontroli
przetwarzania stymulacji
Zdecydowanie

odmiennie

wyglądają

w

wyniki,

zależności

gdy

od

połączono

możliwości

cztery

struktury

temperamentu w dwie grupy według kryterium możliwości przetwarzania stymulacji, czyli
ZH1 połączono z NZH1 (struktury o wysokich MPS), a ZH2 z NZH2 (struktury o niskich
MPS). Oprócz zmiennej kontrola proaktywna, która nie różnicuje grup, t(138)=1,68; p=0,9;
wszystkie pozostałe zmienne samokontroli podmiotowej wykazują istotne statystycznie różnice
międzygrupowe. Analiza testem t-Studenta dla prób niezależnych wykazała, że poziom
możliwości przetwarzania stymulacji różnicuje grupy w zakresie:
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ü   hamowania i odraczania, t(138) = 5,58; p=0,001. HO u osób z wysokimi MPS
(M = 31,53; SD = 6,41) jest istotnie statystycznie wyższe niż u osób z niskimi MPS
(M = 25,48; SD = 5,97),
ü   przełączania i elastyczności, t(138) = 6,60; p=0,001. PE u osób z wysokimi MPS
(M = 40,06; SD = 6,55) jest istotnie statystycznie wyższe niż u osób z niskimi MPS
(M = 32,76; SD = 6,01),
ü   monitorowania i utrzymywania celu, t(138) = 4,31; p=0,001. UC u osób z wysokimi
MPS (M = 41,27; SD = 6,18) jest istotnie statystycznie wyższe niż u osób z niskimi
MPS (M = 36,98; SD = 4,93),
ü   inicjowania i wytrwałości, t(138) = 5,85; p=0,001. PE u osób z wysokimi MPS
(M = 36,03; SD = 7,04) jest istotnie statystycznie wyższe niż u osób z niskimi MPS
(M = 28,98; SD = 6,80),
ü   wyniku ogólnego samokontroli, t(138) = 7,76; p=0,001. PE u osób z wysokimi MPS
(M = 186,64; SD = 20,71) jest istotnie statystycznie wyższe niż u osób z niskimi MPS
(M = 160,50; SD = 17,11).

6.3.4. Różnice międzygrupowe w samokontroli pomiędzy czterema
strukturami temperamentu wyodrębnionymi na podstawie metody
Jankowskiego i Zajenkowskiego
Dla porównania i potwierdzenia powyższych analiz przeprowadzono te same analizy,
ale na grupach wyodrębnionych na postawie metody szacowania struktur temperamentu
według Jankowskiego i Zajenkowskiego (2009). W tym przypadku porównywano tylko cztery
struktury temperamentu, bez grupy niesklasyfikowanej. Różnice w wynikach w zależności od
wybranego podejścia metodologicznego są niewielkie. W dalszym ciągu istotne statystycznie
różnice pojawiają się przy zmiennych HO (F(3,110)=16,77; p=0,001), PE (F(3,110)=14,31;
p=0,001), UC (F(3,110)=9,96; p=0,001), IW (F(3,110)=8,78; p=0,001) i WO (F(3,110)=20,69;
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p=0,001). KP (F(3,110)=0,26; p=0,86) nie różnicuje grup. Podobnie jak we wcześniejszych
analizach, to nie poziom zharmonizowania struktur temperamentu, a poziom możliwości
przetwarzania stymulacji różnicuje poziom samokontroli, jako cechy (Rysunek 19).

Rysunek 19. Średnie na skalach samokontroli NAS – 50 w czterech strukturach temperamentu.

6.3.5. Różnice międzygrupowe pomiędzy czterema strukturami
temperamentu w zakresie samokontroli będącej składową motywacji
osiągnięć LMI
Z uwagi na pewną nowość kwestionariusza NAS – 50 postanowiono sprawdzić czy
struktury temperamentu podobnie różnicują poziom samokontroli oparty na zmiennych
budujących czynnik samokontrola w inwentarzu LMI w stosunku do samokontroli
z kwestionariusza NAS – 50. Zmienne budujące czynnik samokontrola, tj. internalizacja
(F(4,338)=14,07;

p=0,001),

wytrwałość

(F(4,338)=31,09;

p=0,001)

i

samokontrola

(F(4,338)=11,36; p=0,001) wszystkie różnicują porównywane grupy.
Przeprowadzone porównania post hoc za pomocą testu Scheffe’go ujawniły istotne różnice
(p<0,05) w poziomie:
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Ø   internalizacji pomiędzy grupami ZH1, a ZH2 i NZH2 oraz NZH1 a NZH2. Wykres
średnich pokazuje, że największy poziom internalizacji obserwujemy u grup ZH1
(M=55,21; SD=6,95) i NZH1(M=51,04; SD=9,02), czyli z wysokimi możliwościami
przetwarzania stymulacji. Struktury z niskimi możliwościami przetwarzania stymulacji
odznaczają się również niższym poziomem internalizacji ZH2 (M=47,13; SD=8,39),
NZH2 (M=44,39; SD=7,48).
Ø   wytrwałości pomiędzy grupami ZH1 a ZH2 i NZH2 oraz ZH2 a NZH1, a także NZH1
a NZH2. Wykres średnich pokazuje, że największy poziom wytrwałości obserwujemy
u grup ZH1 (M=55,33; SD=7,35) i NZH1(M=52,54; SD=7,38), czyli z wysokimi
możliwościami przetwarzania stymulacji. Struktury z niskimi możliwościami
przetwarzania stymulacji odznaczają się również niższym poziomem wytrwałości ZH2
(M=38,96; SD=7,60), NZH2 (M=41,35; SD=8,01).
Ø   samokontroli pomiędzy grupami ZH1 a ZH2 i NZH2 oraz ZH2 a NZH1, a także NZH1
a NZH2. Wykres średnich pokazuje, że największy poziom samokontroli obserwujemy
u grup ZH1 (M=54,39; SD=8,07) i NZH1(M=53,04; SD=9,23), czyli z wysokimi
możliwościami przetwarzania stymulacji. Struktury z niskimi możliwościami
przetwarzania stymulacji odznaczają się również niższym poziomem samokontroli
ZH2 (M=44,96; SD=7,60), NZH2 (M=45,39; SD=8,82)
Również porównywanie średnich samokontroli z inwentarza motywacji osiągnięć potwierdza
wcześniejsze wnioski. Grupy różnią się między sobą poziomem samokontroli tylko wtedy, gdy
różnią się poziomem możliwości przetwarzania stymulacji. Poziom zharmonizowania struktur
temperamentu nie różnicuje grup pod względem poziomu samokontroli.
Wynik ogólny z inwentarza motywacji osiągnięć LMI również różnicuje porównywane
grupy (F(4,338)=20,85; p=0,001). Przeprowadzone porównania post hoc za pomocą testu
Scheffe’go ujawniły istotne różnice (p<0,05) w poziomie motywacji z LMI pomiędzy grupami
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ZH1 a ZH2 i NZH2 oraz ZH2 a NZH1. Wykres średnich pokazuje, że największy poziom
motywacji obserwujemy u grup ZH1 (M=889,59; SD=97,99) i NZH1(M=820,58; SD=108,62),
czyli z wysokimi możliwościami przetwarzania stymulacji. Struktury z niskimi możliwościami
przetwarzania stymulacji odznaczają się również niższym poziomem motywacji ogólnej ZH2
(M=711,91; SD=103,91), NZH2 (M=777,94; SD=86,83).
Rysunku 20 pokazano różnice pomiędzy średnimi w czterech analizowanych strukturach
temperamentu w zakresie samokontroli pochodzącej z inwentarza motywacji osiągnięć oraz w
wyniku ogólnym motywacji z LMI.

Rysunek 20. Średnie na skali samokontroli z LMI oraz wynik ogólny motywacji osiągnięć w
czterech strukturach temperamentu (IN – internalizacja, W – wytrzymałość, S – samokontrola,
WO – wynik ogólny).
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7. Opis metody badawczej – drugi etap badań
7.1. Osoby badane
W drugim etapie badań, który koncentrował się na diagnozie kontroli poznawczej brały
udział 104 osoby z etapu pierwszego, wyselekcjonowane z uwagi na jedną z czterech struktur
temperamentu (71 kobiet, 33 mężczyzn), w przedziale wiekowym 18-64 lata (M=37,
SD=10,94), 78% z wyższym wykształceniem, 22% ze średnim, 1% z zawodowym.

Tabela 12. Charakterystyka osób badanych w II etapie
Wykształcenie

Ogółem
Liczba

Kobiety

Procent

Liczba

Mężczyźni

Procent

Liczba

Procent

Wyższe

81

78%

55

77%

26

79%

Średnie

22

21%

15

21%

7

21%

1

1%

1

1%

0

0%

104

100%

71

100%

33

100%

Zawodowe
Ogółem

Próba ta jest efektem selekcji nastawionej na wyłonienie najbardziej reprezentatywnych
jednostek w ramach struktur temperamentalnych ZH1, ZH2, NZH1, NZH2. Ze 143 osób
spełniających kryteria przejścia do drugiego etapu badań zrekrutowano 104 osoby, a ich
liczebność w podziale na cztery grupy temperamentalne przestawiono w Tabeli 13. Po
przeszacowaniu struktur temperamentalnych w ujęciu Jankowskiego i Zajenkowskiego (2009)
typy temperamentu przebadanych osób tylko nieznacznie różniły się od tego, co wynikałoby
z klasycznej klasyfikacji struktur (patrz Tabela 13). W związku z powyższym do dalszych
analiz zastosowano już tylko podział typów temperamentu według stanin trzech
energetycznych cech, tj. RE, WT, AK.
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Tabela 13. Liczebności osób badanych w drugim etapie w podziale na struktury temperamentu
Liczbność osób badanych w II etapie prezentujących
strukturę temperamentu oszacowaną według:
wzoru Jankowskiego i
Stanin (ujęcie klasyczne)
Zajenkowskiego
Odporny Sangwinik ZH1

29

21

Wrażliwy Melancholok ZH2

26

25

Niedostymulowany Flegmatyk NZH1

21

28

Przestymulowany Choleryk NZH2

28

30

7.2. Charakterystyka narzędzi badawczych - eksperymentalne testy SIM
W drugim etapie badań zastosowano eksperymentalne testy SIM pomysłu Edwarda
Nęcki. Nazwa testów pochodzi od pierwszych liter ich angielskich nazw: Switching, Inhibition,
Monitoring. Testy SIM służą do badania kontroli poznawczej, opisywanej za pomocą tzw.
funkcji zarządczych (ang. executive functions), polegającej na umiejętności zahamowania
nieadekwatnej dla jednostki lub nieakceptowalnej społecznie reakcji czy działania (ang.
Inhibition), zdolności przełączenia się na właściwą w danej sytuacji (zgodną ze standardem)
reakcję/działanie (ang. Switching) i kontynuowania jej pomimo zewnętrznych dystraktorów lub
wewnętrznych przeciwstawnych impulsów (ang. Monitoring).

7.2.1. Test Hamowania (TH)
Do pomiaru hamowania poznawczego został zaadaptowany Test Zegarków autorstwa
Marcjusza Moronia (Szymura i Słabosz, 2002; Szymura, 2007) służący w swej oryginalnej
wersji do badania uwagowych mechanizmów selekcji informacji. Na arkuszu testowym
formatu A4 znajduje się 400 bodźców – ikon obrazujących tarczę zegarka ze wskazówkami

», po 20 bodźców w 20 rzędach. Na zegarkach znajdują się różne, ale tylko pełne godziny.
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Zadaniem osoby badanej było skreślanie godziny parzystej prawym ukośnikiem, godziny
nieparzystej lewym ukośnikiem i zahamowanie reakcji, czyli nieskreślanie ani w prawo, ani w
lewo, gdy zegar pokazuje godzinę piątą. Zegary z godziną piątą, które trzeba omijać są
umieszczone nieregularnie w każdym rzędzie, na całym arkuszu jest 40 takich ikon. Zadanie
było wykonywane na czas, trwało dwie minuty i było powtarzane trzykrotnie. Po upływie czasu
przeznaczonego na zadanie osoba badana zaznaczała pionową kreską ostatnią przeanalizowaną
przez siebie ikonę. Porządek wykonywania zadania był ściśle określony od pierwszego rządu
do ostatniego oraz od lewej strony do prawej, po kolei bodziec po bodźcu, bez jakichkolwiek
strategii ułatwiających i przyspieszających wykonanie zadania (np. najpierw kreślenie
wszystkich godzin parzystych, następnie wszystkich nieparzystych).
Miernikami mechanizmu skutecznego hamowania były:
1.   liczba poprawnych ominięć godziny piątej, czyli poprawnego zahamowania
(uwzględniano tu również autokorekty, gdyż wpływały one na zmniejszenie ilości czasu
na wykonanie dalszej części zadania),
2.   liczba niewyhamowanych reakcji, czyli skreślenia godziny piątej (brak detekcji sygnału
stopu),
3.   liczba wystąpień tzw. fałszywych alarmów, czyli ominięcia innej godziny niż piąta,
4.   tempo wykonywania zadania, tj. liczba wszystkich ikon przeanalizowanych
i skreślonych w przeciągu zadanego czasu dwóch minut.
Ewentualne pomyłki w kierunkach skreśleń godzin parzystych i nieparzystych nie były
uwzględniane w analizie, ponieważ nie wskazywały bezpośrednio na skuteczność hamowania.
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7.2.2. Test Przełączania (TP)
Test Przełączania służy do diagnozowania skuteczności przełączania się pomiędzy
czynnościami i warunkami. Na arkuszu testowym formatu A4 znajdują się trzy matryce z
ośmioma wybranymi literami (A, E, O, U, K, C, N, S).
Pierwsza matryca o 15 kolumnach i 13 wierszach mieści w każdym polu jedną literę, co daje
łącznie 195 liter. Test polega na sprawdzeniu czy kolejne litery są samogłoskami czy
spółgłoskami. W teście występują 4 samogłoski (A, E, O, U) i 4 spółgłoski (K, C, N, S).
Zadaniem osoby badanej było skreślanie samogłoski prawym ukośnikiem, a spółgłoski lewym
ukośnikiem. Zadanie było wykonywane na czas i trwało dwie minuty. Przed rozpoczęciem
zadania właściwego po przeczytaniu instrukcji osoba badana miała podany przykład
rozwiązanego testu w jednym rzędzie, a drugi rząd bez skreśleń był przewidziany na próbę
własną. Po takim przygotowaniu osoby badanej przechodzono do testu.
Druga matryca również o wymiarach 15*13 wygląda bardzo podobnie i też mieści w sobie 195
liter. Użyto tych samych liter, jednak tym razem zamiast samogłosek i spółgłosek osoba badana
miała skreślać litery kanciaste i niekanciaste. W teście występują 4 litery kanciaste (A, E, K,
N) oraz 4 niekanciaste (O, U, C, S). Zadaniem osoby badanej było skreślanie litery kanciastej
prawym ukośnikiem, a litery niekanciastej lewym ukośnikiem. Cała dalsza procedura
wyglądała identycznie jak przy pierwszej matrycy.
Trzecia matryca zbudowana jest z 15 kolumn i 9 wierszy, mieszcząc w sobie 135 liter. Użyto
tych samych 8 liter (A, E, O, U, K, C, N, S). Test polega na naprzemiennym reagowaniu według
zasad z pierwszej i drugiej matrycy. Innymi słowy, na pierwszym polu matrycy osoba badana
sprawdza, czy litera jest samogłoską czy spółgłoską (jeśli samogłoska przekreśla ją prawym
ukośnikiem, jeśli spółgłoska przekreśla ją lewym ukośnikiem), na drugim polu matrycy osoba
badana sprawdza, czy litera jest kanciasta czy niekanciasta (jeśli kanciasta przekreśla ją
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prawym ukośnikiem, jeśli niekanciasta przekreśla ją lewym ukośnikiem), po czym cała
procedura rozpoczyna się od początku – na trzecim polu sprawdzamy warunek pierwszy
(samogłoska/spółgłoska),

na

czwartym

polu

sprawdzamy

warunek

drugi

(kanciasta/niekanciasta) i tak dalej.
Porządek wykonywania zadań we wszystkich trzech tabelach był ściśle określony – osoba
badana poruszała się od pierwszego rzędu do ostatniego oraz od lewej strony do prawej, po
kolei bodziec po bodźcu, bez jakichkolwiek strategii ułatwiających i przyspieszających
wykonanie zadania np. najpierw kreślenie wszystkich samogłosek, następnie wszystkich
spółgłosek. Każde zadanie trwało 2 minuty i było poprzedzone próbą własną.
Miernikami mechanizmu skutecznego przełączania były:
1.   liczba skreślonych liter w poprawnym kierunku (prawy czy lewy ukośnik),
uwzględniano tu również autokorekty, gdyż wpływały one na zmniejszenie ilości czasu
na wykonanie dalszej części zadania;
2.   tempo wykonywania zadania, tj. liczba wszystkich liter przeanalizowanych
i skreślonych w przeciągu zadanego czasu dwóch minut;
3.   stosunek tempa i poprawności w trzecim zadaniu, wymagającym przełączania się
pomiędzy dwoma warunkami, a tym samym bardziej angażującym zasoby poznawcze
do tempa i poprawności z zadania pierwszego i drugiego.

7.2.3. Test Monitorowania (TM)
Test Monitorowania służy do diagnozy skuteczności funkcji systemu poznawczego
polegającej na utrzymywaniu w pamięci i monitorowaniu zadanego celu. Na arkuszu testowym
formatu A4 znajdują się trzy matryce zbudowane z 15 kolumn i 12 wierszy. Na 180 polach
znajdują się dwucyfrowe liczby, z przedziału 11-99. Test polega na sprawdzaniu czy kolejne
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liczby są parzyste czy nieparzyste. Jeśli analizowana liczba np. 22 jest parzysta zadaniem osoby
badanej jest przekreślić ją prawym ukośnikiem, jeśli liczba jest nieparzysta np. 23 należy
przekreślić ją lewym ukośnikiem. Jest jednak jeden wyjątek od tej reguły: jeśli cyfry danej
liczby sumują się odpowiednio do 5, 7 lub 9 w każdej z trzech tabel, trzeba postawić obok
liczby znak ✓. Zadanie było wykonywane na czas, trwało po dwie minuty na każdą z trzech
tabel. Porządek wykonywania zadania był ściśle określony od pierwszego rządu do ostatniego
oraz od lewej strony do prawej, po kolei liczba po liczbie, bez jakichkolwiek strategii
ułatwiających i przyspieszających wykonanie zadania. Przed rozpoczęciem zadania
właściwego po przeczytaniu instrukcji osoba badana miała podany przykład rozwiązanego testu
w jednym rzędzie, a drugi rząd bez skreśleń był przewidziany na próbę własną. Po takim
przygotowaniu osoby badanej przechodzono do testu.
Miernikami mechanizmu skutecznego utrzymywania i monitorowania celu były:
1.   liczba poprawnie zauważonych i odhaczonych liczb, których suma cyfr wynosiła 5 (np. 14,
23, 32, 41, 50), 7 lub 9, czyli poprawnego utrzymywania w pamięci celu podczas
wykonywania innego zadania polegającego na skreślaniu liczb parzystych i nieparzystych
(uwzględniano tu również autokorekty, gdyż wpływały one na zmniejszenie ilości czasu na
wykonanie dalszej części zadania);
2.   liczba niezauważonych bodźców (brak detekcji sygnału);
3.   liczba wystąpień tzw. fałszywych alarmów, czyli odhaczenia innej liczby niż zadana;
4.   tempo

wykonywania

zadania,

tj.

liczba

wszystkich

liczb

przeanalizowanych

i skreślonych w przeciągu zadanego czasu dwóch minut.
Pomyłki w kierunkach skreśleń godzin parzystych i nieparzystych nie były uwzględniane do
analizy, gdyż traktowano je jako dystraktory, które mają utrudniać monitorowanie celu.
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Badania nad funkcjami zarządczymi z użyciem testów SIM prowadzone są w zespole
Edwarda Nęcki od 2011 roku. Jak do tej pory nie powstał jeszcze żaden artykuł na temat testów
SIM, ani na temat badań z ich użyciem, dlatego należy traktować je jako zadania
eksperymentalne,
o niepotwierdzonej trafności i rzetelności. Aktualnie trwają prace nad ich psychometrycznym
opracowaniem. Zadania komputerowe mierzące kontrolę poznawczą jak do tej pory nie
potwierdziły związków kontroli poznawczej z samokontrolą, jako cechą (Nęcka i in., 2012,
2018). Jednym z sugerowanych wyjaśnień tego zjawiska było to, że zadania komputerowe
i kwestionariusze samoopisowe oceniają zupełnie różne aspekty ludzkiej sprawności
intelektualnej, w tym kontroli poznawczej i samokontroli, tj. ta pierwsza ocenia maksymalne
możliwości jednostki, podczas gdy druga odnosi się do jej typowego zachowania w sytuacjach
rzeczywistych (Nęcka i in., 2012). Dodatkowo testy umiejętności wymagają mobilizacji
zasobów kognitywnych i motywacyjnych przez krótki czas (zazwyczaj nie przekraczają jednej
godziny), podczas gdy rzeczywiste osiągnięcia wymagają długotrwałej i stabilnej mobilizacji
zasobów. Ponadto niektórzy badacze kwestionują skomputeryzowane wersje testów ze
względu na brak ich ekologicznej trafności (Vazire i Carlson, 2010; za: Nęcka i in., 2012).
Wybór zadań papierowych do diagnozy kontroli poznawczej był podyktowany zachowaniem
spójności formy przeprowadzanych zadań (metoda papier/ołówek) na obu etapach badań oraz
dużą rozpiętością wiekową osób badanych (18-66 lat), co mogłoby zakłócać rzetelność pomiaru
(osoby starsze gorzej obsługują komputer/klawiaturę).
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8.   Analiza wyników – etap drugi
Analizę wyników pochodzących z drugiego etapu badań przeprowadzono z użyciem
programów: IBM SPSS Statistics wersja 24 oraz Microsoft Office Excel 2010. W celu
określenia związków pomiędzy zmiennymi obliczono współczynniki korelacji r Pearsona. Do
sprawdzenia różnic pomiędzy strukturami temperamentu a funkcjami zarządczymi
zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA oraz t-Studenta w planie prób
niezależnych.
Wszystkie wskaźniki poddane analizie zostały pogrupowane i scharakteryzowane w Tabeli 14.
Z analizy wyłączono wskaźniki OM – ominięcia i FA – fałszywe alarmy, gdyż w badanej próbie
zmienne te znacząco odbiegały od rozkładu normalnego (większa część badanych osób nie
popełniła błędów tego rodzaju).
Tabela 14. Wskaźniki mierzące poziom wykonania zadań poznawczych
Nazwa

Opis

Sposób obliczania

Wskaźniki związane z poprawnością
1TH_PH

Nie skreślenie (ominięcie) godz. 5.00 w Suma poprawnych
Teście Hamowania w pierwszym pomiarze zahamowań

2TH_PH

Nie skreślenie (ominięcie) godz. 5.00 w Suma poprawnych
Teście Hamowania w drugim pomiarze
zahamowań

3TH_PH

Nie skreślenie (ominięcie) godz. 5.00 w Suma poprawnych
Teście Hamowania w trzecim pomiarze
zahamowań

1TP_PK

Liczba skreśleń w poprawnym kierunku w Suma poprawnych
Teście Przełączania w pierwszym pomiarze kierunków skreśleń
przełączając się pomiędzy samogłoskami i
spółgłoskami

2TP_PK

Liczba skreśleń w poprawnym kierunku w Suma poprawnych
Teście Przełączania w drugim pomiarze, kierunków skreśleń
przełączając się pomiędzy literami
kanciastymi i niekanciastymi

3TP_PK

Liczba skreśleń w poprawnym kierunku w Suma poprawnych
Teście Przełączania w trzecim pomiarze, kierunków skreśleń
przełączając się naprzemiennie pomiędzy
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warunkami 1) spółgłoska-samogłoska a 2)
litera kanciasta-niekanciasta
1TM_UC

Zaznaczenie haczykiem, gdy suma cyfr Suma poprawnych
wynosiła 5 w Teście Monitorowania w zauważeń celu
pomiarze pierwszym

2TM_UC

Zaznaczenie haczykiem, gdy suma cyfr Suma poprawnych
wynosiła 7 w Teście Monitorowania w zauważeń celu
pomiarze drugim

3TM_UC

Zaznaczenie haczykiem, gdy suma cyfr Suma poprawnych
wynosiła 9 w Teście Monitorowania w zauważeń celu
pomiarze trzecim

Wskaźniki związane z tempem
1TH_Tempo

Liczba skreśleń na sekundę w Teście Stosunek wszystkich
skreśleń do 120
Hamowania w pierwszym pomiarze
sekund.

2TH_Tempo

Liczba skreśleń na sekundę w Teście Stosunek wszystkich
skreśleń do 120
Hamowania w drugim pomiarze
sekund.

3TH_Tempo

Liczba skreśleń na sekundę w Teście Stosunek wszystkich
skreśleń do 120
Hamowania w trzecim pomiarze
sekund.

1TP_Tempo

Liczba skreśleń na sekundę w Teście Stosunek wszystkich
Przełączania w pierwszym pomiarze skreśleń do 120
przełączając się pomiędzy samogłoskami i sekund.
spółgłoskami

2TP_Tempo

Liczba skreśleń na sekundę w Teście Stosunek wszystkich
Przełączania
w
drugim
pomiarze, skreśleń do 120
przełączając się pomiędzy literami sekund.
kanciastymi i niekanciastymi

3TP_Tempo

Liczba skreśleń na sekundę w Teście Stosunek wszystkich
Przełączania
w
trzecim
pomiarze, skreśleń do 120
przełączając się naprzemiennie pomiędzy sekund.
warunkami 1) spółgłoska-samogłoska a 2)
litera kanciasta-niekanciasta

1TM_Tempo

Liczba skreśleń na sekundę w Teście Stosunek wszystkich
Monitorowania w pierwszym pomiarze, skreśleń do 120
gdzie suma cyfr do zauważenia wynosiła 5 sekund.

2TM_Tempo

Liczba skreśleń na sekundę w Teście Stosunek wszystkich
Monitorowania w drugim pomiarze, gdzie skreśleń do 120
suma cyfr do zauważenia wynosiła 7
sekund.

3TM_Tempo

Liczba skreśleń na sekundę w Teście Stosunek wszystkich
Monitorowania w trzecim pomiarze, gdzie skreśleń do 120
suma cyfr do zauważenia wynosiła 9
sekund.
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Wskaźniki związane ze skutecznością
1TH_ZS_S

Suma
poprawnych
zahamowań
i Poprawność +
utrzymywanego tempa wykonywanego Tempo (zmienne
zadania w Teście Hamowania w pierwszym standaryzowane)
pomiarze

2TH_ZS_S

Suma
poprawnych
zahamowań
i Poprawność +
utrzymywanego tempa wykonywanego Tempo (zmienne
zadania w Teście Hamowania w drugim standaryzowane)
pomiarze

3TH_ZS_S

Suma
poprawnych
zahamowań
i Poprawność +
utrzymywanego tempa wykonywanego Tempo (zmienne
zadania w Teście Hamowania w trzecim standaryzowane)
pomiarze

1TP_ZS_S

Suma
poprawnych
przełączeń
i Poprawność +
utrzymywanego tempa wykonywanego Tempo (zmienne
zadania w Teście Przełączania w standaryzowane)
pierwszym pomiarze

2TP_ZS_S

Suma
poprawnych
przełączeń
i Poprawność +
utrzymywanego tempa wykonywanego Tempo (zmienne
zadania w Teście Przełączania w drugim standaryzowane)
pomiarze

3TP_ZS_S

Suma
poprawnych
przełączeń
i Poprawność +
utrzymywanego tempa wykonywanego Tempo (zmienne
zadania w Teście Przełączania w trzecim standaryzowane)
pomiarze

1TM_ZS_S

Suma poprawnie zaznaczonych cyfr i Poprawność +
utrzymywanego tempa wykonywanego Tempo (zmienne
zadania w Teście Monitorowania w standaryzowane)
pierwszym pomiarze

2TM_ZS_S

Suma poprawnie zaznaczonych cyfr i Poprawność +
utrzymywanego tempa wykonywanego Tempo (zmienne
zadania w Teście Monitorowania w drugim standaryzowane)
pomiarze

3TM_ZS_S

Suma poprawnie zaznaczonych cyfr i Poprawność +
utrzymywanego tempa wykonywanego Tempo (zmienne
zadania w Teście Monitorowania w trzecim standaryzowane)
pomiarze
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8.1. Związki korelacyjne cech temperamentu z poprawnością wykonania
zadań poznawczych
Zależności pomiędzy temperamentem a poprawnością wykonywanych zadań
poznawczych okazały się w większości przypadków słabe lub nieistotne statystycznie. Jedynie
dwie cechy temperamentu świadczące o możliwościach przetwarzania stymulacji łączą się
z poprawnością hamowania w Teście Hamowania. Reaktywność emocjonalna ujawniła ujemną
korelację z poprawnością hamowania w pierwszym pomiarze Testu Hamowania (r= -0,23;
p=0,02), jednak w kolejnych dwóch próbach związek ten się nie utrzymał. Wytrzymałość
ujawniła bardziej stabilny wzorzec zależności, wykazując pozytywne związki z poprawnością
hamowania w dwóch pomiarach Testu Hamowania (pierwszy pomiar r=0,25; p=0,01 oraz drugi
pomiar r=0,22; p=0,02). Omawiane związki zaprezentowano w poniższej Tabeli 15.

Tabela 15. Poprawność wykonania zadań poznawczych a temperament
1TH_PH

2TH_PH

3TH_PH

1TP_PK

2TP_PK

3TP_PK

1TM_UC

2TM_UC

3TM_UC

FCZKT_ŻW

0,187

0,089

0,094

0,096

0,153

0,105

0,017

0,048

0,026

FCZKT_PE

-0,139

-0,152

-0,182

-0,062

0,007

-0,049

-0,002

-0,043

-0,030

FCZKT_WS

0,043

0,042

-0,068

-0,105

0,001

-0,042

-0,095

-0,031

-0,066

FCZKT_RE

-,226*

-0,173

-0,182

-0,105

-0,011

-0,061

0,008

0,057

0,015

FCZKT_WT

,245*

,223*

0,188

0,018

0,027

0,142

0,043

0,029

0,101

FCZKT_AK

0,131

0,052

0,049

0,043

0,003

0,089

-0,093

-0,079

-0,114

** korelacja istotna na poziomie 0,01
* korelacja istotna na poziomie 0,05

110

8.2. Związki korelacyjne temperamentu z tempem wykonania zadań
poznawczych
Tempo wykonywania zadań w Teście Hamowania w drugim i trzecim pomiarze
koreluje ujemnie z perseweratywnością. Im wyższa perseweratywność tym gorsze tempo
wykonania zadania. W Teście Hamowania w drugim pomiarze korelacja wyniosła r = - 0,20;
p=0,04, a w trzecim pomiarze: r = - 0,21; p=0,04. Żwawość jako czasowa charakterystyka
zachowania nie wykazała żadnych korelacji z tempem wykonywania zadań poznawczych.
Również energetyczne cechy zachowania nie wykazują związków z tempem wykonywania
zadań poznawczych. Nie ujawniono żadnych związków pomiędzy temperamentem a tempem
przełączania się w zadaniach poznawczych

oraz tempem

wykonywania zadania

sprawdzającego zdolność monitorowania i utrzymywania celu.
Związki pomiędzy cechami temperamentu a tempem wykonania zadań poznawczych
przedstawiono w Tabeli 16.

Tabela 16. Tempo wykonania zadań poznawczych a temperament
1TH_Tempo 2TH_Tempo 3TH_Tempo

1TP_Tempo

2TP_Tempo

3TP_Tempo 1TM_Tempo 2TM_Tempo 3TM_Tempo

FCZKT_ŻW

0,153

0,062

0,072

0,105

0,170

0,127

0,075

-0,031

0,021

FCZKT_PE

-0,154

-,198*

-,206*

-0,080

-0,021

-0,042

0,011

-0,048

-0,077

FCZKT_WS

-0,054

-0,105

-0,116

-0,109

-0,015

-0,028

-0,093

-0,106

-0,130

FCZKT_RE

-0,151

-0,170

-0,187

-0,122

-0,038

-0,082

-0,019

-0,033

-0,077

FCZKT_WT

0,186

0,184

0,183

0,029

0,045

0,137

0,080

0,082

0,087

FCZKT_AK

0,005

-0,006

0,014

0,053

0,022

0,132

0,126

0,026

0,044

* korelacja istotna na poziomie 0,01
* korelacja istotna na poziomie 0,05
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8.3. Związki korelacyjne temperamentu ze skutecznością wykonania zadań
poznawczych
Wskaźniki skuteczności utworzono na zmiennych standaryzowanych jako suma
poprawnych reakcji i utrzymywanego tempa wykonywanego zadania (skuteczność =
poprawność + tempo).
Perseweratywność ujemnie koreluje ze skutecznością hamowania tylko w trzecim pomiarze
Testu Hamowania (r= -0,20; p=0,04). Reaktywność emocjonalna pogarsza skuteczność
hamowania w pierwszym pomiarze Testu Hamowania (r= -0,20; p=0,04). Wytrzymałość
zachowuje się najbardziej stabilnie i koreluje dodatnio ze skutecznością hamowania we
wszystkich trzech pomiarach hamowania w Testach Hamowania (0,19<r<0,23; p<0,05).
Związki temperamentu ze skutecznością wykonania zadań poznawczych przedstawiono
w Tabeli 17.

Tabela 17. Skuteczność wykonania zadań poznawczych a temperament
1TH_ZS_S

2TH_ZS_S

3TH_ZS_S

1TP_ZS_S

2TP_ZS_S

3TP_ZS_S

1TM_ZS_S 2TM_ZS_S 3TM_ZS_S

FCZKT_ŻW

0,183

0,080

0,086

0,096

0,153

0,105

0,052

0,010

0,027

FCZKT_PE

-0,157

-0,186

-,202*

-0,062

0,007

-0,049

0,005

-0,051

-0,061

FCZKT_WS

-0,006

-0,033

-0,095

-0,105

0,001

-0,042

-0,105

-0,077

-0,112

FCZKT_RE

-,202*

-0,182

-0,192

-0,105

-0,011

-0,061

-0,006

0,013

-0,035

FCZKT_WT

,231*

,216*

,193*

0,018

0,027

0,142

0,068

0,062

0,107

FCZKT_AK

0,073

0,024

0,033

0,043

0,003

0,089

0,018

-0,029

-0,040

** korelacja istotna na poziomie 0,01
* korelacja istotna na poziomie 0,05
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8.4. Związki pomiędzy możliwościami przetwarzania stymulacji a funkcjami
zarządczymi
Na pierwszym etapie analizy możliwości przetwarzania stymulacji odgrywały istotną
rolę w różnicowaniu osób pod względem samokontroli, jako cechy, dlatego poddano je analizie
również na drugim etapie analizy. MPS powstała jako zmienna ciągła na wystandaryzowanych
danych według wzoru (WT-RE)/2 (Jankowski i Zajenkowski, 2009). Tak utworzona zmienna
MPS koreluje dodatnio z poprawnością hamowania we wszystkich trzech próbach Testów
Hamowania (1TH_PH: r=0,25; p=0,01; 2TH_PH: =0,21; p=0,03; 3TH_PH: =0,20; p=0,04).
Dodatni związek zaobserwowano także pomiędzy MPS a tempem w trzecim Teście
Hamowania (3TH_Tempo: r=0,20; p=0,04). Pozytywne związki ujawniły się

również

w skuteczności wykonania zadań związanych z hamowaniem (1TH_ZS_S: r=0,23; p=0,02;
2TH_ZS_S: r=0,21; p=0,03; 3TH_ZS_S: r=0,21; p=0,04). MPS nie wykazują natomiast
związków

z

pozostałymi

dwoma

funkcjami

wykonawczymi,

czyli

przełączaniem

i utrzymywaniem celu.
Omawiane związki, które wykazały istotność statystyczną zaprezentowano w tabeli nr 18.
Tabela 18. Skuteczność wykonania zadań poznawczych a temperament
1TH_PH

MPS_ZS

2TH_PH

,253**

,213*

3TH_PH

,199*

3TH_Tempo

1TH_ZS_S

,198*

,232*

2TH_ZS_S

,214*

3TH_ZS_S

,206*

** korelacja istotna na poziomie 0,01
* korelacja istotna na poziomie 0,05

8.5. Samokontrola, jako cecha a funkcje zarządcze
Samokontrola, jako cecha reprezentowana przez cztery zdolności takie jak hamowanie
i odraczanie, przełączanie i elastyczność, monitorowanie i utrzymywanie celu, inicjowanie
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i wytrwałość z kwestionariusza NAS-50 nie wykazała żadnych związków liniowych z takimi
funkcjami kontrolnymi jak hamowanie, przełączanie i utrzymywanie celu z Testów SIM.
Jedyne współzależności zaobserwowano pomiędzy kontrolą proaktywną z NAS-50
a funkcjami zarządczymi z drugiego etapu analizy. Kontrola proaktywna z NAS-50 wykazała
ujemne związki z funkcjami wykonawczymi, zarówno w zakresie poprawności wykonywanych
zadań, jak i tempa oraz skuteczności w Testach Monitorowania i Testach Przełączania. W
Tabeli 19 zaprezentowano tylko istotne związki (0,02<p<0,05) pomiędzy kontrolą proaktywną
a wskaźnikami poprawności, tempa i skuteczności funkcji wykonawczych.
Tabela 19. Związki samokontroli z NAS – 50 a funkcjami zarządczymi
1TM_UC
Kontrola proaktywna
NAS - 50

-,212*

2TM_UC

-,200*

1TP_PK

-,209*

1TP_Tempo

2TM_Tempo

-,214*

-,196*

1TM_ZS_S

-,198*

2TM_ZS_S

-,222*

** korelacja istotna na poziomie 0,01
* korelacja istotna na poziomie 0,05

8.6.
Różnice
w
funkcjach
zarządczych
temperamentalnych w klasycznym ujęciu

względem

struktur

Jedna z hipotez zakłada, że zharmonizowane struktury temperamentu, które
w decydującym stopniu wpływają na efektywność regulacji stymulacji będą współwystępować
ze sprawniej działającym systemem kontroli poznawczej. Sprawność systemu kontroli
poznawczej określono poprzez wskaźniki poprawności, tempa i skuteczności przy hamowaniu
reakcji, przełączaniu się pomiędzy reakcjami i utrzymywaniu w pamięci zadanego celu. Aby
przeanalizować różnice w kontroli poznawczej pomiędzy grupami o różnej strukturze
temperamentu wykonano jednoczynnikową analizę wariancji w planie dla grup niezależnych.
Test Levene’a dał negatywny wynik w odniesieniu do wszystkich dwudziestu siedmiu
wskaźników z Tabeli 14, co oznacza, że różnica pomiędzy wariancjami w porównywanych
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grupach jest nieistotna statystycznie, czyli zakładamy homogeniczność wariancji. W wyniku
tych analiz otrzymano istotny statystycznie efekt zmiennej poprawności i skuteczności
hamowania w Teście Hamowania z drugim i trzecim pomiarze w badanych grupach (2TH_PH:
F(3,100)=3,04; p=0,03; 3TH_PH: F(3,100)=3,35; p=0,02; 2TH_ZS_S: F(3,100)=2,99; p=0,04;
3TH_ZS_S: F(3,100)=3,03; p=0,03). Struktury temperamentu różnicują poprawność
i skuteczność hamowania poznawczego. Aby móc szczegółowo opisać różnice pomiędzy
parami średnich wykonano porównania a posteriori (test post hoc). Przeprowadzone
porównania post hoc za pomocą testu Scheffe’go ujawniły istotne różnice pomiędzy grupami
ZH1 i NZH2 zarówno w poprawności jak i skuteczności hamowania w drugim i trzecim
pomiarze. Struktura ZH1 (M=11,72, SD=2,77) wykazała istotnie statystycznie wyższą
poprawność hamowania w Teście Hamowania (drugi pomiar) od struktury NZH2 (M=8,85,
SD=3,72) i identycznie w Teście Hamowania (pomiar trzeci) ZH1(M=13,17; SD=4,23), NZH2
(M=9,81; SD=4,00). Podobne różnice ujawniły się przy skuteczności hamowania. Struktura
temperamentu ZH1 (M=0,77; SD=2,03) wykazała istotnie wyższą skuteczność hamowania
w Teście Hamowania (pomiar drugi) od struktury NZH2 (M=-0,64; SD=1,82) i identycznie
w pomiarze trzecim ZH1 (M=0,81; SD=2,06), NZH2 (M=-0,67; SD=1,74). Różnice średnich
w poprawności i skuteczności hamowania poznawczego pomiędzy grupami ZH1 i NZH2
pokazano na Rysunku 21.
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Rysunek 21. Średnia poprawność i skuteczność hamowania w Teście Hamowania w czterech
strukturach temperamentu.

8.7. Różnice w funkcjach zarządczych względem możliwości przetwarzania
stymulacji
Analiza wariancji w grupach różniących się poziomem zharmonizowania wykazała różnice
w hamowaniu pomiędzy ZH1 (strukturą zharmonizowaną o wysokich MPS) a NZH2 (strukturą
niezharmonizowaną o niskich MPS). Znów rodzi się pytanie czy to harmonia czy MPS
różnicują grupy. W celu rozstrzygnięcia tych wątpliwości przeprowadzono test t-studenta dla
prób niezależnych. Test Levene’a dał negatywny wynik w odniesieniu do wszystkich 27
wskaźników funkcji wykonawczych z Tabeli 14. Przyjmujemy zatem, że wariancje
w porównywanych grupach są jednorodne. Analiza testem t-Studenta dla prób niezależnych
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wykazała, że poziom możliwości przetwarzania stymulacji różnicuje grupy w zakresie
poprawności (t(102) = 1,97; p=0,05) i skuteczności (t(102)=2,1; p=0,04) hamowania w Teście
Hamowania w pomiarze trzecim.
Ø   Osoby o wysokich możliwościach przetwarzania (M=12,12; SD=4,6) stymulacji
istotnie statystycznie poprawniej hamują niż osoby o niskich MPS (M=10,49;
SD=3,82).
Ø   Osoby o wysokich możliwościach przetwarzania (M=0,40; SD=2,07) stymulacji
istotnie statystycznie skuteczniej hamują niż osoby o niskich MPS (M=-0,35; SD=1,72).
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9. Dyskusja wyników
Celem badań opisanych w rozdziałach 6 i 8 było poszukiwanie związków pomiędzy
temperamentem,

rozumianym

jako

zasobnik

i

regulator

energetyczny

organizmu,

a samokontrolą ujmowaną w podwójnej roli, jako względnie stała dyspozycja przejawiająca się
w zachowaniu (samokontrola na poziomie behawioralnym) oraz jako proces poznawczy
monitorujący i kontrolujący wykonanie zamierzonego celu, reprezentowany przez
wyspecjalizowane funkcje zarządcze (samokontrola na poziomie poznawczym). Temperament
w paradygmacie regulacyjnym bardzo dobrze opisuje Regulacyjna teoria temperamentu (RTT)
Strelaua, która cechy temperamentu odnosi do czasowych i energetycznych charakterystyk
zachowania. Pierwszy artykuł Strelaua i zaczyn pod RTT ukazał się 1958 r. (60 lat badań),
pierwszy kwestionariusz FCZ-KT został opublikowany w 1997 (Zawadzki, Strelau, 1997) co
świadczy o mocnym ugruntowaniu tej teorii naukowej w szeroko rozumianej praktyce
psychologicznej. Samokontrola na dwóch piętrach analizy posadowiona została w formującej
się wciąż teorii samokontroli Nęcki. W 2016 roku opublikowany został pięcioczynnikowy
model samokontroli, jako cechy wraz z kwestionariuszem NAS-50 (Nęcka i in., 2016),
a zastosowane w niniejszych badaniach Testy SIM do badania funkcji zarządczych wciąż
nazywamy

eksperymentalnymi,

ulepszamy

metodologicznie i poddajemy

kolejnym

weryfikacjom. Należy więc być ostrożnym przy wyciąganiu na ich podstawie dalekosiężnych
wniosków. Warto w tym miejscu przypomnieć, że projekt niniejszej dysertacji powstawał w
latach 2013-2014, a badania z pierwszego etapu rozpoczęto w kwietniu 2015 r. Łatwiej w tym
kontekście będzie zrozumieć powód włączenia do badań cech Wielkiej Piątki (Costa i McCrae,
1992), z zamiarem powołania cechy sumienność na stabilizatora formującego się modelu
samokontroli. Bardzo podobną funkcję miał spełniać inwentarz motywacji osiągnięć, który w
2013 r. pojawił się w polskiej adaptacji i który zawiera w swych skalach zarówno zmienną, jak
i czynnik samokontroli (Klinkosz i Sękowski, 2013). Samokontrolą często nazywamy
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szczególny przypadek samoregulacji („samoregulacja to wszelkie procesy dostosowania
poznania lub działania do standardu, który stanowi układ odniesienia”, Niedźwieńska, 2008,
s. 9), który zachodzi w sytuacji, gdy układ odniesienia jest nieokreślony lub jest wiele układów
odniesienia, które generują sprzeczne cele (Niedźwieńska, 2008). Efektywna regulacja
dopływu stymulacji wykonywana przez temperamentalną aktywność stosownie do możliwości
przetwarzania stymulacji kształtuje zharmonizowane struktury temperamentu. Zainteresowanie
przedstawianym tematem zaczęło się od pytania czy efektywna regulacja temperamentalna
wykazuje związki z samoregulacją w sensie kontroli poznawczej i czy struktury temperamentu
różnicują ludzi w poziomie samokontroli behawioralnej (cecha) i sprawności kontroli
poznawczej (funkcje zarządcze). I ostatnim celem po serii badań donoszących o braku
związków pomiędzy samokontrolą, jako cechą a kontrolą poznawczą (Nęcka i in., 2012) była
chęć kolejnej weryfikacji tego fenomenu, jednak nie metodami komputerowymi – którym
zarzuca się brak ekologicznej trafności i które, jak badacze sugerowali, mogły zniekształcać
otrzymywane wyniki z uwagi na różny poziom posługiwania się sprzętem komputerowym – a
tradycyjnymi zadaniami papier/ołówek, aby zachować spójność metodologiczną na tej
płaszczyźnie przeprowadzanych badań (Strelau, 1991, Nęcka i in., 2012). W poniższych sześciu
podrozdziałach pogrupowano i przedstawiono kolejno weryfikację postawionych hipotez oraz
zaprezentowano wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.
Trzy

pierwsze

podrozdziały

bazują

na

pierwszym

etapie

analizy

i pokazują kolejno związki korelacyjne, następnie związki przyczynowo-skutkowe a na końcu
różnice w samokontroli, jako cechy w podziale na struktury temperamentu i MPS. Kolejne trzy
podrozdziały łączą pierwszy i drugi etap analizy pokazując korelacje pomiędzy
temperamentem a funkcjami zarządczymi, cechą samokontroli a funkcjami zarządczymi oraz
różnice w sprawności mechanizmu poznawczego w zależności od struktur temperamentu
i MPS.
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9.1 Związki pomiędzy cechami z baterii TOMS
H1. Samokontrola jako cecha ma pozytywny związek ze żwawością, wytrzymałością
i aktywnością oraz ujemny związek z perseweratywnością i reaktywnością emocjonalną.
Hipoteza pierwsza została potwierdzona. Wyniki badań ujawniły różne siły związków
w poszczególnych podskalach modelu samokontroli, jako cechy, ale zakładane kierunki tych
zależności zostały potwierdzone empirycznie.
Samokontrola, jako stała dyspozycja osobnicza jest mocno pozytywnie powiązana ze
żwawością. Jest to jedyna cecha w całej konstelacji cech temperamentalnych, która wykazuje
pozytywne związki ze wszystkimi skalami samokontroli z kwestionariusza NAS-50. Ponadto
korelacje cząstkowe pokazują, że przy kontroli pozostałych cech temperamentalnych siła
związku w dalszym ciągu pozostaje na umiarkowanym poziomie. Żwawość najsilniej łączy się
z przełączaniem i elastycznością. Staje się to bardziej zrozumiałe i spójne, gdy przyjrzymy się
definicji żwawości lub jeszcze głębiej, gdy przypomnimy sobie, że to ruchliwość z klasycznej
RTT buduje ŻW, a ta jest określana jako zdolność do przestawiania się z jednej reakcji na drugą,
adekwatnie do zmian w otoczeniu i jest traktowana jako bezpośredni przejaw elastyczności
mechanizmu fizjologicznego (Strelau, 1985). Można zatem powiedzieć, że ŻW ułatwia szybką
adaptację do sytuacji, warunkuje sprawniejszy mechanizm przełączania się kontrolnego
pomiędzy reakcjami, zwłaszcza z reakcji nieadekwatnej na taką, która prowadzi do
zamierzonego celu. Kontrowersję może budzić fakt, iż zdolność do zmiany zachowania
i szybkość reakcji traktowane są również jako składnik impulsywności (Thurstone, 1951;
Barrat i Patton, 1983; za: Zawadzki i Strelau, 1997), a ta jest raczej przeciwieństwem
samokontroli (Muraven i in.., 2006). ŻW jest utożsamiana z tzw. funkcją pierwotną (prymarną)
w temperamentalnym ujęciu Heymansa i Wiersmy (Zawadzki i Strelau, 1997), która wyraża
się m. in. „w niekonsekwencji i braku dyscypliny, gdyż kieruje się zmiennymi impulsami
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i wrażeniami” (Tarnowski, 1987, s. 56). Często mówimy też o przetargu pomiędzy szybkością
a poprawnością. ŻW koreluje na znikomym poziomie z hamowaniem i odraczaniem
gratyfikacji, a także z kontrolą proaktywną, co może wskazywać na niejednorodny związek tej
cechy z samokontrolą, albo wręcz niejednorodną strukturę tej cechy, która jak pamiętamy
z początkowych opisów powstała z ruchliwości, szybkości i tempa. ŻW ułatwia przełączanie,
inicjowanie, utrzymywanie celu i jest naturalnym akceleratorem przebiegu procesów
mentalnych (szybkość myślenia, bystrość to również domena inteligencji), z drugiej strony
cecha ta może utrudniać hamowanie reakcji, odraczanie gratyfikacji i planowanie
długoterminowe, związane z rozciągnięciem działania w czasie i czekaniem na ostateczną
nagrodę.
Perseweratywność umiarkowanie ujemnie koreluje z samokontrolą, jako cechą,
zwłaszcza negatywnie łączy się z hamowaniem i odraczaniem. PE wywołuje trwanie
w utrwalonej reakcji i jej powtarzanie nawet po zaprzestaniu oddziaływania bodźca. Cecha ta
jest utożsamiana ze sztywnością myślenia, swoistą „bezwładnością” stanów psychicznych, a co
za tym idzie nieadaptacyjną funkcją poznawczą. Osłabienie procesów hamowania, tak zwany
deficyt inhibicyjny zmniejsza efektywność pamięci, myślenia, decydowania, a także skutkuje
trudnością utrzymywania obranego kierunku działań, przedwczesne porzucanie celu,
niezdolność oparcia się impulsom (Goryńska i in., 2011). Można powiedzieć, że
perseweratywność jest swoistym inhibitorem sprawnie działającej samokontroli.
Wrażliwość sensoryczna wykazuje bardzo nikłe pozytywne korelacje z cechą
samokontroli, wyłączając kontrolę proaktywną, z którą nie wykazuje żadnych związków.
Z uwagi na fakt, iż sami Autorzy kwestionariusza FCZ-KT (Zawadzki, Strelau, 1997) mają
wątpliwości co do formalnej charakterystyki tej cechy, nie stawiano hipotez związanych z tą
cechą temperamentu.
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Reaktywność emocjonalna łączy się głównie z samokontrolą reaktywną, czyli
hamowaniem i odraczaniem, przełączaniem i elastycznością oraz monitorowaniem
i utrzymywaniem celu. Im większa intensywność i pobudliwość emocjonalna tym słabsza
samokontrola zachowania i działania. Zdolność do regulowania reakcji poprzez wytężoną
kontrolę w odpowiedzi na stres i bodźce środowiskowe znajduje swoje podstawy w koncepcji
Rothbart (Rothbart i Derrybery, 1981). Cecha RE odnosi się głównie do negatywnych emocji,
szczególnie lęku, a ten indukuje myśli będące dystraktorami, wywołuje deficyty w zakresie
selekcji informacji i osłabia kontrolę uwagową (Eysenck, M., 1992; Szymura, 2007; Fajkowska
i Szymura, 2009). Problem narasta, gdy dystraktory stają się nie tylko zakłócające, ale też
zagrażające jednostce, gdyż jedną z podstawowych funkcji lęku jest wykrywanie zagrożeń,
więc w takich warunkach uwaga zaczyna funkcjonować tendencyjnie, a obawa przed porażką
może prowadzić do zaniechania działań kontrolnych i rezygnacji z osiągnięcia zamierzonego
celu. Osoby lękowe i reaktywne są bardziej wrażliwe na zagrażające dystraktory, nawet wtedy,
gdy nie są one bezpośrednio związane z wykonywanym zadaniem (Matthews i in., 2009).
Reaktywność emocjonalna nie wykazuje związków z kontrolą proaktywną, nie bierze udziału
w budowaniu długofalowych planów i strategii działania.
Pozytywne związki wytrzymałości temperamentalnej z samokontrolą uwidaczniają się
głównie przy hamowaniu i odraczaniu oraz przełączaniu i elastyczności. Oba procesy
wymagają dużego wysiłku, aby nie ulec pokusie i zahamować niechcianą reakcję lub też
odroczyć jakąś przyjemność czy nagrodę na później, gdyż stoi w konflikcie z aktualnie
realizowanym zadaniem. Również przy przełączaniu się z jednej czynności na drugą ponosimy
wysokie koszty energetyczne, samokontrola wymaga wysiłku i może wyczerpywać zasoby
mentalne (Tangney i in., 2004; Baumeister, 2011). Takie zachowania wymagają nie tylko
wytrwałości w działaniu, ale również fizjologicznej wytrzymałości, która objawia się właśnie
w adekwatnym reagowaniu na sytuacje wymagające długotrwałej lub bardzo silnej stymulacji.
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Temperamentalna aktywność zachowuje się niejednorodnie w związku z czynnikami
samokontroli. Wykazuje umiarkowany pozytywny związek z przełączaniem i elastycznością,
a z pozostałymi czynnikami samokontroli nie wykazuje związków lub są one bardzo słabe.
Aktywność jest regulatorem dopływu stymulacji, tu chodzi głównie o zakres i ilość
podejmowanych działań. Uzyskane wyniki są dosyć zadziwiające i nieoczekiwane, ponieważ
AK jako regulator energetycznych charakterystyk zachowania ma największy wpływ na
efektywną regulację stymulacji i optymalny poziom pobudzenia, który to stan jest sam w sobie
nagradzający dla jednostki i wzbudzający pozytywne emocje (Eliasz, 1974, 1981). Badania
Ledzińskiej i współpracowników (2013) dały jeszcze bardziej zróżnicowane rezultaty w tej
kwestii, gdyż w ich badaniach AK wykazywała zarówno związki pozytywne (np. łączyła się
bardziej z adaptacyjnymi strategiami metapoznawczymi), jak i negatywne (pogarszała zadania
komputerowe związane z uwagą i pamięcią roboczą) w kontekście funkcji poznawczych
i metapoznania. Może to być związane z tym, że dla sprawnego działania samokontroli
wymagany jest umiarkowany poziom aktywności i do pewnego momentu zwiększanie zakresu
stymulacji działa mobilizująco i sprzyja samokontroli, jednak po przekroczeniu pewnego progu
nadmiar bodźców działa rozpraszająco i pogarsza samokontrolę (patrz: zależność
krzywoliniowa – prawo Yerkesa – Dodsona). Koncepcja siły woli Kuhla i badania prowadzone
przez Marszał-Wiśniewską (1997, 1999) pokazywały, że osoby zorientowane na działanie,
a więc aktywne, mają wyższą kontrolę od osób zorientowanych na stan, czyli pewnego rodzaju
bezczynność.
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H.2. Samokontrola podmiotowa koreluje ujemnie z neurotycznością, natomiast
dodatnio

z

sumiennością,

ekstrawersją,

otwartością

na

doświadczenie

i ugodowością.
Hipoteza druga została potwierdzona. Niemniej jednak silne związki wykazały jedynie
dwie cechy, tj. neurotyczność i sumienność.
Neurotyczność, czyli podatność na negatywne emocje, w skład których wchodzi lęk,
agresywna wrogość, depresyjność, nadmierny samokrytycyzm, ale też impulsywność
i wrażliwość szkodzi samokontroli, jako cesze (Chester i in., 2016). Neurotyczność wykazała
ujemne związki z hamowaniem i odraczaniem, przełączaniem i elastycznością oraz
monitorowaniem i utrzymywaniem celu, czyli wskaźnikami wchodzącymi w skład
samokontroli reaktywnej. Ze względu na słabą zdolność do kontrolowania swoich popędów u
osób wysoko neurotycznych częściej diagnozowano problemy z hazardem, niekontrolowanymi
wydatkami pieniędzy, przejadaniem się czy nałogami (Brooner, Schmidt i Herbst, 1994, za:
McCrae, Costa, 2005). Neurotyczność łączy się też z roztargnieniem, rozumianym jako
skłonność do rozpraszania uwagi,

niewłaściwej kontroli czynności czy niepamiętania

(Studenski, 2013). Nie ujawniono związków tej cechy z kontrolą proaktywną.
Sumienność jako cecha pokrewna samokontroli mierzonej na poziomie behawioralnym,
charakteryzująca się zorganizowaniem, wytrwałością, silną wolą, zmotywowaniem silnie
pozytywnie koreluje z wynikiem ogólnym samokontroli z kwestionariusza NAS-50. W skład
cechy sumienność wchodzą takie składniki jak: kompetencja, skłonność do utrzymywania
porządku, obowiązkowość, dążenie do osiągnięć, samodyscyplina oraz rozwaga. Wszystkie te
komponenty moglibyśmy również przypisać cesze samokontroli, dlatego nie dziwi fakt, że te
dwie cechy są ze sobą silnie skorelowane (Nęcka i in., 2016). Również Studenski (2013)
potwierdził w swoich badaniach, że roztargnienie wiąże się z niskim poziomem tej cechy.
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Ciekawe jest natomiast w tym związku to, że sumienność silniej łączy się z samokontrolą
proaktywną, aniżeli reaktywną, czyli odmiennie aniżeli cechy temperamentalne, biologicznie
uwarunkowane, które nie wykazują związków z samokontrolą proaktywną. Sumienność
najsilniej wiąże się z inicjowaniem i wytrwałością, a następnie z kontrolą proaktywną. Można
byłoby postawić hipotezę, że samokontrola proaktywna nie jest uwarunkowana biologicznie,
a kształtuje się pod wpływem środowiska, podobnie jak cechy osobowości.
Ekstrawersja ujawniła umiarkowany pozytywny związek jedynie z przełączaniem
i elastycznością, podobnie jak temperamentalna aktywność z którą jest skorelowana, co po raz
drugi potwierdza, że cechy te mają specyficzne połączenie tylko z pewnymi aspektami
samokontroli, jako cechy. Ugodowość wykazała umiarkowany pozytywny związek tylko
z hamowaniem i odraczaniem. Jako cecha o orientacji interpersonalnej, przejawiająca się
w zaufaniu do innych ludzi, współpracy i altruizmie wydaje się być uzasadnionym, że ułatwia
hamowanie niepożądanej reakcji, która mogłaby być zagrażająca dla innych, a odraczanie
gratyfikacji kierując się dobrem innych osób, też jest w przypadku tej cechy uzasadnione.
Otwartość na doświadczenie nie wykazała związków z samokontrolą, jako cechą lub były to
bardzo słabe związki ze skalami hamowania i odraczania oraz kontroli proaktywnej.
Potwierdzają to również badania (Hlawacz i Nowak, 2015) gdzie nie ujawniły się żadne związki
pomiędzy tymi cechami. Otwartość na doświadczenie jest cechą związaną z myśleniem
dywergencyjnym, ciekawością poznawczą, wyobraźnią (McCrae, Costa 2005). Osoby otwarte
na doświadczenie biorą pod uwagę wiele możliwości, mają liberalny stosunek do wartości, są
spontaniczne, co może oznaczać, że związek z samokontrolą nie jest liniowy i zależy od
kontekstu czy wprost preferowanych wartości.
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H.3. Samokontrola jako cecha jest pozytywnie skorelowana z motywacją osiągnięć.
Ogólnie można powiedzieć, że samokontrola, jako cecha mierzona kwestionariuszem
NAS-50 jest powiązana z motywacją osiągnieć. Na siedemnaście przebadanych zmiennych
motywacyjnych tylko dwie (nastawienie na rywalizację i flow) nie wykazały istotnych
statystycznie zależności liniowych z cechą samokontroli. Sam fakt, że Autorzy Cebulowego
modelu osiągnięć (Schuler i in., 2001, za: Klinkosz i Sękowski, 2013) włączają samokontrolę
do swojego inwentarza motywacji osiągnięć pokazuje, że jest ona bardzo potrzebna do
osiągania celów, a nawet jest traktowana przez nich jako zmienna motywacyjna. Pozytywne
korelacje pomiędzy zmiennymi samokontroli z dwóch kwestionariuszy potwierdzają trafność
zewnętrzną narzędzia NAS-50. Samokontrola z LMI koresponduje z obydwoma typami
samokontroli REA i PRO, jednak zdecydowanie większa siła związku ujawnia się z typem
proaktywnym samokontroli NAS – 50, na podstawie czego można wysnuć wniosek, że skale
inicjowanie i wytrwałość oraz kontrola proaktywna zawierają w sobie duży komponent
motywacyjny.
Czynnik pewność siebie i jego sześć motywatorów (elastyczność, odwaga,
preferowanie trudnych zadań, niezależność, wiara w sukces i dominacja) większą siłę
związków wykazują z samokontrolą reaktywną. Szczególnie mocno z wynikiem ogólnym
samokontroli NAS – 50 i jego reaktywnymi podskalami łączy się motywator odwaga. Potrzeba
odwagi i umiejętności przeciwstawiania się zewnętrznym naciskom (np. dominacji,
niezależności), aby zahamować nieadekwatną reakcję lub przełączyć się na inną czynność.
Z kolei czynnik ambicja, którego komponentami są: zapał do nauki, ukierunkowanie na
cel, wysiłek kompensacyjny, dbałość o prestiż, satysfakcja z osiągnieć, zaangażowanie,
nastawienie na rywalizację i flow wykazuje umiarkowane związki z kontrolą proaktywną.
Z wynikiem ogólnym skali NAS-50 najsilniej łączą się zapał do nauki i ukierunkowanie na cel.
Wynika z tego, że ludzie ambitni lepiej planują i organizują swoje działania długoterminowe.
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9.2. Wpływ temperamentu na kształtowanie się samokontroli

H.4. Temperament ma wpływ na kształtowanie się cechy samokontroli.
Do weryfikacji tej hipotezy użyto analizy ścieżek strukturalnych, które zakładają
przyczynową zależność między zmiennymi zarówno jawnymi, jak i latentnymi, i służą do
testowania modeli przyczynowych przy pomocy układu równań liniowych. Analiza
potwierdziła dopasowanie modeli do danych empirycznych i wpływ temperamentu na
kształtowanie się samokontroli, jako cechy, jednak siła tego wpływu zdecydowanie bardziej
ujawniła się w stosunku do samokontroli reaktywnej, aniżeli proaktywnej. Samokontrola
reaktywna jest bardziej pożądana w kontekście społecznym, ułatwia budowanie pozytywnych
relacji z innymi ludźmi, warunkuje mniejsze problemy z uzależnieniami i przestrzeganiem
obowiązujących norm i zasad. Samokontrola proaktywna jest ważniejsza w świetle
indywidualnych potrzeb jednostki, ułatwia stawianie i osiąganie celów, poprawia samoocenę,
poczucie sprawstwa i ogólnego dobrostanu psychicznego jednostki (Nęcka, 2015). Modelem,
który okazał się być najbardziej dopasowanym do danych był ten, w którym analizowano
ścieżki przebiegające od możliwości przetwarzania stymulacji (MPS) do samokontroli REA
i PRO. Można zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli temperament wpływa na kształtowanie się
i funkcjonowanie samokontroli to główną rolę odgrywają tu dwie jego cechy: reaktywność
emocjonalna i wytrzymałość, które świadczą o możliwościach przetwarzania stymulacji
(aktywowalność w koncepcji Graya). Są to cechy współtworzące energetyczne podstawy
zachowania, więc w nich należy upatrywać energetycznego zasobnika organizmu potrzebnego
do zainwestowania w wymagające wysiłku procesy kontroli. I podobnie, siła oddziaływania
MPS jest większa na kształtowanie się samokontroli REA, aniżeli samokontroli PRO.
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9.3 Struktury temperamentu a samokontrola, jako cecha

H.5. Zharmonizowane struktury temperamentu wykazują się wyższym poziomem
samokontroli, a typy niezharmonizowane cechuje mniej wydolna samokontrola.
Hipoteza piąta nie została potwierdzona. Struktury zharmonizowane versus
niezharmonizowane nie różnicują osób badanych względem poziomu cechy samokontroli.
Regulator jakim jest temperamentalna aktywność zachowuje się niejednorodnie w związku
z samokontrolą, a to on decyduje o efektywnym dopływie stymulacji i w konsekwencji tego
odpowiada za powstawanie dysocjacji w obrębie struktur temperamentu. Aktywność jest
traktowana jako jeden z podstawowych wymiarów w wielu koncepcjach temperamentalnych
(Buss i Plomin, 1975, Thomas i Chess, 1977), jednak bez względu na to, jakie jest natężenie tej
cechy i czy w związku z tym dochodzi w układzie nerwowym do przestymulowania czy
niedostymulowania – co jest temperamentalnym czynnikiem ryzyka różnych zachorowań
(Strelau, 1995) i może prowadzić do zaburzeń zachowania lub zmian patologicznych – nie ma
to związku z wydolnością samokontroli, jako cechy. Badania dotyczące sprawności
samokontroli osób o określonej strukturze temperamentu są nieliczne, a sam model
samokontroli Nęcki nie był jeszcze pod kątem związków ze strukturami temperamentalnymi
i poziomem ich zharmonizowania badany. Nieefektywna regulacja stymulacji prowadząca do
niezharmonizowanych struktur obniża sprawność działania i wzbudza negatywne emocje.
Adaptacyjna funkcja temperamentu m.in. wpływa na kształtowanie się określonych stylów
działania czy wybór zawodu. W świetle badań temperamentalnych nad niedostosowaniem cech
temperamentu do warunków stymulacyjnych niejasny pozostaje brak zróżnicowania
w samokontroli, jako cesze osobniczej pomiędzy zharmonizowanymi i niezharmonizowanymi
strukturami temperamentu. Z drugiej strony Costa i McCrae (2005) potwierdzają w swoich
badaniach, że cecha sumienność bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i związanej z tym
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stymulacji, zawsze była predyktorem skutecznego działania i radzenia sobie z zadaniami. To
wymiar ekstrawersji-introwersji oraz neurotyczności wpływał na selekcje zawodów, natomiast
„pracownicy, którzy są dobrze zorganizowani, punktualni i zorientowani na wykonanie
zadania, dobrze sobie radzą bez względu na to, czy zarządzają korporacjami czy kopią rowy”
(McCrae i Costa, 2005, s. 267-268).
Przy testowaniu hipotezy piątej odkryto, że to nie harmonia struktur i efektywność
regulacji stymulacji, a możliwości przetwarzania stymulacji (MPS) różnicują grupy w kwestii
cechy samokontroli. Wydaje się, że to jedno z ciekawszych i bardziej niespodziewanych odkryć
w prezentowanej pracy. O możliwościach przetwarzania stymulacji świadczą dwie
energetyczne cechy, które są ze sobą silnie, ujemnie skorelowane, czyli reaktywność
emocjonalna i wytrzymałość. Te dwie cechy w układzie pawłowowskim to siła procesów
pobudzenia, która klasyfikuje typ układu nerwowego jako silny lub słaby. Co więcej, wracając
do klasycznej, pierwotnej wersji RTT (patrz Rysunek 2) te dwie cechy tworzyły jedną
dyspozycję nazwaną reaktywnością, świadczącą o wydolności i odporności organizmu. Według
pawłowowskiej nomenklatury można rzec, że silny typ układu nerwowego tworzy silną
samokontrolę, słaby typ układu nerwowego wiąże się ze słabą samokontrolą jako cechą (patrz
Rysunek 1), a aktywność w tej kwestii ma znacznie wtórne. Baumeister i jego wysiłkowa teoria
samokontroli mogłaby również potwierdzać powyższe stwierdzenia. Badacze związków
pomiędzy przywództwem a samokontrolą (Kai Chi (Sam) Yam, Huiwen Lian, D. Lance Ferris,
Douglas Brown (2018) piszą wprost, że o samokontroli należy myśleć podobnie, jak o sile
fizycznej. Zaglądając do konkretnych podskal samokontroli NAS-50 wyniki badań pokazują,
że typy ZH1 (zharmonizowany, z wysokimi MPS, potocznie zwany sangwinikiem) i NZH1
(niezharmonizowany, z wysokimi MPS, potocznie zwany flegmatykiem) mają istotnie wyższy
poziom samokontroli, jako cechy, nie tylko w wyniku ogólnym, ale i w podskalach hamowania
i odraczania, przełączania i elastyczności, monitorowania i utrzymywania celu oraz inicjowania
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i wytrwałości. Jedyną podskalą, która nie wykazała istotnych statystycznie różnic pomiędzy
czterema strukturami temperamentalnymi była kontrola proaktywna. Wynika z tego, że
struktury o wysokich możliwościach przetwarzania stymulacji, które wykazują odporność na
dystraktory i zmęczenie, a także są mniej wrażliwe sensorycznie i emocjonalnie mają
sprawniejszy system funkcjonowania samokontroli, głównie tej reaktywnej, którą trzeba
uruchomić jako odpowiedź na zaistniały bodziec. Struktury ZH1 i NZH1 mają też istotnie
wyższy wskaźnik inicjowania i wytrwałości. O ile nie dziwi powiązanie temperamentalnej
wytrzymałości z wytrwałością w dążeniu do celu, o tyle przy samym zainicjowaniu czynności
wydawałoby się, że nie jest potrzebna siła, a raczej motywacja związana z tym, dlaczego chcę
podjąć działanie. Wygląda jednak na to, że większe możliwości przetwarzania stymulacji
ułatwiają implementację zamierzonego działania, a więc, pewien wysiłek musi być wykonany,
aby wprawić czynność w ruch. Jedynie kontrola proaktywna wyróżnia się na tle innych podskal
w ten sposób, że nie wykazuje żadnych istotnych różnic pomiędzy żadnymi parami z czterech
struktur temperamentalnych, a zatem również struktury z wysokimi i niskimi możliwościami
przetwarzania stymulacji nie różnią się poziomem kontroli proaktywnej z NAS - 50. Można
jedynie domniemywać, że do układania planów czy budowania strategii i harmonogramów, aby
ostatecznie zrealizować dalekosiężny cel, potrzebne są raczej zasoby intelektualne i zdolności
twórcze, aniżeli siła i odporność układu nerwowego, przejawiająca się w pewnej konstelacji
temperamentalnych cech. Szacowanie struktur temperamentu wykonano dwoma metodami.
W pierwszej, której wyniki opisano powyżej posłużono się klasyczną metodologią Strelaua
opierając się na staninach trzech cech RE, WT, AK, głównie z uwagi na dużą rozpiętość
wiekową osób badanych i potrzebę znormalizowania wyników surowych, aby były bardziej
porównywalne. W drugiej, z uwagi na fakt, że w pierwszej metodzie bardzo dużo osób
pozostaje
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i Zajenkowskiego (2009). Również w drugim przypadku potwierdziły się te same wyniki, to
znaczy, że struktury zharmonizowane nie różnią się w poziomie i sprawności funkcjonowania
samokontroli, jako cechy od struktur niezharmonizowanych, więc aktywność ze swoją
zdolnością do regulacji ilości napływającej stymulacji pełni jedynie rolę drugoplanową.
Główną rolę odgrywają tu możliwości przetwarzania stymulacji, które różnicują zdolności
samokontroli w skalach HO, PE, UC, IW, ale nie KP. Również samokontrola mierzona jako
wskaźnik motywacji osiągnięć w inwentarzu LMI wykazuje podobne zróżnicowanie w grupach
o różnych strukturach temperamentu, jak samokontrola NAS-50.

9.4. Temperament a funkcje zarządcze

H.6. Osoby żwawe będą reagowały szybciej i osiągały krótsze czasy reakcji,
a perseweratywne odwrotnie.
Związki pomiędzy czasowymi charakterystykami zachowania a trzema funkcjami
zarządczymi tylko częściowo potwierdziły hipotezę numer sześć. Poziom wykonania zadań
poznawczych ocenia się zazwyczaj poprzez pomiar czasu reakcji. Żwawość jako cecha, która
najbardziej przejawia się w szybkości i tempie reakcji nie wykazała żadnych istotnych
związków z hamowaniem, przełączaniem i utrzymywaniem celu w testach SIM. Wynik ten
o tyle zaskakuje, że na poziomie behawioralnym ŻW była najsilniejszym korelatem
samokontroli, jako cechy. Ta pozorna sprzeczność może nas prowadzić w kilku kierunkach
wnioskowania. Po pierwsze, hamowanie, przełączanie i monitorowanie jako pewne
zachowania kontrolne czy stałe dyspozycje nie muszą być tym samym co funkcje wykonawcze
hamowania, przełączania czy monitorowania na poziomie poznawczym (Nęcka, 2012, 2018).
Po drugie, wykonywanie zadań poznawczych pod presją czasu może być na tyle stresogenne,

131

że żwawość może poprawiać szybkość reakcji, ale poprzez impulsywne działanie pogarszać
poprawność wykonywanych zdań.
Druga charakterystyka czasowa, tj. perseweratywność zgodnie z założeniami
pogarszała tempo i skuteczność wykonania zadań mierzących hamowanie w Testach
Hamowania. „Sztywność” myślenia i trudność oderwania się od bodźca, który przestał działać
nie służy zdolności szybkiego hamowania niepożądanej reakcji (Gruszka i Owen, 2015). Nie
ujawniono natomiast związków PE z przełączaniem i utrzymywaniem w pamięci celu.

H.7. Kontrola poznawcza ma negatywny związek z reaktywnością emocjonalną.
Hipoteza numer siedem została częściowo potwierdzona. RE pogarszała poprawność
i skuteczność wykonywanych zadań w Testach Hamowania. Negatywne lub zbyt intensywne
emocje, które towarzyszą RE zakłócają procesy hamowania w zadaniach poznawczych.
W badaniach Szymury (2007) nad związkami cech osobowości w ujęciu Eysencka z procesami
uwagi wykazano, że lęk (neurotyczność) obniża efektywność przetwarzania informacji
i zwiększa deficyty uwagowe. W zadaniach mierzących zdolności przełączania i utrzymywania
w pamięci celu nie wykryto związków z RE. Badania Ledzińskiej i współpracowników (2013)
również nie wykazują związków lub są to bardzo słabe korelacje pomiędzy temperamentem
a pamięcią roboczą.

H.8. Kontrola poznawcza pozytywnie koreluje z wytrzymałością i aktywnością.
Hipoteza numer osiem została potwierdzona częściowo tylko z stosunku do
wytrzymałości. Aktywność nie ujawniła żadnych związków z funkcjami wykonawczymi.
Temperamentalna wytrzymałość powinna ujawnić się zwłaszcza w zdolności do przedłużonej
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koncentracji uwagi. I rzeczywiście wystąpiły pozytywne korelacje WT z poprawnością
i skutecznością wykonywania zadań wymagających hamowania.

9.5. Samokontrola, jako cecha a funkcje zarządcze
H.9. Kontrola poznawcza pozytywnie koreluje z samokontrolą, jako cechą.
Ta hipoteza nie została potwierdzona. Nie ujawniono korelacji pomiędzy skalami
samokontroli NAS – 50 (wyjątek stanowi kontrola proaktywna), a trzema funkcjami
wykonawczymi wyrażonymi poprzez hamowanie, przełączanie i utrzymywanie celu z testów
SIM. Badania przeprowadzone przez Nęckę i współpracowników (2012, 2018) dwukrotnie
potwierdziły brak związków pomiędzy samokontrolą, jako cechą, a kontrolą poznawczą. Jedną
ze spekulacji podawaną przez Autorów była kwestia użycia w badaniach sprzętu
komputerowego versus kwestionariuszy samoopisowych i związanego z tym zróżnicowania
metodologicznego (Nęcka i in., 2012; Strelau, 1992). Wyniki prezentowanych badań pokazują,
że problem może być głębszy aniżeli ujednolicenie sposobu pomiaru funkcji wykonawczych
i cech samokontroli. Nie dysponujemy badaniami do porównań w tej kwestii.
Ujawniono słabe ujemne związki kontroli podmiotowej z przełączaniem oraz monitorowaniem
i utrzymywaniem celu. Można by wnioskować, że im ktoś lepiej przełącza się w danej chwili
pomiędzy zadaniami i monitoruje w danej chwili swój cel, tym gorzej planuje długoterminowe
zadania. Zdolność do proaktywnej samokontroli jest jednym z podstawowych elementów
skutecznej samoregulacji, koncentruje się raczej na przyszłości, aniżeli na teraźniejszości
i przeszłości. Dzięki niej człowiek jest w stanie realizować plany, przewidywać przeszkody,
dostosowywać cele i ustalać priorytety. Myślenie proaktywne może utrudniać koncentrację
uwagi na bieżącym wykonaniu zadań. Nadmierne zaabsorbowanie myślami zarówno tymi
związanymi z celem, jak i tymi intruzywnymi może upośledzić efektywną realizację zamiaru
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(Kuhl, 1994). Brak jest badań na ten temat, a ponadto należy pamiętać, że testy SIM pełnią
funkcję eksperymentalną i nie dysponujemy jeszcze potwierdzonymi wskaźnikami rzetelności
i trafności tych miar.

9.6. Struktury temperamentu a funkcje zarządcze

H.10. Zharmonizowane struktury temperamentu wykazują się sprawniejszym
systemem kontroli poznawczej w stosunku do niezharmonizowanych struktur.
Wychodząc z założenia, że procesy poznawcze zachodzą dynamicznie, a system
poznawczy cechuje się zdolnością do samoregulacji, przypuszczano, że zharmonizowane
struktury temperamentu, które determinują skuteczność regulacji stymulacji, będą wspierać
systemem kontroli poznawczej w jego sprawnym działaniu. Według Zawadzkiego i Strelaua
(1997), niezharmonizowana struktura temperamentu może prowadzić do kształtowania się
nieprawidłowych form zachowania w postaci uzależnień, które są przejawem słabej
samokontroli. Hipoteza dziesiąta została częściowo potwierdzona. Poprawność i skuteczność
hamowania różnicowały grupy o zharmonizowanej strukturze

i wysokich MPS (ZH1)

względem niezharmonizowanej struktury temperamentu i niskich MPS (NZH2). Oznacza to,
że sprawność mechanizmu kontroli poznawczej przejawiająca się w hamowaniu wymaga
zarówno zharmonizowania struktury temperamentu, jak również wyższych możliwości
przetwarzania stymulacji. Nie ujawniono żadnych istotnych statystycznie różnic pomiędzy
grupami reprezentującymi struktury zharmonizowane i niezharmonizowane w kontroli
poznawczej mierzonej Testami Przełączania i Monitorowania.
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Nie stawiano pytania badawczego czy MPS różnicują osoby pod względem sprawności
działania mechanizmu kontroli poznawczej, jednak w świetle uzyskanej powyżej koniunkcji
przeprowadzono takie analizy. MPS różnicowały grupy w poprawności i skuteczności
hamowania w Teście Hamowania, czyli osoby z wyższymi możliwościami przetwarzania
stymulacji miały więcej poprawnych zahamowań i wykazały większą skuteczność hamowania
w zadaniach poznawczych, aniżeli osoby z niskimi MPS.
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10. Podsumowanie i perspektywa dalszych badań
Psychologowie temperamentu, niezależnie od przyjętych paradygmatów, są zgodni co
do tego, że temperament ujawnia się od samych narodzin dziecka, a pewne jego zaczątki (np.
aktywność ruchowa) są obserwowalne już w życiu prenatalnym (Strelau, 2009). Badacze
skoncentrowani na temperamencie dziecka (Buss i Plomin, 1975; Rothbart, i in., 1998; Thomas
i Chess, 1977) podzielają pogląd, że cechy temperamentu tworzą fundament dla dalszego
rozwoju, w tym do rozwoju wewnętrznych struktur poznawczych. Temperament jako formalna
charakterystyka każdego zachowania bierze udział również w czynnościach kontrolnych.
Wykazuje on wiele związków z samokontrolą reaktywną, która jest nam potrzebna tu i teraz,
gdy napływają do nas bodźce czy informacje i trzeba na nie odpowiedzieć lub odpowiednio
zareagować. Żwawość i wytrzymałość ułatwiają czynności kontrolne, a perseweratywność
i reaktywność emocjonalna osłabiają samokontrolę REA. Aktywność raczej nie jest
predyktorem wyższego poziomu cechy samokontroli i jako regulator dopływu stymulacji nie
oddziałuje na sprawność procesów kontroli. W świetle przeprowadzonych badań,
zharmonizowane

struktury

nie

poprawiają

sprawności

funkcji

kontrolnych.

Niedostymulowanie lub przestymulowanie ma wpływ na stan naszego zdrowia i dobrostan
psychiczny, determinuje odporność na stres i tworzy temperamentalny czynnik ryzyka (Strelau,
2014), ale nie osłabia naszej samokontroli. To poziom możliwości przetwarzania stymulacji –
świadczący o silnym lub słabym typie układu nerwowego – łączy się z silniejszą lub słabszą
samokontrolą REA. Tu wydawać by się mogło należy poszukiwać korelatów biologicznych
pomiędzy wydolnością układu nerwowego a sprawnością funkcji kontrolnych. Na poziomie
neuronalnym samokontrola jest realizowana przez szereg ośrodków mózgowych. Nie ma, jak
się wydaje, jednego mózgowego ośrodka „silnej woli”, można natomiast stwierdzić wybiórczą
aktywację różnych obszarów mózgu podczas realizacji zadań wymagających samokontroli.
Przede wszystkim aktywizuje się grzbietowo-boczna kora przedczołowa (DLPFC), zwłaszcza
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w prawej półkuli. Ten ośrodek wydaje się szczególnie ważny w przypadku hamowania
niepożądanej reakcji. Ważną rolę kontrolną spełnia przednia część kory obręczy (ACC), która
wykrywa niespójność między różnymi właściwościami stymulacji, przełączając system
poznawczy z trybu automatycznego na tryb kontrolowany. Brzuszno-przyśrodkowa kora
przedczołowa (VMPFC) wydaje się szczególnie istotna w zadaniach wymagających kontroli
emocji oraz w odraczaniu gratyfikacji. Z kolei przednia część kory wyspy (antIns) zdaje się
pełnić istotną rolę w przełączaniu uwagi (Sidlauskaite i in., 2014), w szczególności
w przełączaniu mózgu z sieci spoczynkowej (domyślnej, default mode network, DMN) na sieć
zadaniową (salience network, SN). Neuroobrazowanie tych procesów kontrolnych u osób
o zróżnicowanych możliwościach przetwarzania stymulacji mogłoby dać kolejną wskazówkę
na temat tego, czy osoby o silnej kontroli bardziej oszczędnie i ekonomicznie aktywują sieci
neuronalne, czy wręcz przeciwnie „zapalają” całą plejadę połączeń neuronalnych, zużywając
przy tym więcej paliwa mentalnego.
Samokontrola PRO, która potrzebna jest do planowania przyszłości – nie łącząc się
z biologicznymi dyspozycjami – wydaje się być przez to łatwiejsza do formowania
i wytrenowania. Warto byłoby zaprojektować trening uczący planowania, układania
harmonogramów, łączenia projektów, aby rozpocząć realizację zamierzonego celu i sprawdzić
czy ma to wpływ na poziom sprawności funkcjonowania mechanizmów kontroli.
Przy okazji trzeba pamiętać, że

zastosowane metody badawcze zastosowane na

pierwszym etapie są samoopisowe i pomimo ich rzetelności są obciążone aprobatą społeczną,
a ponadto nie każda osoba badana ma taki poziom świadomości, że potrafi siebie obiektywnie
i trafnie ocenić i opisać. Niemniej jednak wyniki badań pochodzące z czterech źródeł (bateria
TOMS) są ze sobą bardzo spójne.
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Drugi etap analiz na poziomie procesów poznawczych należy potraktować bardzo
eksperymentalnie i eksploracyjnie. Funkcje wykonawcze mają złożoną i wieloczynnikową
organizację, ta składa się z następujących po sobie faz, które przebiegają względem siebie
sekwencyjnie, dotyczy to zarówno przetwarzania informacji, jak i nadzoru nad przebiegiem
ukierunkowanego działania. Bardzo trudno zmierzyć odseparowane funkcje wykonawcze.
Testy SIM wymagają dalszych weryfikacji i udoskonaleń metodologicznych. Po raz kolejny
potwierdzono, że samokontrola obserwowana w zachowaniu, jako cecha osobowościowa nie
łączy się liniowo z procesami poznawczymi odpowiedzialnym za kontrolę myśli. Są to procesy,
zmieniające się dynamicznie i mogą być modyfikowane bardzo wieloma czynnikami, jak np.
pora dnia, zmęczenie fizyczne, przeżycia emocjonalne, przesilenie mechanizmu uwagowego.
Wrażliwość testów z zadaniami poznawczymi na stany fizjologiczne, które mogą być mało
stabilne i zniekształcać rzeczywistość jest trudna do kontrolowania. Hamowanie u tej samej
osoby w sytuacji rozproszonej uwagi, spowodowanej przestymulowaniem intelektualnym
będzie mniej skuteczne niż w sytuacji, gdy osoba ta jest wypoczęta, odprężona.
W prezentowanych badaniach nie było to w żaden sposób kontrolowane, dlatego należy
ostrożnie wyciągać wnioski. Ponadto na tym poziomie analizy nie badano kontroli PRO, co
może stanowić ciekawą ścieżkę dla dalszych badań.

Główne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań:
1.   Cechy temperamentu ujawniają powiązania z samokontrolą, jako cechą; najsilniejsze
związki wykazują żwawość, reaktywność emocjonalna i wytrzymałość.
2.   Występują dwa typy samokontroli, jako cechy: samokontrola reaktywna (REA)
ujawniającą się w już rozpoczętym działaniu lub wyeksmitowanej reakcji oraz
samokontrola proaktywna (PRO), która jest potrzebna do zaplanowania i zainicjowania
działania.
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3.   Temperament warunkuje kształtowanie się cechy samokontroli, dotyczy to bardziej
samokontroli REA. Główne znaczenie mają tu takie cechy jak reaktywność
emocjonalna i wytrzymałość.
4.   To

możliwości

przetwarzania

stymulacji

(MPS)

a

nie

harmonia

struktur

temperamentalnych różnicuje ludzi pod względem samokontroli, jako cechy.
5.   Relacje pomiędzy temperamentem a wyspecjalizowanymi funkcjami zarządczymi są
słabe i ujawniają się tylko przy hamowaniu reakcji. Nie ujawniono żadnych związków
liniowych pomiędzy cechami temperamentu a przełączaniem się pomiędzy warunkami
oraz monitorowaniem i utrzymywanie celu.
6.   Koniunkcja harmonii struktury temperamentu i wysokich MPS odznacza się sprawniej
działającymi funkcjami wykonawczymi w obrębie hamowania poznawczego
w porównaniu ze strukturą niezharmonizowaną o niskich MPS.
7.   Problem

powiązań

pomiędzy

funkcjami

zarządczymi

(poziom

poznawczy)

a samokontrolą, jako cechą (poziom behawioralny) jest głębszy, niż pierwotnie
zakładano. Na tym etapie analizy nie ujawniono powiązań tych dwóch wymiarów.
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