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1. WPROWADZENIE 

Temperament traktowany jest jako podstawowy element zlozonej reglllacji 
psychicznej. Jest wlasciwosci4, kt0C! bc>zposrednio determinllje dynamiky 
Illdzkiego zachowania niezaleznic od ~ J. Strelall (1985, s. 266) traktuje 
temperament jako wzgl~dnie stale C'>, organizmu pierwotnie biologicznie 
zdeterminowane, przejawiaj4ce siy \, f071T:l!r:\Cn cechach reagowania, ktorc 
tworz4 poziom energetyczny j cza~Ow:f:ll","a;~terystyky zachowania. 

W procesie reglllacji psychicznej istotn~! rol~ odgrywa orientacja czlowieka 
w otaczaj'!:cym go swiecie. Orientacja tn jest moiliwa dziyki posiadaniu 
przez niego zdolnosci do w'Ytwarzania sUbiektywnego obram fzeczywistosci, 
ktora go otacza. Ta wewnytrzna reprezentacja swiata zewn;;:trznego powstaje 
na skutek zmyslowego odbioru informacji naplywaj,!:cych z zewn'!trz, ich 
przetwarzania i przechowywania. Reprezentaga ta jest podstaw'! pMniejszych 
dzialan podmiotu w otaczaj,!cym swiecie, podstaw4 regulacji jego stosunkow 
w otoczeniu. Zdolnosc tej reprezentacji, czyli systemu poznawczego do 
radzenia sobie z rOinorodnosci 4 znaczen poszezegolnych zjawisk, jest 
wyznaczona pr7£Z formaln,! wlaociwosc tego systemu - opisywan,!: w literaturze 
jako zloionosc poznawcz<! (cognitive complexity) b,!:dz zroinicowanie po
znawcze (cognitive differentation). 

ZrOinicowanie pOlnawcze formulowane jest w kategoriach Iiczby wymiarow 
ezy konstrukt6w 7;lwartych w strukturze pozna\vczej. Glownym reprezentantem 
tego stanowiska jest J. Bieri (1971). Natomiast W. H. Crockett (1965) 

* Praca byla finansowana z probJemu R.P.B.P. III·-3 J. 
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zadan zalczy od wielu czynnikow sytuacyjnych i osobowosciowych. Wi'lz,!: 
si~ one m. in. ze spolccznymi oddzialywaniami nastawionymi na wpojenie 
pewnych standardow dzialania. Mozna przypuszczac, ze srodowisko, w ktorym 
czlowiek ;i.yjc, m1usza go do uczestnictwa w zyciu spolecznym i zadaniowym. 
Dane przcdstawione przez J. Strelaua (1982, 1985) dowodz'l, ;i.e osoby 
wysoko reaktywne dobrze przyswajaj~ narzucone przez otoczenie standardy 
post~powania, Tak wi~c przypuszczalnie jednostki wysoko reaktywnc latwo 
poddaj'lc si~ wplywom i naciskom spo}ecZny1n przyswajajq sobie standardy 
zadaniowe, kt6rych realizacja moze powodO\vac nadmierny wzrost aktywacji 
i prowadzic do wyst,!pienia kosztow psychofizjologicznych. Koszty te mog'!: 
si~ wyrazac we wzroscie poziomu l~ku, gniewu, a w konsebvencji prowadzic 
mog~ nawet do wystqpienia wzoru zachowania A. Istniej~ rowniez przypusz-

J Zagadnicnic to lOsta!O szeroko przedstawione w pracy doktorskiej autorki pt.: Temperamem 
a po::nawcza koncentracja na hod:cach pochodzqcych z roinych sler rzeczywLslO'sci. 
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w sklad Poj9cia z}ozonoSci poznawczej opr6cz zroznicowania wlq,cza jcszcze 
organizacj~ konstruktow poznawczych. 

Wytworzenie si~ okrdlonej reprezentacji poznawczej uwarunkowane 
wieloma przyczynami. z ktorych pod'itawowq rol~ wydaj'l si~ pelnic reiacje 
i doswiadczenia czlowicka z jego otoczeniem spolecznym i pozaspolecznym. 

Jak wiadomo, zapotrzebowanie jednostki na okrdion'l dawk~ stymulacji 
stanowi wainy czynnik reguiacyjny w ksztaltowaniu relacji czlowieka 
I. o~oczcniem. Wskazywaloby to na fakt, ze temperament (a gl6vmie 
reaktywnosc) moze wplyv.'ac na pewne aspekty funkcjonowania poznawczego, 
a wi~c i na koncentracj~ poznawcz~ na sytuacjach zadaniowychi. 

Sq powody, zcby przypuszczac. iz temperament. kt6ry determinuje 
wielkosc potrzeby stymulacji. wplywa na re1acjc jednostki ze srodowiskiem 
przejawiaj~ce sit; w specyficznej orientacji na r6zne aspekty rzeczywisrosci. 

Wiele danych empirycznych swiadczy 0 istnieniu swego rodzaju "spe
cjalizacji" w zakresie kontakt6w z r6Znymi elementami otoczenia. Roznice 
w zakresie tej "specjalizacji" Sq prawdopodobnie zwi'lzane z r6Znym zapo
trzebowaniem na stymulacj~, Przykladem mogq bye badania B. R. Little'a 
(1976), Snaydera (cyt. za: Eliasz 1981), A. Eliasza (1980), 

Niektorzy autorzy (Fiske i Maddi. cyt. za: Matczak 1982) sqdzq, ze 
podstawowym motywem aktywnosci poznawczej jest d,!zenie do zaspokojenia 
potrzeby stymulacji sluz,!:cej utrzymaniu optymalnej aktywacji. Gdy zapo
trzebowanic to jest duze, czynnosci poznawcze ukierunkowane Sq na po
szukiwanie nowosci, zlozonosci. 

Wydaje si~, ze rcalizacja zadan, a co za tym idzie poznawcza koncentracja 
na tym aspekcic rzeczywistosci, stwarza mozliwosc zaspokajania duzej 
potrzeby stymulacji. Mozna wi9C przypuszczac, ze b9dzie charakterystyczna 
dla osob 0 niskiej reaktywnosci. Z drugiej strony, motywacja do wykonywania 
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czenia, ze osoby 0 wysokiej reakty\vnosci, przyjmujqc standardy zadaniowe, 
kierujq sit;: w swoim dzialaniu motywacjq nastawionq na unikanie niepowo
dzen, w odrMnieniu od osoh nisko reaktywnych, ktore prawdopodohnie 
kierujq si~ motywacjq do osi4gania sukcesu. 

Mozna wi~c przypuszczac, ze koncentracja na zadaniach sluzqca utrzy
maniu poprawnych relacji ze srodowiskiem spolecznym jest dla wysoko 
reaktywnych "instrumentem" pozwalaj'!,cym na unikanie kar ze strony tego 
srodowiska. Przeslanki te wskazywalyby, ze \\.)'sokiej reaktywnosci towarzyszy 
orientacja na bodice pochodzqee ze sfery zadaniowej. 

Koncentraeja poznaweza na zadaniach, jako przejaw aktywnosci poznaw
czej, moze pelrue dwojakiego rodzaju funkcje. U jednostek nisko reaktywnych, 
jak si~ wydajc. cz~sciej sluzy poszukiwaniu stymulacji, natomiast u wysoko 
reaktywnych prawdopodobnie zwiqzana jest z redukowaniem stymulacji. 

Celem podj~tych badan jest wiQc ustalenie, na czym polega zwi'!,zek 
temperamentu z koncentracj'!, poznawcz4 na bodicach zadaniowych. 

2 . .'\IETODA BADA.N 

Zastosowane techniki badawcze obejmowaly: 
1. Rep-Test do badania zr6:Znicowania poznawczego poszczeg61nych sfer 

rzeezywistosci. 
2. Kwestionariusz Temperamentu Strelaua do pomiaru ceeh temperamen

talnyeh, tj, reaktywnosei i ruehliwosci. 
W badaniach wykorzystano opracowan'!, przez autork~ technik~, opart'!, 

na Rep-Tdcie Kellyego, pozwalajqq na oszacowanie sposobu poznawczego 
organizowania swiata przez ludzi. Skonstruowano eztery wersje Rep-Testu, 
tj. do badania zr6:Znieowania poznawczego ohiektow spolecznyeh, fizyeznych, 
stanow wewn~trznyeh i sytuaeji zadaniowych. Zestaw obiektow i konstruktow, 
za pomoq ktoryeh osoby badane eharakteryzowaly poszczegolne obiekty 
zostal opracowany na podstawie badan wst~pnych (Oginska-Bulik 1984). 

Zmienn'l za1eZn'!, jest koneentracja poznaweza na zadaniaeh w porownaniu 
z pozostalymi sferami rzeczywistosci. WSka:lllikiem koncentracji jest stosunek 
zroznicowania poznawczego poszczegolnych sfer rzeczywistosci do zroz
nicowania poznawezego sytuacji zadaniowyeh. ZrMnicowanie poznawcze 
danej sfcry rzeczywistosci oznaeza stopien podobienstwa mi~dzy konstruktami 
uzywanymi do oeeny spostrzeganyeh obiektow. 1m wiQksze podobienstwo 
tych konstruktow, czyli im w wi~kszym stopniu s'!, one powi'!,zane, tym 
mniejsze zroznicowanie. 1 odwrotnic, zrMnicowana struktura poznawcza 
podmiotu oznacza, ze wykorzystywane przez niego konstrukty S4 niezalezne, 
nie powi'!,zane ze sob'!" czyli malo podobnc. A wi~c im wyzszy wskaznik, 
tym mniejsze zroznicowanie. Spos6b wyliczenia wskainika zroznicowania 
poznawczego przedstawia J. Czapinski (1978, s. 48). 

t 

I 
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Zmiennymi niezaleinymi byly zmiennc tcmperamentalne, tj. reaktywnosc 
i ruehliwosc. Osobami badanymi byJi studenci I roku 16dzkich uczelni 
w liczbie 273. 

3. WYNIKI BADAl'\' 

W eelu ustalenia zwi¢u mi~dzy zmiennymi temperamentalnymi a koncen
tracji:! poznawczi:! na zadaniach w porownaniu z pozosta!ymi sferami rzeczywis
tosci przeprowadzono jedno- i dwuczynnikowl:l, analiz~ warianeji. Obliezono 
rowniei efekty proste, a istotnosc roinie mi~dzy srednimi okreSlono przy 
pomoey testu t-Tukeya. Do badania sily zwiqzku mi~dzy zmiennymi wykorzys
tano wspolczynnik omega-kwadrat. Warto sci wskaznikow zroznicowania po
znawczego poszczegolnych sfer rzeczywistosci przedstawiono w postaci sred
nieh, a roznice mi~dzy nimi okreSlono za pomoc,! testu t-Studenta. 

3.1. Zroznicowanie i koncentracja poznawcza 
na poszczego)nych sferach rzeczywistosci 

Uzyskane wyniki wskazuji:!, ze najwi~ksze zr6Znicowanie poznawcze 
wykazujq osoby badane w odniesieniu do sytuacji zadaniO\vych (x = 7,88), 
nast~pnie obiektow spolecznych (x 9,63), fizyeznyeh (x = 9,84), a naj
mniejsze w odniesieniu do stanow wewnt;:trznych w)asnego organizmu 
(x = 10,45; wszystkie r6Znice mi~dzy srednimi Si:! istotne statystycznie na 
poziomie 0,05). Nalezy pami~tac, ze im wit;:kszy wskaznik, tym mniejsze 
zr6Znieowanie. Wskazniki koneentraeji poznawezej przedstawia tab. I. 

Tabela 

WskaZniki (srednie) koneentracji poznawczej na bodicach 
pochodz'!cych z roinych sfer rzeczywistoSci 

WskaZniki koncentracji poznawczej, 

ob. spot. do stanOw wev.n. 
ob. spo!. do syl. zad. 1,22 

WZP·F/WZP·W ob. fiz. do stanow wewn. 0,95 
WZp·FiWZp·Z ob. fiz. do syl. zad. 1,25 
Wzp·W/Wzp·z sl. wewn. do syL zad. 1,33 

I c::-. ~._-

Z danych la·' .,~: 
koncentracj~ pozn.:.': 
stalymi sferami ric: . .. 
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Z danych zawartych w tab. 1 wynika, ze osoby badane wykazujl!
koncentracj~ poznawczl!- na sytuacjach zadaniowych w por6wnaniu z pozo
stalymi sferami rzeczywistosci, tj. obiektami spotecznymi, fizycznymi i stanami 
wewn~trznymi. 

3.2. Temperament a poznawcza koncentracja na zadaniach 
w porownaniu z pozostalymi sferami rzeczywistosci 

Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji nie wykazaty zwi,gku reak
tywnoki ani ruchliwosci z koncentracjl!- poznawczl!- na sytuacjach zadaniowych . 

3.3. Interakcja reaktywnosci 	i ruchUwoSci a koncentracja poznawcza 
na zadaniach w porownaniu z obiektami spolecznymi 

Zwil!-Zek mi~dzy interakcjl!- zrniennych temperamentalnych, tj. reaktywnosci 
i ruchliwosci, a koncentracjl!- poznawczl!- na bodzcach zadaniowych w por6w
naniu z bodzcami spotecznymi przedstawia tab. 2. 

Tabela 	2 

W}niki anaIizy wariancji dotycz'ice zalemosci rni¢zy interakcj'i reaktywnosci i ruchliwoSci 
a koncentracj'i poznawcz'i na zadaniach w por6wnaniu Z obiektami spo!ecznymi 

4 0,0549 
0,8424 108 

Razem 0,9048 116 
Alb l 0,0274 2 0,0137 1,7145 
Alb, 0,0232 2 0,0116 1,4525 
A/b, 0,0484 2 0,0242 3,0351' 
Bja l 0,0494 2 0,0247 

IBfa. 0,0454 2 0,0227 
B/a) 0,0092 2 0,0046 

U wag a: 	 AI niska } BI niska 
A, srednia reaktywnosc; B, - srednia } ru,hliwok 
AJ wysoka B) - wysoka 

W)nik istotny statystyczrue (p < 0,05). 
Zr6d!o: Jak w tab. I. 
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Wyniki istotne w zakresie efekt6w prostych: 
A/b3 - efekt r6znych poziom6w reaktywnosci na pozlomle wysokiej 

ruchliwosci, 
B/a l - efekt r6Znych poziom6w ruchliwosci na poziomie niskiej reak

tywnosci, 
B/a2 - efekt r6Znych poziom6w ruchliwosci na poziomie sredniej reak

tywnosci. 
Wyniki zamieszczone w tab. 2 wskazuj~ na zwi~zek mi~dzy interakcj~ 

reaktywnosci i ruchliwosci a koncentracj~ poznawcz~ na zadaniach w por6w
naniu z obiektami spolecznymi zar6wno na poziomie efektu g16wnego, jak 
i efekt6w prostych. Zaleznosc t~ ilustruj~ rys. 1 i 2. 

wzP-S/Wzp-z ... 
1.25 ~ A/b 3 
1.24 

1.23 l I 

1.22l 

1.21 ., 

120j 
1.19 

1.18 1
i 

WYSOKA RUCHLlVVOSC 

Rys. 1. Wykres proftlow efektow prostych poszczegolnych poziomow czynnika A (reaktywnosc) 
na wyroZnionym poziomie czynnika B (ruchliwosc) 

a l - niska, a, - srednia, a, - wysoka reaktywnosc. 

U wag a: 1m v.i~ksza wartosc liczbowa wskaZnika \VZP-SWZP-Z, tym v.i~ksza koncentracja 
poznawcza na zadaniach w porownaniu z obiektami spolecznymi. 

Rysunek 1 obrazuje zwi~zek poziomu reaktywnosci u os6b wysoko 
ruchliwych z koncentracj~ poznawc~ na zadaniach w por6wnaniu z obiektami 
spolecznymi. Wsr6d jednostek ° wysokiej ruchliwosci najwi~ksz~ koncentracj~ 
na bodicach zadaniowych w por6wnaniu ze spolecznymi wykazuj~ osoby
° niskiej reaktywnosci. Wzrost reaktywnosci poci~ga za sobi! zmniejszanie 
si~ tej koncentracji. 

Tc::-.;x 

.. 
L ,.:::::'~ 

1.22 

1.2' 

1 '3 

1.18 -

Rys. 2. 	 Wykres profile.... ~ 

- niska, b, _. s.~~~b l 

Uwaga: Jak n<. :-:.< 

Rysunek 2 ilus:r-". 
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nat~zeniu tej ZIDlenn( 
nie wykazal rom:.:: :5 

3.4. 	 Interakcja re 
na zadanili 

Zwi~zek mi~z: : 
poznawcz~ na bodi.::a 
nymi przedstawia :ar 
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. ..:~,t<:~ koncentracj~ 
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1 ,24 ~ 
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1,23 1 

1,22 jJ 
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1,20 

1,19 j 
1,18 
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NISKA SREDNIA REAKTYWNOSC 

Rys. 2. Wykres profilow efektow prostych poszczegolnych poziomow czynnika B (ruchliwosc) 
na wyro:i:nionych poziomach czynnika A (reaktywnosc) 

bl niska, b2 - srednia, b) - wysoka ruchliwosc. 

Uwaga: Jak na rys. L 

Rysunek 2 ilustruje zwillzek poziomu ruchliwosci u osob nisko i srednio 
reaktywnych z koncentracjll poznawc14 na zadaniach w porownaniu z obiek
tami spolecznymi. Wsrod nisko reaktywnych wi\!ksZll koncentracj\! wykazujll 
jednostki ° wysokiej ruchliwosci w porownaniu Z osobami ° srednim 
nat\!zeniu tej zmiennej. Wsr6d osob ° sredniej reaktywnosci test t-Tukeya 
nie wykazal romic istotnych statystycznie mi¢zy srednimi. 

3.4. 	 Interakcja reaktywnoSci i ruchliwoSci a koncentracja poznawcza 
na zadaniach w porownaniu ze stanami wewn~trznymi 

Zwil.J,zek mi¢zy interakcjll reaktywnosci i ruchliwosci a koncentracjll 
poznawczll na bodzcach zadaniowych w porownaniu z bodicami wewn\!trz
nymi przedstawia tab. 3. 
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Tabela 3 

Wyniki analizy wariancji dotycz~e zaleZnosci mi¢zy interakcj::j, reaktywnoSci i ruchliwosci 
a koncentracj::j, poznawcz::j, na zadaniach w poroviUaniu ze stanami wewn~trznymi 

Omega
Zrooro wariancji SS df FMSI I kwadrat 

0,0166 0,0083 0,8064IReaktywnosc (A) 2 
• Ruchliwosc (B) 0,0218 1,05772 0,0109 
AB 0,1356 4 0,0339 3,2872' 0,0727 

I1,1167 108 0,0103BrilP 
Razem I1,1994 116 

0,0624 2 0,0312Afb! 3,0338' I I 
0,0290 0,01452 1,4122 !Afbz 
0,0604 2 0,0302A/b} 

4,8294" 'B/a l 0,0994 2 0,0497 2'9349L 
1,7302B/~ 0,0356 0,01782 

2 0,0110 1,0724IBfa} 0,0220I 
U wag a: Oznaczenia jak w tab. 2. 

Z rod! 0: Jak w tab. 1. 


Wyniki istotne w zakresie efekt6w prostych: 
A/b, efekt r6mych poziom6w reaktywnosci na poziomie niskiej ruch

liwosci, 
A/b3 - efekt r6Znych poziom6w reaktywnosci na poziomie wysokiej 

ruchliwosci, 
Bfa l efekt r6znych poziom6w ruchliwosci na poziomie niskiej reak

tywnosci. 
Jak wykazuj'l dane przedstawione w tab. 3, interakcja zmiennych tem

peramentalnych, tj. reaktywnosci i ruchliwosci, jest zwi'lzana istotnie statys
tycznie z koncentracj'l poznawcz'l na zadaniach w porownaniu ze stanami 
wewn~trznymi zarowno na poziomie efektu glownego, jak i efektow prostych. 
Zaleinosci te ilustruj'l rys. 3 i 4. 

Rysunek 3 ilustruje zwi'lzek poziomu reaktywnosci u osob 0 niskiej 
i wysokiej ruchliwosci z koncentracj'l poznawcz'l na zadaniach w porownaniu 
ze stanami wewn~trznymi. Wsrod nisko ruchliwych najwi~ksz'l koncentracj~ 
wykazuj'l jednostki nisko reaktywne (wszystkie r6inice mi~dzy srednimi Sl:!, 

istotne statystycznie), a wsrod wysoko ruchliwych wi~ksz'l koncentracj~ na 
bodZcach zadaniowych w por6wnaniu z wewn~trznymi wykazuj'l srednio 
i wysoko reaktywni nii osoby 0 niskiej reaktywnosci. 

Rysunek 4 obrazuje zwi'lzek poziomu ruchliwoSci u osob 0 niskiej 
reaktywnosci z koncentracj'l poznawcz'l na zadaniach w por6wnaniu z bodZ
cami wewn~trznymi. Wsrod nisko reaktywnych wi~ksz'l koncentracj~ wykazuj'l 
jednostki nisko ruchliwe nii osoby 0 sredniej i wysokiej ruchliwoSci. Wzrost 
ruchliwosci obniia t~ koncentracj~. 

Rys. 3. Wykres prof:.:.'", 

Uwaga: Ozna=.:; 
tym wi~ksza koncent~a.:: 

" ? 

. -:, 

Rys. 4. Wykres prof:lc'" 

U wag a: OznaCLe-r.: 
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-.... ;lOSe! i ruchliwosci 
: "e"'"Il\;trznymi 

F 

~~::;t. 

~::~~. 

::>::nie niskiej ruch

<'z,omie wysokiej 

':T.:e niskiej reak

.1 zmiennych tern

.::13. istotnie statys
,::13.niu ze stanami 
;::-cktow prostych. 

-" osob 0 niskiej 
.,:~ w por6wnaniu 
:,.; 'Zq koncentracjy 
:.;;,~LY srednimi S~ 

.! ~oncentracj~ na 
... >;';'azuj~ srednio 

J os6b 0 niskiej 
. rownaniu z bodz
,::cnaacj~ wykazuji:! 
.h::":iwosci. Wzrost 
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V'v'ZP-Vl/,./VZP-Z 

NISKA WYSOKA RUCHUWOSC 

Rys. 3. Wykres profll6w efektow prostych poszczegolnych poziom6w czynnika A (reaktywnosc) 
na wyroin.ionych poziomach czynnika B (ruchliwosc) 

U wag a: Oznaczenia jak na rys. I. 1m wil(ksza wartosc liczbowa wskaZnika WZP· W fWzp·Z, 
tyrn wil;ksza koncentracja na zadaniach w porownaniu ze stanarni wewnl(trznymi. 

wzp·W/Wzp·z 

q9 
1,34 

1,33 

1,32 

1,31 

1,30 

NISKA REAKTYWNOSC 

Rys. 4. Wykres profilow efektow prostych poszczegolnych poziom6w czynnika B (ruchliwosc) 
na wyroin.ionyrn poziomie czynnika A (reaktywnosc) 

U wag a: Oznaczenia jak na rys. 2. Uwagi jak na rys. 3. 
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4. PODSUMOWANIE 

Uzyskane wyniki badan nie wykazaly bezposredniego zwi,!zku zmiennych 
temperamentalnych, tj. reaktywnosci i ruchliwoSci, z koncentracj,! poznawcz'! 
na sytuacjach zadaniowych, ale wykazaly wplyw interakcji tych zmiennych 
na wymienion,! koncentracj~ w porownaniu ze srodowiskiem spolecznym 
oraz doznaniami wtasnego organizmu. 

Uzyskane wyniki badan wykazaly, ze reaktywnose jest czynnikiem 
roi:nicuj,!cym koncentracj~ poznawcz,! na zadaniach w porownaniu z obiektami 
spolecznymi u osob 0 wysokiej ruchliwoSci, a ruchliwose u osob nisko 
reaktywnych. Niska reaktywnose, prawdopodobnie zwi~kszaj,!ca potrzeb~ 
stymulacji u wysoko ruchliwych, zwi~ksza koncentracj~ na bodicach zada
niowych w porownaniu ze spolecznymi i podobnie wysoka ruchliwose, 
przypuszczalnie zwi~kszaj,!ca potrzeb~ stymulacji u nisko reaktywnych 
- zwi~ksza t~ koncentracj~. 

Dane te wskazuj~, Ze koncentracja pozna wcza na zadaniach w porownaniu 
z bodzcami spolecznymi wi~Ze si~ z duzym zapotrzebowaniem na stymulacj~. 
Wyniki te s~ wi~c zgodne z rozwaianiami teoretycznymi sugeruj~cymi, ze 
aktywnosc poznawcza moze bye zrodtem stymulacji i wobec tego b~dzie 
charakterystyczna dla osob z duz~ potrzeb~ bodzcow. 

Uzyskane wyniki wskazuj~ takie, ze reaktywnose jest czynnikiem roz
nicuj~cym koncentracj~ poznawcz~ na zadaniach w porownaniu ze stanami 
wewn~trznymi u osob nisko i wysoko ruchliwych. Niska reaktywnosc, 
prawdopodobnie zwi~kszaj~ca potrzeb~ stymulacji u jednostek 0 niskiej 
reaktywnosci, zwi~ksza koncentracj~ poznawc~ na zadaniach w por6wnaniu 
ze stanami wewn~trznymi, a u osob 0 wysokiej ruchliwosci j~ obniza. 
Z kolei, wysoka ruchliwose, przypuszczalnie zwi~kszaj~ca potrzeb~ stymulacji 
u osob nisko reaktywnych obniza t~ koncentracj~. 

przedstawione wyniki wskazuj~, ze koncentracja poznawcza na zadaniach 
wi~ze si~ ze sredni~ potrzebct stymulacji. Zwi~kszenie potrzeby stymulacji 
(u wysoko ruchliwych przez nisk~ reaktywnose, a u nisko reaktywynch 
przez wysok~ ruchliwose) obniza t~ koncentracj~. 

Uzyskane wyniki badan wskazuj~ wi~c, ie poznawcza koncentracja na 
zadaniach wi~ze si~ ze sredni~ i duz~ potrzeb'! stymulacji. Temperament 
wplywa na t~ koncentracj~, ale nie jest to wplyw izolowanych zmiennych 
(reaktywnose i ruchliwose), lecz ich interakcja. Temperament jest praw
dopodobnie tylko jednym z wielu czynnikow determinuj~cych zakres kon
centracji poznawczej na bodzcach zadaniowych i to nie najsilniejszym, 
o czym swiadcz~ niezbyt wysokie wspolczynniki omega-kwadrat. 
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koncentracji po:nc ... ::? -. 

zadaniowych, (ruel';' _ - .. ~ 

Strelau 1. (1982). Rei:''':': 

Strelau J. (1985). '"..--or' 

TEMPER.-\.. \ 1 F."l 

There are reas0:.' '. 
for stimulation inflcC':'. :c'" 
specific orientation C';. '.':'" 

The aim of tt.c v. _..: 

concentration on ks" I 
and mobility. A rr:cx::::,-,= 
of four aspects of :c,,-" 

The obtained c.:.:..: . 
on subjects' COgnitl\ e 
is a differentiate 1'2.2:." " 
a differentiate [aclor ::--...... 
is connected with ie'" 



Temperament a poznawcza koncentracja na zadaniach 109 

''''l(;zku zmiennych 
~p. ~ racjll pozna wczll 
::. tych zrniennych 
:siuern spolecznym 

.;: jest czynnikiem 
... naniu z obiektami 
osc u os6b nisko 
;kszajllca potrzeb~ 
na bodicach zada
,ysoka ruchliwosc, 
l:sko reaktywnych 

l:ach w porownaniu 
l:ern na stymulacj~. 
:: sugerujllcymi, ze 
.... obec tego b~dzie 

s: czynnikiem roz
·...naniu ze stanami 
;:ska reaktywnosc, 
~nostek 0 niskiej 
:ach w porownaniu 
1:1',1'0SCl j!l: obniza. 
potrzeb~ stymulacji 

l.· ... cza na zadaniach 
:,o:rzeby stymulacji 
:-.::;;';'0 reaktywynch 

La koncentracja na 
. Temperament 

... anych zmiennych 
~rament jest praw
_. ~cych zakres kon
n:e najsilniejszym, 
i<wadrat. 

BmLIOGRAFIA 

B i e r i J. (1971), Cognitive Structures in Personality, [w:] Personality Theory and Information 
Processing, ed. M. Schroeder, P. Suedfeld, New York 

C roc k e t t W. H. (1965), Cognitive Complexity and Impression Formation, [w:] Progress in 
Experimental Psychology Research, ed. B. A. Maher, vol. 2, New York 

C zap ins k i J. (1978), Metodologia Rep-Testu podstawy teoretyczne, przyklady technik, 
ocena wartorci pomiarowych, [w:] Materialy do nauczania psych%ga, red. L. Wotoszynowa, 
t. 3, Warszawa 

Eli a s z A. (1981), Temperament a system regulacji stymulacji, Warszawa 
Eli a s z A. (1987), Temperament Contingent Cognitive Orientation Towards Various Aspects 

of Reality, [w:] Personality Dimension and Arousal, ed. J. Strelau, H. J. Eysenck, New York 
Lit tl e B. R. (1976), Specialization and Varieties of Environmental Experience: Empirical 

Studies with the Personality Paradigm, [w:] Experiencing the Environment, ed. S. Wapner, 
S. B. Cohen, B. Kaplan, New York 

Oginska-Bulik N. (1984), Adaptacja Rep-Testu i Dyferencjalu Semantycznego do badania 
koncentracji poznawczej na obiektach spolecznych, }LZycznych, stanach wew7l(!tnnych i sytuacjach 
zadaniowych, (nieopublikowany raport z badat\.) 

S t r el au J. (1982), Regulacyjne funkcje temperamentu, Warszawa 
S t reI au J. (1985), Temperament osobowosc - dzialanie, Warszawa 

Nina Ogiflska-Bulik 

TR."\1PERAME~'T AND COGNITIVE CONCENTRATION ON TASK 

There are reasons to assume that temperament, which determines the magnitude of need 
for stimulation influences on relations of individuals with the environment manifesting in 
specific orientation on task situations. 

The aim of the study was to establish the relation between temperament and cognitive 
concentration on task. The Strelau's Temperament Inventory was used to measure reactivity 
and mobility. A modified version of Rep-Test was administered to assess cognitive differentiation 
of four aspects of reality: social objects, physical objects, tasks and internal states. 

The obtained data indicate that temperamental variables: reactivity and mobility influence 
on subjects' cognitive concentration on task situations when they are in interaction. Reactivity 
is a differentiate factor this concentration in individuals with high mobility and mobility is 
a differentiate factor in low reactive subjects. These results indicate that cognitive concentration 
is connected with low and average need for stimulation . 


