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OSOBOWO�CIOWE KORELATY 
WYZNACZNIKÓW KOMPETENCJI TEMPORALNYCH 

– INTERPRETACJA WYNIKÓW ANALIZY KANONICZNEJ 

W prezentowanym projekcie badawczym poszukiwano odpowiedzi na pytanie o zakres i stopie�
współzale�no�ci pomi�dzy kompetencjami temporalnymi (ujmowanymi Kwestionariuszem Kompe-
tencji Temporalnych Z. Uchnasta i K. Tucholskiej) a wybranymi wymiarami osobowo�ci, mierzo-
nymi: Kwestionariuszem Poczucia Koherencji SOC-29 A. Antonovsky’ego, Testem Przymiotniko-
wym ACL H. G. Gougha i A. B. Heilbruna oraz Inwentarzem Osobowo�ci NEO-PI-R P. T. Costy 
i R. R. McCrae. Zgromadzone w toku bada� wyniki 239-osobowej grupy studentów poddano anali-
zie korelacji kanonicznej. Przeprowadzone analizy dały postawy do dokładnego okre�lenia osobo-
wo�ciowych korelatów kompetencji w prze�ywaniu czasu. W �wietle prezentowanych bada� kom-
petencje temporalne okazuj� si� zmienn� istotn� dla diagnozowania adekwatno�ci funkcjonowania 
i skuteczno�ci działania jednostki. 

Słowa kluczowe: kompetencje temporalne, poczucie koherencji, koncepcja siebie, „Wielka Pi�tka”.  

Problematyka czasu psychologicznego obejmuje bardzo ró�norodne i zło�one 
kwestie, jak orientacja w czasie (zwi�zana z do�wiadczaniem przemijania i trwa-
nia), umiej�tno�� szacowania jego upływu bez instrumentów pomiarowych czy 
umiej�tno�� jego rachuby. Szczególnie interesuj�ce w tym obszarze tematycznym 
jest zagadnienie perspektywy czasowej. Poj�cie to oznacza �wiadomo�� własnego 
umiejscowienia na kontinuum temporalnym, obejmuj�cym przeszło��, tera	niej-
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szo�� i przyszło�� (Hoornaert, 1973 – za: Nawrat, 1981). Do�wiadczanie siebie 
w trzech wymiarach czasu i zajmowanie okre�lonej postawy wzgl�dem własnej 
przeszło�ci, tera	niejszo�ci i przyszło�ci stanowiło i wci�� stanowi przedmiot 
zainteresowa� wielu psychologów w Polsce (Nawrat, 1981; Obuchowski, 1987; 
Zaleski, 1988, 1994; Łukaszewski, 1983; Cyco�, Zaleski, 1998; Sobol, Ole�, 
2002; Nosal, Bajcar, 2004; Januszewski, 2005) i na �wiecie (Kinget, 1975; Fraisse, 
1963; Fraser, 1987; Block, 1990; Zimbardo, Boyd, 1999; Zimbardo, 2002; Lens, 
2006). 

Potrzeba gł�bszego, a równocze�nie syntetycznego uj�cia kwestii do�wiad-
czania poszczególnych wymiarów czasu i postaw wobec nich doprowadziła do 
ukształtowania poj�cia „kompetencji czasowych”. Termin ten (time competence) 
wprowadził E. L. Shostrom (1968, 1972) na oznaczenie wa�nego wska	nika wy-
znaczaj�cego dobre funkcjonowanie. W jego przekonaniu kompetencje czasowe 
danej osoby wyra�aj� si� jej umiej�tno�ci� wykrywania współzale�no�ci pomi�-
dzy przeszło�ci�, tera	niejszo�ci� a przyszło�ci�, a przede wszystkim zdolno�ci�
�ycia pełni� tera	niejszo�ci („tu i teraz”).  

Nieco inne uj�cie tego zagadnienia zaproponowali J. Nuttin (1985) oraz jego 
współpracownik W. Lens (1994, 2006). Stosuj� oni poj�cie „kompetencje czaso-
we” w odniesieniu do umiej�tno�ci integracji osobistej przeszło�ci i przyszło�ci 
w tera	niejszo�ci. W ich opinii (podobnie jak i według Shostroma) zorientowanie 
wył�cznie na przeszło�� czy przyszło�� wzgl�dnie tera	niejszo��, wi��e si� z pa-
tologi�. Psychologicznie wła�ciwe jest według nich do�wiadczanie ci�gło�ci po-
mi�dzy trzema wymiarami czasu oraz zdolno�� do czerpania rado�ci z tera	niej-
szo�ci – b�d�cej pochodn� przeszło�ci, a zarazem wyznaczaj�cej odległ�, osobi-
�cie projektowan� przyszło��.  

Rozwijaj�c ten nurt poszukiwa� Z. Uchnast i K. Tucholska zaproponowali 
własny sposób rozumienia zagadnienia kompetencji w prze�ywaniu wymiarów 
czasu. W ich przekonaniu kompetencje temporalne (łac. tempus – czas psycholo-
giczny), je�li maj� odnosi� si� do adekwatnego funkcjonowania i rozwoju czło-
wieka, nie mog� zasadza� si� jedynie na preferencji którego� z wymiarów (jak 
chciał Shostrom) czy okre�lonej ich organizacji (jak postrzega to Lens). Dla 
ujawnienia si� pełni kompetencji temporalnych istotna jest mo�liwo�� swobodne-
go dost�pu do ka�dego z wymiarów czasu (bez nacisku czy presji, np. wspo-
mnie�, planów, czy tego, co aktualne, lub te� preferencji tylko jednego z wymia-
rów) oraz umiej�tno�� wykorzystania tkwi�cych w nich zasobów z uwagi na po-
trzeb� wynikaj�c� z aktualnej sytuacji podmiotu.  
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W rozumieniu Uchnasta i Tucholskiej (2003; Tucholska, 2005) kompetencje 
temporalne osoby wyra�aj� si� �wiadomo�ci� własnej przeszło�ci, tera	niejszo�ci 
oraz przyszło�ci, pozytywnym do nich ustosunkowaniem oraz korzystaniem 
z zasobów, jakie stanowi�, do efektywnego radzenia sobie w konkretnej sytuacji. 
Kompetencje te wyra�aj� si� m.in. umiej�tno�ci� wyci�gania wniosków z bł�dów 
i rozmaitych sytuacji z przeszło�ci, planowaniem bli�szej i dalszej przyszło�ci, 
umiej�tno�ci� cieszenia si� chwil� obecn�. Tkwi� one w naturze ka�dego czło-
wieka i mog� by� rozwijane przez odpowiednie oddziaływania ze strony �rodowi-
ska oraz kształtowane poprzez aktywno�� własn�. Wi��� si� z okre�lonym stylem 
funkcjonowania osoby (specyficzn� organizacj� działania) wyznaczonym przez 
otwarto�� na tera	niejszo�� („tu i teraz”), która z jednej strony znajduje oparcie 
i ugruntowanie w akceptowanej przeszło�ci, a z drugiej strony liczy si� z przy-
szło�ci� i �yje w jej perspektywie (Tucholska, 2005). 

I. METODY POMIARU I GRUPA BADANYCH 

Do pomiaru tak rozumianych kompetencji w do�wiadczaniu czasu opracowa-
no Kwestionariusz Kompetencji Temporalnych (KKT) (Uchnast, Tucholska, 
2003). Metoda ta składa si� z 64 twierdze�, których tre�� dotyczy ró�nych aspek-
tów prze�ywania i warto�ciowania trzech wymiarów czasu (przeszło�ci, tera	niej-
szo�ci i przyszło�ci). Badani ustosunkowuj� si� do nich na skali pi�ciostopniowej 
typu Likerta. W wyniku badania KKT uzyskuje si� sze�� wska	ników. S� w�ród 
nich cztery szczegółowe (wyodr�bnione na podstawie analizy czynnikowej), tj. 
Otwarto�� �yciowa (O�), Sensowno�� �ycia (S�), Nastawienie prospektywne (Np) 
oraz Akceptacja przeszło�ci (Ap), oraz dwa sumarycznie uogólnione wska	niki, 
do których nale��: Akceptacja tera	niejszo�ci (At) oraz Kompetencja temporalna 
(Kt). Wska	nik At jest sum� wyników w skalach O� i S�. Natomiast wska	nik Kt 
jest sum� wyników uzyskanych we wszystkich podstawowych czynnikach: O�, 
S�, Np i Ap. Poszczególne skale KKT scharakteryzowano w pełni w publikacji 
Uchnasta i Tucholskiej (2003), poni�ej znajduje si� jedynie ich skrótowy opis: 

Otwarto�� �yciowa (O�) – Skala jest miar� otwarto�ci i zdolno�ci do peł-
nego zaanga�owania w to, co niesie chwila bie��ca. Mierzy spontaniczn�, natu-
raln� gotowo�� do obdarzania podstawowym zaufaniem zarówno innych, jak 
i �wiata, w którym człowiek �yje.  

 Sensowno�� �ycia (S�) – Skala mierzy ustosunkowanie do własnego �y-
cia, takiego, jakim jawi si� ono aktualnie. Daje mo�liwo�� pomiaru poczucia ce-
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lowo�ci własnego istnienia, odnalezienia własnego miejsca w �wiecie oraz od-
czuwania satysfakcji z podejmowanych aktywno�ci. 

 Akceptacja przeszło�ci  (Ap) – Skala mierzy poczucie sensu minionych 
do�wiadcze� i stopie� ich akceptacji. Ujmuje postaw� wzgl�dem przeszło�ci, 
która umo�liwia analizowanie jej bez resentymentów, urazy, gniewu czy poczucia 
winy i której towarzyszy przekonanie o unikalno�ci, wyj�tkowo�ci własnego �y-
cia, a co za tym idzie poczucia szacunku do siebie, satysfakcji i spełnienia.  

Nastawienie prospektywne (Np) – Skala mierzy przekonanie o mo�li-
wo�ci wpływania na kształt własnej przyszło�ci oraz podejmowanie stara� o to, 
aby była ona pomy�lna. Mierzy równie� stopie� zaanga�owania i wytrwało�ci 
w realizacji wytyczonych sobie celów oraz gotowo�� do wykorzystywania ku 
temu dost�pnych zasobów.  

Akceptacja tera	niejszo�ci  (At) – Skala mierzy ufn� otwarto�� na bieg 
zdarze� �yciowych, poznawcz� i emocjonaln� gotowo�� do bezpo�redniego 
i mo�liwie adekwatnego kontaktowania si� z otaczaj�cym �wiatem oraz do �ycia 
tym, co jest i co mo�e by� do�wiadczane. 

Kompetencja temporalna (Kt) – Wska	nik jest miar� dobrego funkcjo-
nowania i rozwoju człowieka, warunkowanego umiej�tno�ci� równoczesnego 
swobodnego „poruszania si�” w trzech wymiarach czasu, w konkretnych sytu-
acjach zadaniowych. Umiej�tno�� ta ma podstawy w wiedzy o własnej przeszło-
�ci, tera	niejszo�ci oraz przyszło�ci i wyra�a si� w efektywnym korzystaniu 
z tych zasobów w celu sprostania sytuacji �yciowej danej „tu i teraz”. Wysoki 
wska	nik Kt oznacza wysoki poziom umiej�tno�ci rozpoznawania wyzwa�
i aktualnych wymaga�, jak równie� własnych mo�liwo�ci poradzenia sobie z nimi 
aktualnie lub/i w przyszło�ci, z uwagi na zdobyte do�wiadczenia z przeszło�ci, 
lub/i podejmowane działania w aspekcie przewidywanej przyszło�ci. 

W prezentowanym projekcie badawczym poszukiwano odpowiedzi na pyta-
nie o zakres i stopie� współzale�no�ci pomi�dzy kompetencjami temporalnymi 
(ujmowanymi Kwestionariuszem Kompetencji Temporalnych) a wybranymi  
wymiarami osobowo�ci, mierzonymi za pomoc�: Kwestionariusza Poczucia Ko-
herencji SOC-29 A. Antonovsky’ego, Testu Przymiotnikowego ACL H. G. 
Gougha i A. B. Heilbruna oraz Inwentarza Osobowo�ci NEO-PI-R P. T. Costy i 
R. R. McCrae. Dla zachowania przejrzysto�ci wywodu skale te zostan� opisane w 
dalszej cz��ci opracowania.  
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Zgromadzono dane z bada� kwestionariuszowych 239-osobowej grupy stu-
dentów uczelni wy�szych (uniwersytetów, akademii medycznych i wy�szych 
szkół technicznych). W�ród badanych były 172 kobiety i 67 m��czyzn. �rednia 
wieku w grupie wyniosła 21 lat.  

Przeprowadzone badania empiryczne miały na celu dostarczenie odpowiedzi 
na pytania o zakres i stopie� współzale�no�ci pomi�dzy kompetencjami tempo-
ralnymi a wymiarami reprezentuj�cymi ró�ne aspekty osobowo�ci. Za adekwatny 
i uzasadniony do tego typu poszukiwa� został uznany model badania wielo-
zmiennowych zale�no�ci za pomoc� analizy korelacji kanonicznej. Jest to metoda 
odpowiednia do wykrywania wielowymiarowych zwi�zków mi�dzy dwoma zbio-
rami zmiennych, poniewa� doprowadza do ustalenia liczby, znaczenia i stopnia 
zale�no�ci wymiarów, w których zbiory zmiennych s� ze sob� powi�zane (Nosal, 
1987). W analizie kanonu, czyli podstawowego kierunku współzale�no�ci, szuka-
na jest para funkcji najlepiej dopasowanej, reprezentuj�cej obydwa zbiory zmien-
nych w taki sposób, aby korelacja w parze zmiennych kanonicznych była mak-
symalna. Korelacja kanoniczna (CR) informuje o stopniu współzale�no�ci pary 
zmiennych kanonicznych, a dokładnie – o stopniu, w jakim udało si� maksymal-
nie skorelowa� par� zmiennych. Wa�n� zalet� analizy kanonicznej jest mo�liwo��
oceny procentowego udziału poszczególnych zmiennych wyj�ciowych w zmien-
nych kanonicznych. Ładunki kanoniczne informuj�, które zmienne wyj�ciowe 
wnosz� najwi�kszy wkład do zmiennych kanonicznych. Na tej podstawie mo�na 
dokona� tre�ciowej interpretacji zmiennych kanonicznych, przeprowadzaj�c hie-
rarchiczn� analiz� cz�stkowych determinacji. W rezultacie takiej analizy zostaj�
wyodr�bnione najsilniej powi�zane podzbiory (Nosal, 1987, s. 156). Zastosowa-
nie techniki analizy kanonicznej daje te� informacj�, jaki procent wariancji 
zmiennych wyj�ciowych reprezentuje zmienna kanoniczna (współczynnik dopa-
sowania – Ad) oraz jaki procent zmienno�ci w danym zbiorze mo�e by� wyja�-
niany wpływem determinant drugiego zbioru (współczynnik redundancji – Rd). 

Za pomoc� analizy kanonicznej, przeprowadzonej na wynikach z bada�
wspomnianej grupy studentów przy u�yciu pakietu statystycznego SPSS 11.01PL, 
poszukiwano znacz�cych statystycznie współzale�no�ci pomi�dzy czterema pod-
stawowymi wska	nikami kompetencji temporalnych a nast�puj�cymi zmiennymi: 
poczuciem koherencji (mierzonym SOC-29 Antonovsky’ego), koncepcj� siebie 
(badan� testem ACL Gougha i Heilbruna) oraz pi�cioma głównymi wymiarami 
osobowo�ci (ujmowanymi NEO-PI-R Costy i McCrae).  
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II. KOMPETENCJE TEMPORALNE A POCZUCIE KOHERENCJI 

Celem zbadania, czy i ewentualnie jakie współzale�no�ci zachodz� pomi�dzy 
kompetencjami temporalnymi a poczuciem koherencji, zastosowano analiz� ka-
noniczn�, do której wprowadzono wyniki z bada� Kwestionariuszem Kompeten-
cji Temporalnych (KKT) autorstwa Z. Uchnasta i K. Tucholskiej oraz Kwestiona-
riuszem Poczucia Koherencji SOC-29, opracowanym przez A. Antonovsky’ego 
(por. tab. 1).  

Tab. 1. Współzale�no�� pomi�dzy wska	nikami kompetencji temporalnych (KKT) 
a wska	nikami koherencji (SOC-29): dane z analizy kanonicznej 

Metody i ich skale Współczynnik
Pary zmiennych kanonicznych 

1 2 3 

KKT: 

O� – Otwarto�� �yciowa 
Sz – Sensowno�� �ycia 
Np – Nastawienie prospektywne 
Ap – Akceptacja przeszło�ci

0 
  0,62 
  0,96 
  0,82 
  0,89 

0 
-0,24 
-0,20 
-0,35 
-0,37 

0 
-0,48 
-0,07 
-0,37 
-0,20 

Ad 

Rd

 69,1% 
 51,4% 

  8,9% 
  1,4% 

 10,4% 
 00,5% 

CR 

-Wilksa 
�2

df 

p< 

00,86 
00,20 

371,580
  12000
010,000 

 00,400
 00,800
 52,920

 6,00
 00,000 

10,22 
10,95 
11,72 

2,0
 00,003 

SOC-29: 

Zr – Poczucie zrozumiało�ci 
Pz – Poczucie zaradno�ci 
Ps – Poczucie sensowno�ci

0 
  0,65 
  0,89 
  0,94 

0 
   -0,41 

-0,45 
-0,35 

0 
-0,64 
-0,11 
-0,06 

Ad 

Rd

   69,5% 
   51,7% 

  16,2% 
  02,6% 

   14,3% 
0   0,7% 

Metoda SOC-29 mierzy trzy podstawowe, wyró�nione przez Antonov-
sky’ego, komponenty poczucia koherencji. S� nimi: Poczucie zrozumiało�ci (Zr), 
Poczucie zaradno�ci (Pz) i Poczucie sensowno�ci (Ps). W wyniku badania uzy-
skuje si�, oprócz wy�ej wymienionych, tak�e wska	nik ogólny Poczucia koheren-
cji (Pk). Poczucie koherencji według Antonovsky’ego (1995, s. 33) to globalna 
orientacja �yciowa, wyra�aj�ca stopie�, w jakim człowiek ma dominuj�ce, trwałe, 
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cho� dynamiczne poczucie pewno�ci, �e: bod	ce napływaj�ce w ci�gu �ycia ze 
�rodowiska wewn�trznego i zewn�trznego maj� charakter ustrukturowany, prze-
widywalny i wytłumaczalny (poczucie zrozumiało�ci); dost�pne s� zasoby, które 
pozwol� mu sprosta� wymaganiom stawianym przez te bod	ce (poczucie zarad-
no�ci); wymagania te s� dla niego wyzwaniem wartym wysiłku i zaanga�owania 
(poczucie sensowno�ci). 

Uzyskane rezultaty �wiadcz� o silnych powi�zaniach mi�dzy kompetencjami 
temporalnymi a poczuciem koherencji. Zmienne kanoniczne, utworzone na bazie 
wska	ników kompetencji temporalnych, reprezentuj� ł�cznie ponad 88% zmien-
no�ci w skalach O�, S�, Np oraz Ap. Od strony psychometrycznej zwraca uwag�
fakt doskonałego dopasowania zmiennych kanonicznych po stronie wska	ników 
mierzonych przez SOC-29. Trzy zmienne kanoniczne wyja�niaj� w sumie (Ad

ł�cznie) 100% ich wariancji. Z analizy wysoko�ci współczynników redundancji 
wynika, �e 55% istotnych wyników SOC-29 jest wyja�niana przez rozkład wyni-
ków pochodz�cych z KKT, natomiast nieco ponad 53% istotnych wyników 
w metodzie do badania kompetencji czasowych jest wyja�niana przez rozkład 
wyników drugiej z nich.  

Pierwsza para zmiennych kanonicznych jest skorelowana w stopniu wysokim 
(CR = 0,86). Tak silne powi�zanie zbiorów jest miarodajn� podstaw� do uznania 
kanonicznej determinacji. Zmienne te tłumacz� bardzo znacz�c� cz��� wariancji 
w przeciwstawnych zbiorach (Rd odpowiednio 51,4% i 51,7%). Opisuj� one 
zwi�zek pomi�dzy poczuciem celowo�ci własnego istnienia oraz satysfakcji 
i spełnienia w obecnej sytuacji �yciowej (S�), akceptowaniem minionych do-
�wiadcze� (Ap) oraz przekonaniem o mo�liwo�ci wpływania na kształt własnej 
przyszło�ci (Np) a wysokim poczuciem sensowno�ci (Ps) i zaradno�ci (Pz), które 
s� wska	nikami koherencji. Postawa otwarto�ci i akceptacji wobec trzech wymia-
rów czasu jest wi�c zwi�zana z przekonaniem, �e dysponuje si� zasobami, dzi�ki 
którym mo�na sprosta� wymaganiom stawianym przez �ycie, a równocze�nie, �e 
do�wiadczenia �yciowe to wyzwania, których pokonywanie warte jest podj�cia 
wysiłku i daje satysfakcj�. 

Druga para zmiennych wyja�nia niewielk� – w porównaniu z poprzedni� – 
cz��� wariancji (Rd 1,4% i 2,6%). Obrazuje ona zwi�zek pomi�dzy pozytywn�
ocen� własnej przeszło�ci (Ap) oraz swobodnym podej�ciem do planowania przy-
szło�ci (Np-) a poczuciem zaradno�ci (Pz) i zrozumiało�ci (Zr). Współzale�no�ci 
te s� jednak stosunkowo niskie (CR = 0,40). 
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Trzecia para skorelowana jest nisko i wyja�nia stosunkowo mały procent wa-
riancji wyników. Mówi ona o zale�no�ci pomi�dzy otwarto�ci� na to, co przynosi 
�ycie (O�), a poczuciem, �e nie kontroluje si� napływu bod	ców ze �rodowiska 
(Zr-). Jednak z uwagi na nisk� warto�� zidentyfikowanych zwi�zków nale�y j�
interpretowa� ostro�nie.  

III. KOMPETENCJE TEMPORALNE A KONCEPCJA SIEBIE 

Przeprowadzono równie� badanie maj�ce na celu ustalenie, czy i ewentualnie 
jakie współzale�no�ci zachodz� mi�dzy kompetencjami temporalnymi a aspekta-
mi osobowo�ci ujmowanymi przez Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbru-
na. Metod� ACL (w wersji 37-skalowej) zastosowano do pomiaru tzw. realnego 
obrazu siebie („jaki jeste�?”).  

Aby uzyska� bardziej klarowny obraz ewentualnych zwi�zków, analizy prze-
prowadzono dla ka�dej z pi�ciu cz��ci testu oddzielnie (tj. skal modus operandi, 
skal potrzeb, tematycznych, analizy transakcyjnej i oryginalno�ci-inteligencji). 
Umo�liwiło to interpretacj� wyników w specyficznym dla poszczególnych grup 
skal kontek�cie teoretycznym. 

Poszukiwanie współzale�no�ci pomi�dzy wynikami w skalach modus ope-

randi a poziomem wska	ników kompetencji temporalnych pozwala odpowiedzie�
na pytanie, w jakim stopniu na rezultaty uzyskane w KKT mogła mie� wpływ 
tendencja do opisywania siebie w bardziej lub mniej korzystny sposób, a tak�e  
– na ile sposób prze�ywania czasu wpływa na postrzeganie siebie. Dane z prze-
prowadzonej analizy kanonicznej przedstawione s� w tabeli 2. 

W wyniku analizy otrzymano jedn� par� zmiennych kanonicznych skorelo-
wanych w sposób umiarkowany. Zmienna utworzona ze skal modus operandi

wyja�nia 46,7% wariancji skal wej�ciowych i 24% wariancji w skalach mierz�-
cych kompetencje temporalne. Zmienna kanoniczna utworzona na bazie wska	ni-
ków kompetencji temporalnych wyja�nia prawie 60% ich wariancji i blisko 19% 
w skalach kontrolnych ACL. Pozytywny obraz siebie (Fav, Unfav-) jest wi�c 
wyra	nie zwi�zany z poczuciem mo�liwo�ci wpływania na kształt przyszło�ci 
(Np), przekonaniem o sensowno�ci własnego �ycia, satysfakcji i zadowolenia 
z obecnej sytuacji, odczuwaniem dobrostanu (S�) oraz z akceptacj� minionych 
do�wiadcze� ze wzgl�du na ich �yciowe znaczenie – nawet, je�li były trudne 
i bolesne (Ap).  
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Tab. 2. Współzale�no�� pomi�dzy wska	nikami kompetencji temporalnych (KKT)  
a skalami modus operandi Testu Przymiotnikowego ACL: 

dane z analizy kanonicznej 

Metody i ich skale Współczynnik 

Para zmiennych 
kanonicznych 

1 

KKT: 

O� – Otwarto�� �yciowa 
Sz – Sensowno�� �ycia 
Np – Nastawienie prospektywne 
Ap – Akceptacja przeszło�ci

0,38 
0,86 
0,99 
0,72 

Ad 

Rd

 59,3% 
 24,0% 

CR 

-Wilksa 
�2

df 

p< 

 0,64 
 0,57 

     130,72 
       16,1

 0,00 

ACL  Skale modus operandi: 

No Ckd – Całkowita liczba przymiotn. 
Fav – Liczba przym. pozytywnych 
Unfav – Liczba przym. negatywnych 
Com – Typowo��

 0,42 
 0,90 

 -0,76-
 0,54 

Ad 

Rd

  46,7% 
  18,9% 

Nastawienie badanych, zwi�zane z tendencj� do ukazywania si� w bardziej 
korzystnym �wietle, mo�e mie� wpływ na podwy�szenie wyników w skali KKT. 
Nie jest on jednak du�y, bior�c pod uwag� wska	nik redundancji wynosz�cy 
24%.  

Współzale�no�ci pomi�dzy kompetencjami temporalnymi a wynikami 
w pi�tnastu skalach potrzeb prezentuje tabela 3. 

Uzyskano cztery pary zmiennych kanonicznych. Pierwsza para charakteryzu-
je si� wysokim współczynnikiem korelacji kanonicznej (CR = 0,73) oraz dopaso-
wania (Ad = 65%). Około 19% wyników w skalach potrzeb ACL wyja�nianych 
jest przez rozkład wyników w KKT. Zmienne utworzone ze skal potrzeb tłumacz�
w sumie 40% wariancji w zakresie kompetencji temporalnych. Nale�y zwróci�
równie� uwag� na fakt doskonałego dopasowania zmiennych kanonicznych po-
wstałych na bazie wska	ników kompetencji temporalnych (Ad = 100%). 
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Tab. 3. Współzale�no�� pomi�dzy wska	nikami kompetencji temporalnych (KKT)   
a skalami potrzeb Testu Przymiotnikowego ACL:  

dane z analizy kanonicznej 

Metody i ich skale Współczynnik
Pary zmiennych kanonicznych 

1 2 3 4 

KKT: 

O� – Otwarto�� �yciowa 
S� – Sensowno�� �ycia 
Np – Nastawienie prospektywne 
Ap – Akceptacja przeszło�ci

0 
0,40 
0,95 
0,89 
0,87 

0 
-0,56 
-0,22 
-0,33 
-0,27 

0 
-0,61 
-0,16 
-0,22 
-0,17 

0 
-0,39 
-0,15 
-0,24 
-0,39 

Ad 

Rd

65,0% 
34,1% 

13,6% 
03,9% 

11,8% 
01,3% 

9,6% 
1,0% 

CR 

-Wilksa 
�2

df 

p< 

0 0,73 
0 0,27 

 301,190
 60,0,1

00 0,000

000,54 
000,56 
131,45 
42,0

 000,000

00,34 
00,79 
53,57 
26,10 

00,001 

00,33 
00,89 
26,17 
12,00
00,01 

ACL Skale potrzeb: 

Ach – Potrzeba osi�gni��
Dom – Potrzeba dominacji 
End – Potrzeba wytrwało�ci 
Ord – Potrzeba porz�dku 
Int – Potrzeba rozumienia siebie i innych 
Nur – Potrzeba opiekowania si�
Aff – Potrzeba afiliacji 
Het – Potrzeba kont. z os. płci przeciwnej 
Exh – Potrzeba eksponowania siebie 
Aut – Potrzeba autonomii 
Agg – Potrzeba agresji 
Cha – Potrzeba zmiany 
Suc – Potrzeba wsparcia ze strony innych 
Aba – Potrzeba uni�ania siebie 
Def – Potrzeba uległo�ci

-0,75 
-0,80 
-0,59 
-0,47 
-0,53 
-0,34 
-0,71 
-0,60 
-0,44 
-0,08 
-0,10 
-0,11 
-0,56 
-0,74 
-0,16 

-0,51 
-0,14 
-0,60 
-0,59 
-0,26 
-0,11 
-0,31 
-0,12 
-0,26 
-0,16 
-0,02 
-0,08 
-0,20 
-0,11 
-0,03 

-0,01 
-0,01 
-0,21 
-0,28 
-0,47 
-0,47 
-0,25 
-0,15 
-0,12 
-0,30 
-0,35 
-0,01 
-0,55 
-0,39 
-0,43 

-0,15 
-0,01 
-0,02 
-0,17 
-0,15 
-0,45 
-0,31 
-0,44 
-0,27 
-0,24 
-0,17 
-0,36 
-0,13 
-0,18 
-0,22 

Ad 

Rd

26,6% 
14,5% 

8,8% 
2,6% 

10,1% 
01,1% 

6,3% 
0,7% 

Uzyskane dane wskazuj�, �e zachodzi zwi�zek mi�dzy pełnym prze�ywaniem 
czasu w jego trzech wymiarach (akceptacja przeszło�ci, zadowolenie z tera	nie-
szo�ci i otwarcie na przyszło��) a zaspokojeniem potrzeb warunkuj�cych dobre 
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funkcjonowanie na płaszczy	nie zada� �yciowych (Dom, Ach, End, Ord) oraz 
zwi�zków z innymi (Aff, Het, Int). 

Druga para zmiennych kanonicznych skorelowana jest na poziomie umiarko-
wanym (CR = 0,54). Wyra�a ona interesuj�c� współzale�no�� pomi�dzy prze�y-
waniem braku zaufania do otoczenia, ostro�no�ci� i tendencj� do dystansowania 
si� w relacjach z innymi (O�-), a nasileniem potrzeb utrzymywania porz�dku 
(Ord) i wytrwało�ci (End) oraz zdobywania osi�gni�� (Ach).  

Analiza ładunków kanonicznych kolejnej pary zmiennych wskazuje na to, �e 
otwarto�� �yciowa (O�) wi��e si� z gotowo�ci� do nawi�zywania kontaktów 
z innymi, wra�liwo�ci� na ich potrzeby (Int), ch�ci� udzielania wsparcia (Nur), 
ale tak�e potrzeb� do�wiadczania go ze strony otoczenia (Suc, Def). 

Ostatnia para zmiennych – o stosunkowo niskim współczynniku dopasowania 
(Ad poni�ej 10%) i korelacji na poziomie CR = 0,33 – obrazuje zale�no�� pomi�-
dzy pozytywnym warto�ciowaniem przeszłych do�wiadcze� (Ap) przy braku 
podstawowej ufno�ci w stosunku do otoczenia (O�-) a frustracj� potrzeb zwi�za-
nych ze sfer� kontaktów z innymi (Nur-, Het-) oraz mał� potrzeb� zmiany i po-
szukiwania nowych do�wiadcze� (Cha-). Zale�no�ci te s� jednak niskie, st�d na-
le�y je interpretowa� ostro�ne. 

Współzale�no�� pomi�dzy wska	nikami kompetencji temporalnych a skalami 
tematycznymi ACL ukazuj� wyniki analizy kanonicznej zamieszczone w tabeli 4. 

Uzyskano dwie pary zmiennych kanonicznych. Współczynniki dopasowania 
pierwszej pary zmiennych s� dosy� wysokie (Ad = 60,7% i 35,1%). Reprezentuj�
wi�c znaczn� cz��� wariancji zmiennych wyj�ciowych. Około 18% zmienno�ci 
wyników w skalach tematycznych ACL mo�e by� wyja�nianych przez rozkład 
wyników w KKT, natomiast 30% istotnych wyników w KKT jest wyja�nianych 
przez zmienne osobowo�ciowe ujmowane w skalach ACL. 

Współczynnik korelacji kanonicznej pierwszej pary zmiennych jest umiarko-
wany i wynosi CR = 0,69, w drugiej jest on znacznie ni�szy (CR = 0,35). Interpre-
tacja wysoko�ci ładunków kanonicznych pierwszej pary zmiennych nasuwa 
wniosek o istnieniu współzale�no�ci pomi�dzy nastawieniem prospektywnym 
(Np), przy równoczesnym zadowoleniu z obecnej sytuacji (S�) i pozytywnym 
ustosunkowaniem do wydarze� minionych (Ap), a posiadaniem zaufania do sie-
bie (S-Cfd) i poczucia przystosowania osobistego (P-Adj, Iss, Crs-). Ł�cz� si�
z tym równie� kreatywno��, przedsi�biorczo�� i zdecydowanie w działaniu (Cps, 
Mls, Mas).  
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Tab. 4. Współzale�no�� mi�dzy wska	nikami kompetencji temporalnych (KKT) 
a skalami tematycznymi Testu Przymiotnikowego ACL: 

dane z analizy kanonicznej 

Metody i ich skale Współczynnik
Pary zmiennych kanonicznych 

1 2 

KKT: 

O� – Otwarto�� �yciowa 
S� – Sensowno�� �ycia 
Np – Nastawienie prospektywne 
Ap – Akceptacja przeszło�ci

0 
0,38 
0,86 
0,98 
0,76 

0 
-0,44 
-0,50 
-0,12 
-0,28 

Ad 

Rd

60,7% 
28,9% 

13,4% 
01,6% 

CR 

-Wilksa 
�2

df 

p< 

000,69 
000,43 
196,10 

36,0
0000,00 

00,35 
00,82 
46,64 
24,00

000,004 

ACL Skale tematyczne: 

Crs – Gotowo�� do poradnictwa 
S-Cn – Samokontrola 
S-Cfd – Zaufanie do siebie 
P-Adj – Przystosowanie osobiste 
Iss – Idealny obraz siebie 
Cps – Osobowo�� twórcza 
Mls – Zdolno�ci przywódcze 
Mas – Skala m�sko�ci 
Fem – Skala kobieco�ci

0 
-0,38 
-0,12 
-0,86 
-0,62 
-0,84 
-0,49 
-0,75 
-0,54 
-0,27 

0 
-0,64 
-0,47 
-0,28 
-0,25 
-0,03 
-0,08 
-0,35 
-0,20 
0,04 

Ad 

Rd

35,1% 
16,7% 

10,4% 
01,3% 

Brak akceptacji tera	niejszo�ci (O�-, S�-) nie ma tak wyra	nych korelatów 
osobowo�ciowych, co obrazuje druga para zmiennych. Ujawnił si� w niej zwi�zek 
wspomnianych wy�ej wska	ników ze zwi�kszon� potrzeb� samokontroli (S-Cn) 
oraz wzrostem gotowo�ci do poradnictwa (Crs). Jest on jednak stosunkowo słaby. 

Wyniki badania współzale�no�ci pomi�dzy skalami analizy transakcyjnej 
a kompetencjami temporalnymi ukazuje tabela 5. 
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Tab. 5. Współzale�no�� pomi�dzy wska	nikami kompetencji temporalnych (KKT)   
a skalami analizy transakcyjnej Testu Przymiotnikowego ACL:   

dane z analizy kanonicznej 

Metody i ich skale Współczynnik
Pary zmiennych kanonicznych 

1 2 

KKT: 

O� – Otwarto�� �yciowa 
S� – Sensowno�� �ycia 
Np – Nastawienie prospektywne 
Ap – Akceptacja przeszło�ci

0 
0,37 
0,90 
0,93 
0,84 

0 
-0,71 
-0,37 
-0,09 
-0,16 

Ad 

Rd

63,1% 
26,3% 

16,9% 
2,6% 

CR 

-Wilksa 
�2

df 

p< 

0,65 
0,48 

171,9200
20,000
00,000 

10,39 
10,82 
46,49 
12,00

000,000 

ACL  Skale analizy transakcyjnej: 

CP – Krytyczny Rodzic 
NP – Opieku�czy Rodzic  
A – Dorosły 
FC – Wolne Dziecko 
AC – Adaptowane Dziecko

0 
-0,10 
-0,81 
-0,81 
-0,55 
-0,91 

0 
-0,49 
-0,06 
-0,36 
-0,72 
-0,14 

Ad 

Rd

49,2% 
20,5% 

18,3% 
2,8% 

Uzyskano dwie pary zmiennych kanonicznych. Współczynnik korelacji ka-
nonicznej pierwszej pary jest umiarkowany i wynosi CR = 0,65, natomiast współ-
czynnik dopasowania (Ad) si�ga 50% i wi�cej. Zmienne te wyja�niaj� po około 
20% wariancji wyników w przeciwstawnych zbiorach (Rd = 26,3% i 20,5%). 
Interpretuj�c ujawnion� współzale�no�� nale�y wnioskowa�, �e poczucie zado-
wolenia z tera	niejszo�ci (S�), pozytywne nastawienie na przyszło�� (Np) oraz 
akceptacja przeszło�ci (Ap) ł�czy si� z emocjonaln� dojrzało�ci� (AC-). Wi��� si�
one równie� z cechami, które charakteryzuj� Dorosłego (A) i Opieku�czego Ro-
dzica (Np), czyli osob� autonomiczn�, kieruj�c� si� rozwag�, a jednocze�nie 
�yczliwie nastawion� do otoczenia oraz potrafi�c� przyjmowa� odpowiedzialno��
za innych.  
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Druga para zmiennych kanonicznych – o znacznie ni�szych współczynnikach 
dopasowania (Ad = 16,9% i 18,3%) i korelacji kanonicznej (CR = 0,39) – ujawnia 
zwi�zek mi�dzy otwarto�ci�  �yciow� (O�) a swobod� w sposobie bycia, sponta-
niczno�ci� czy nawet tendencj� do zachowa� impulsywnych (FC), a tak�e ufno-
�ci� w stosunku do innych oraz gotowo�ci� do akceptowania ich słabo�ci (CP-). 
Zale�no�ci te, jako niezbyt silne, winno si� jednak traktowa� ostro�nie. 

Współzale�no�ci pomi�dzy wska	nikami kompetencji temporalnych a wyni-
kami w skalach oryginalno�ci-inteligencji testu ACL, zbadane przy zastosowaniu 
analizy kanonicznej, przedstawione s� w tabeli 6.  

Tab. 6. Współzale�no�� pomi�dzy wska	nikami kompetencji temporalnych (KKT)  
a skalami oryginalno�ci-inteligencji Testu Przymiotnikowego ACL:  

dane z analizy kanonicznej 

Metody i ich skale Współczynnik 
Pary zmiennych kanonicznych 

1 2 

KKT: 

O� – Otwarto�� �yciowa 
S� – Sensowno�� �ycia 
Np – Nastawienie prospektywne 
Ap – Akceptacja przeszło�ci

0,55 
0,93 
0,92 
0,85 

-0,70 
-0,15 
-0,20 
-0,06 

Ad 

Rd

68,2% 
14,7% 

14,1% 
01,8% 

CR 

-Wilksa 
�2

df 

p< 

00,47 
00,68 
90,30 
16,00

000,000 

00,36 
00,87 
33,55 
9,0

000,000 

ACL Skale Oryginalno�ci – Inteligencji: 

A-1 – Wysoka orygin. – niska intelig. 
A-2 – Wysoka orygin. – wysoka intelig. 
A-3 – Niska orygin. – niska intelig. 
A-4 – Niska orygin. – wysoka intelig. 

0 
-0,34 
-0,48 
-0,81 
-0,74 

0 
-0,21 
-0,11 
-0,56 
-0,63 

Ad 

Rd

38,7% 
08,3% 

18,9% 
02,4% 

Dwie pary zmiennych kanonicznych obrazuj� zwi�zki pomi�dzy nimi. Ich 
współczynniki korelacji kanonicznej s� niewysokie (CR = 0,47 i CR = 0,36). 
W sumie 16,5% wariancji wyników w KKT jest wyja�nianych przez rozkład wy-
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ników w skalach A-1 – A-4, natomiast 10,7% zmienno�ci wyników w omawia-
nych skalach ACL mo�e by� wyja�nianych w odniesieniu do rezultatów uzyska-
nych w skali badaj�cej ustosunkowanie do wymiarów czasu.  

Pierwsza para ujawnia umiarkowan� współzale�no�� pomi�dzy dodatnim bi-
lansowaniem �ycia, umiej�tno�ci� wyci�gania wniosków z minionych do�wiad-
cze� (Ap), zadowoleniem z obecnej sytuacji �yciowej (S�) oraz otwarciem na to, 
co przyniesie przyszło�� (Np), a nisk� oryginalno�ci�. W koncepcji Welsha wyra-
�a si� ona gotowo�ci� do planowania i podejmowania wysiłku dla osi�gni�cia 
wyznaczonych sobie celów (A-4) oraz wytrwało�ci� w działaniu, a tak�e wyro-
zumiało�ci� w stosunku do innych (A-3). 

Druga para ma znacznie mniejsze znaczenie z uwagi na nikły procent wyja�-
nianej wariancji (Rd około 2%) i stosunkowo niewysokie korelacje zmiennych 
wyj�ciowych ze zmiennymi kanonicznymi (Ad około 14% i 19%). Mówi ona 
o współzale�no�ci pomi�dzy zachowywaniem dystansu w stosunku do otoczenia 
i aktualnych wydarze� (O�-) a zdolno�ciami w zakresie dokonywania analizy 
i syntezy oraz tendencj� do drobiazgowego planowania działa� (A-3-, A-4).  

IV. KOMPETENCJE TEMPORALNE   

A PI�� GŁÓWNYCH WYMIARÓW OSOBOWO�CI 

W celu ustalenia ewentualnych współzale�no�ci pomi�dzy ustosunkowaniem 
do czasu w jego trzech dymensjach a głównymi wymiarami osobowo�ci zastoso-
wano analiz� kanoniczn� wyników z bada� Kwestionariuszem Kompetencji 
Temporalnych (KKT) oraz Zmodyfikowanym Inwentarzem Osobowo�ci NEO 
(NEO-PI-R)

1
. Metoda NEO-PI-R pozwala na uj�cie pi�ciu podstawowych czyn-

ników osobowo�ci: Neurotyczno�ci, Ekstrawertyczno�ci, Otwarto�ci, Ugodowo-
�ci i Sumienno�ci, a w ka�dym z nich – ustalenie sze�ciu podwymiarów. Aby 
uzyska� bardziej przejrzysty obraz ewentualnych zwi�zków, analizy kanoniczne 
przeprowadzono dla ka�dego wymiaru oddzielnie (por. tab. 7-11).  

Pierwsza skala – Neurotyczno�� – pozwala bada� sze�� wska	ników niedoj-
rzałego funkcjonowania emocjonalnego. Wielowymiarowo�� ich zwi�zków z kom-
petencjami temporalnymi obrazuj� dane liczbowe zamieszczone w tabeli 7. 

                                                
1 Prezentuj�c wyniki NEO-PI-R, odwołuj� si� do takich nazw skal i ich podskal, jak przetłuma-

czyła je B. Majczyna w publikacji Costy i McCrae (2005). 
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Tab. 7. Współzale�no�� pomi�dzy wska	nikami kompetencji temporalnych (KKT) 
a wska	nikami neurotyczno�ci (NEO-PI-R): dane z analizy kanonicznej 

Metody i ich skale Współczynnik
Pary zmiennych kanonicznych 

1 2 3 4 

KKT: 

O� – Otwarto�� �yciowa 
S� – Sensowno�� �ycia 
Np – Nastawienie prospektywne 
Ap – Akceptacja przeszło�ci

0 
0,49 
0,95 
0,82 
0,93 

0 
-0,46 
-0,01 
-0,49 
-0,21 

0 
-0,31 
-0,29 
-0,16 
-0,17 

0 
-0,67 
-0,13 
-0,25 
-0,25 

Ad 

Rd

67,1% 
40,7% 

12,4% 
02,1% 

5,8% 
0,4% 

14,7% 
00,7% 

CR 

-Wilksa 
�2

df 

p< 

00,78 
00,29 

289,090
24, 0

000,000 

00,42 
00,73 
72,82 
15, 0

000,000 

00,27 
00,88 
28,58 
8, 0

000,000 

00,21 
00,96 
10,57 
3,0

000,014 

NEO-PI-R  Skala Neurotyczno�ci: 

N1 – L�k 
N2 – Agresywna wrogo��
N3 – Depresyjno��
N4 – Nadmierny samokrytycyzm 
N5 – Impulsywno��
N6 – Nadwra�liwo��

0 
-0,62 
-0,53 
-0,95 
-0,67 
-0,31 
-0,86 

0 
-0,47 
-0,31 
-0,09 
-0,21 
-0,28 
-0,31 

00 
-0,05 
-0,67 
-0,06 
-0,05 
-0,75 
-0,03

0 
-0,14 
-0,34 
-0,15 
-0,57 
-0,27 
-0,05

Ad 

Rd

47,6% 
28,8% 

9,0% 
1,6% 

16,9% 
01,3% 

9,2% 
0,4% 

Uzyskano cztery pary zmiennych kanonicznych. Współczynnik dopasowania 
zmiennych kanonicznych, utworzonych z puli wska	ników kompetencji czaso-
wych, wynosi 100%. Współzale�no�� pomi�dzy skalami KKT a podwymiarami 
neurotyczno�ci jest du�a i si�ga odpowiednio 44% i 32% wyja�nianej wariancji.  

Pierwsza para zmiennych skorelowana jest w stopniu wysokim (CR = 0,78). 
Wskazuje ona na siln� współzale�no�� mi�dzy odczuwaniem satysfakcji z obec-
nej sytuacji �yciowej (S�), pozytywnym odniesieniem do minionych do�wiadcze�
(Ap) oraz nastawieniem na przyszło�� (Np) a nisk� depresyjno�ci� – rozumian�
jako skłonno�� do do�wiadczania negatywnych emocji, np. poczucia smutku, 
osamotnienia (N3-), niskim poziomem niepokoju i brakiem skłonno�ci do zamar-
twiania si� (N1-) czy tendencji do reagowania nadmiernym samokrytycyzmem 
(N4-) i napi�ciem w warunkach przeci��enia (N6-). 
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Druga para zmiennych kanonicznych (CR = 0,42) opisuje zwi�zek, który za-
chodzi pomi�dzy tendencj� do planowania oraz nastawienia na realizacj� wyty-
czonych celów (Np) przy braku podstawowej ufno�ci (O�-) a skłonno�ciami do 
do�wiadczania niepokoju, zwi�kszonej pobudliwo�ci i do zamartwiania si� (N1-). 
Towarzyszy� temu mo�e skłonno�� do irytacji (N2-) oraz zdolno�� mobilizowa-
nia sił w sytuacjach trudnych (N6-). 

Kolejna para zmiennych kanonicznych – o niskim, ale istotnym statystycznie 
współczynniku korelacji – przedstawia powi�zanie mi�dzy brakiem poczucia 
satysfakcji i spełnienia w �yciu (S�-) a tendencj� do kontrolowania własnych 
pragnie� i impulsów (N5-). Widoczna jest równie� współzmienno�� mi�dzy 
otwarto�ci� na to, co niesie chwila obecna, ufno�ci� wobec otoczenia (O�) a po-
godnym usposobieniem i brakiem wrogich tendencji (N2-). 

Ostatnia para zmiennych – o stosunkowo niskim współczynniku dopasowania 
(Ad odpowiednio 14,7% i 9,2%) i korelacji rz�du CR = 0,21 – ukazuje do�� za-
skakuj�cy zwi�zek mi�dzy otwarto�ci� �yciow� (O�), która wyra�a si� gotowo-
�ci� do spontanicznego wchodzenia w szczere, bezpo�rednie kontakty z innymi, 
a nasilonym samokrytycyzmem (N4). Zale�no�ci te jednak nie s� mocne i nale�y 
je interpretowa� ostro�nie.  

Dokonane ni�ej analizy dotycz� współzale�no�ci pomi�dzy kompetencjami 
temporalnymi a wynikami w sze�ciu podskalach Ekstrawertyczno�ci. Uzyskane 
dane przedstawiono w tabeli 8. 

Cztery pary zmiennych obrazuj� zwi�zki pomi�dzy omawianymi wymiarami. 
Zwraca uwag� doskonałe dopasowanie zmiennych utworzonych po stronie pod-
wymiarów Ekstrawertyczno�ci (Ad = 100%). Dopasowanie zmiennych kanonicz-
nych reprezentuj�cych wska	niki kompetencji czasowych si�ga blisko 70%. Pra-
wie 34% wariancji wyników w Ekstrawertyczno�ci wyja�nianych jest przez układ 
wyników w KKT, a około 20% istotnych wyników w KKT jest wyja�nianych 
przez rozkład wyników w omawianej skali NEO-PI-R. 

Pierwsza para zmiennych kanonicznych pozwala zaobserwowa� współzale�-
no�� pomi�dzy odczuwaniem satysfakcji z dotychczasowego przebiegu własnego 
�ycia (Ap), zadowolenia z sytuacji obecnej (S�) oraz posiadaniem widoków na 
pomy�ln� przyszło�� (Np) a dobrym samopoczuciem i odczuwaniem pozytyw-
nych emocji, takich jak rado��, poczucie szcz��cia, optymizm (E6). Towarzyszy 
temu gotowo�� do wchodzenia w bliskie, serdeczne relacje z innymi (E1), zwi�-
zana jednak z tendencjami dominacyjnymi (E3).  
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Tab. 8. Współzale�no�� pomi�dzy wska	nikami kompetencji temporalnych (KKT) 
a wska	nikami ekstrawertyczno�ci (NEO-PI-R):   

dane z analizy kanonicznej 

Metody i ich skale Współczynnik
Pary zmiennych kanonicznych 

1 2 3 4 

KKT: 

O� – Otwarto�� �yciowa 
S� – Sensowno�� �ycia 
Np – Nastawienie prospektywne 
Ap – Akceptacja przeszło�ci

0 
0,70 
0,94 
0,84 
0,78

0 
-0,44 
-0,01 
-0,53 
-0,04

0 
-0,15 
-0,10 
-0,02 
-0,51

0 
-0,54 
-0,33 
-0,06 
-0,36

Ad 

Rd

36,9% 
17,1% 

13,8% 
01,6% 

8,6% 
0,7% 

9,9% 
0,4% 

CR 

-Wilksa 
�2

df 

p< 

-0,68 
-0,42 

201,37--
24,,,0

--0,000 

0,34 
0,78 

57,06-
15,,00
--0,000 

0,28 
0,89 

28,53-
8,00

-0,000 

0,20 
0,96 
9,36 
3,00

-0,025 

NEO-PI-R  

Skala Ekstrawertyczno�ci: 

E1 – Serdeczno��
E2 – Towarzysko��
E3 – Asertywno��
E4 – Aktywno��
E5 – Poszukiwanie dozna�
E6 – Emocjonalno�� w zakresie reak-
cji pozytywnych

0 
0,75 
0,40 
0,73 
0,47 
0,21 
0,83 

0 
-0,26 
-0,09 
-0,33 
-0,73 
-0,10 
-0,32

0 
-0,29 
-0,31 
-0,33 
-0,30 
-0,00 
-0,37

0 
-0,49 
-0,16 
-0,46 
-0,31 
-0,12 
-0,10

Ad 

Rd

67,4% 
31,2% 

12,0% 
01,4% 

7,3% 
0,6% 

13,3% 
00,5% 

Kolejna para ukazuje niezbyt nasilony zwi�zek pomi�dzy skłonno�ci� do wy-
biegania my�lami w przyszło�� i pragnieniem, by była ona jak najbardziej po-
my�lna (Np), obci��on� jednak brakiem podstawowego zaufania do tego, co mo-
�e przynie�� (O�-), a du�� potrzeb� aktywno�ci. Uwidacznia si� tu skłonno��, by 
rozładowywa� negatywne emocje (E6-) poprzez działanie (E4) oraz kontrolowa-
nie innych (E3). 

Trzecia para zmiennych obrazuje współzale�no�� pomi�dzy pozytywn� ocen�
własnej przeszło�ci (Ap) a łatwo�ci� nawi�zywania serdecznych kontaktów (E1, 
E2) i asertywno�ci� (E3). Postawie takiej towarzyszy niech�� do anga�owania si�
w konkretne działania (E4-) oraz wyra	ny spadek pozytywnych emocji (E6-). 
Omawiana współzale�no�� jest jednak stosunkowo niska (CR = 0,28). 
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Ostatnia daj�ca si� uchwyci� współzale�no�� zachodzi mi�dzy postaw� ufno-
�ci w stosunku do innych (O�) a zdolno�ci� do nawi�zywania ciepłych relacji 
interpersonalnych (E1, E3-). 

Za pomoc� analizy kanonicznej ustalono równie� zwi�zki pomi�dzy kompe-
tencjami temporalnymi a sze�cioma podwymiarami Otwarto�ci, mierzonymi za 
pomoc� NEO-PI-R (tab. 9). 

Tab. 9. Współzale�no�� pomi�dzy wska	nikami kompetencji temporalnych (KKT) 
a wska	nikami otwarto�ci (NEO-PI-R): dane z analizy kanonicznej 

Metody i ich skale Współczynnik 

Para zmiennych 
kanonicznych 

1 

KKT: 

O� – Otwarto�� �yciowa 
S� – Sensowno�� �ycia 
Np – Nastawienie prospektywne 
Ap – Akceptacja przeszło�ci

0 
-0,13 
-0,28 
-0,81 
-0,11 

Ad 

Rd

19,1% 
-2,4% 

CR 

-Wilksa 
�2

df 

p< 

0,35 
0,80 

58,820
24,000 
00,001 

NEO-PI-R  Skala Otwarto�ci: 

O1 – Wyobra	nia 
O2 – Estetyka 
O3 – Uczucia 
O4 – Działanie 
O5 – Idee 
O6 – Warto�ci

0 
-0,05 
-0,55 
-0,71 
-0,10 
-0,70 
-0,16 

Ad 

Rd

22,3% 
-2,8% 

Tylko jedna para zmiennych kanonicznych wyja�nia istniej�ce mi�dzy dwo-
ma pulami zmiennych zwi�zki. Korelacja zachodz�ca mi�dzy nimi wynosi 0,35; 
jest wi�c niska. Współczynnik dopasowania zmiennych kanonicznych po stronie 
wska	ników kompetencji czasowych wynosi 19,1%, za� w podwymiarach Otwar-
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to�ci jest on równy 22,3%. Wyniki w skalach mierz�cych podwymiary „Wielkiej 
Pi�tki” wyja�niaj� 2,8% wariancji wyników w zakresie kompetencji czasowych, 
w�ród których najwy�sz� korelacj� ze zmienn� kanoniczn� ma skala NP.  

Interpretacja wysoko�ci ładunków kanonicznych nasuwa wniosek, �e zacho-
dzi zwi�zek pomi�dzy brakiem otwarto�ci na to, co przyniesie przyszło�� (Np-), 
a nisk� wra�liwo�ci� na stany emocjonalne innych (O3-), mał� dociekliwo�ci�
i kreatywno�ci� oraz niskim poziomem potrzeb poznawczych (O5-) czy estetycz-
nych (O2-).  

Wyniki badania współzale�no�ci mi�dzy ustosunkowaniem do trzech wymia-
rów czasu a podwymiarami Ugodowo�ci przedstawia tabela 10.  

Tab. 10. Współzale�no�� mi�dzy wska	nikami kompetencji temporalnych (KKT) 
a wska	nikami ugodowo�ci (NEO-PI-R): dane z analizy kanonicznej 

Metody i ich skale Współczynnik 
Pary zmiennych kanonicznych 

1 2 

KKT: 

O� –Otwarto�� �yciowa 
S� – Sensowno�� �ycia 
Np – Nastawienie prospektywne 
AP – Akceptacja przeszło�ci

0 
0,99 
0,57 
0,53 
0,56

0 
-0,12 
-0,50 
-0,81 
-0,17

Ad 

Rd

47,3% 
29,2% 

23,7% 
04,5% 

CR 

-Wilksa 
�2

df 

p< 

0,79 
0,30 

279,9400
24, 00

0 0,000 

0,44 
0,78 

56,880
15,000
00,000 

NEO-PI-R  Skala Ugodowo�ci: 
U1 – Zaufanie 
U2 – Prostolinijno��
U3 – Altruizm 
U4 – Ust�pliwo��
U5 – Skromno��
U6 – Skłonno�� do rozczulania si�

0 
-0,96 
-0,08 
-0,29 
-0,34 
-0,21 
-0,22

0 
-0,21 
-0,52 
-0,52 
-0,07 
-0,64 
-0,07

Ad 

Rd

20,3% 
12,5% 

16,6% 
03,2% 
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Analiza danych wskazuje, �e dwie pary zmiennych kanonicznych wyja�niaj�
zwi�zki mi�dzy wynikami w skalach KKT i Ugodowo�ci. Zmienne utworzone 
z podskal Ugodowo�ci wyja�niaj� 37% ich wariancji i blisko 33,7% wariancji 
w skalach KKT. Zmienne utworzone na bazie wska	ników kompetencji czaso-
wych wyja�niaj� 71% ich wariancji i prawie 15,7% zmienno�ci w podskalach 
Ugodowo�ci.  

Interpretuj�c zale�no�ci ujawnione w pierwszej parze okazuje si�, �e w istot-
ny sposób powi�zana jest postawa spontanicznej otwarto�ci na �wiat i innych 
(O�) z przekonaniem co do ich uczciwo�ci i brakiem poczucia zagro�enia (U1). 

Druga para zmiennych, skorelowana na umiarkowanym poziomie, ujawnia 
zwi�zek pomi�dzy nastawieniem na realizacj� wytyczonych celów, popart� prze-
�wiadczeniem o mo�liwo�ci pomy�lnego kształtowania własnej przyszło�ci (Np), 
a tendencj� do posiadania wygórowanego mniemania o sobie (U5-) i mo�liwo�ci 
skutecznego oddziaływania na otoczenie (U2-). Co ciekawe, równocze�nie towa-
rzyszy temu zdolno�� dostrzegania potrzeb innych i gotowo�� niesienia im pomo-
cy (U3). 

Obraz wzajemnych zale�no�ci pomi�dzy kompetencjami temporalnymi a os-
tatnim wymiarem osobowo�ci w modelu „Wielkiej Pi�tki” – czyli Sumienno�ci�
– ustalony za pomoc� analizy kanonicznej, przedstawia tabela 11.  

Wspomniane współzale�no�ci opisuj� dwie pary zmiennych kanonicznych. 
Współczynniki korelacji wynosz� odpowiednio: CR = 0,77 dla pierwszej pary 
oraz CR = 0,37 dla drugiej z nich. Zmienne utworzone ze wska	ników KKT wy-
ja�niaj� ł�cznie 50,5% wariancji w skalach O�, S�, Np i Ap. Współczynnik dopa-
sowania (Ad) w podskalach Sumienno�ci wynosi 54%. Wyniki w KKT wyja�nia-
ne s� w ponad 28% przez istotne wyniki w NEO-PI-R, natomiast współczynnik 
redundancji w przeciwległej grupie zmiennych wynosi 25%.  

Pierwsza para zmiennych kanonicznych opisuje silny zwi�zek pomi�dzy ne-
gatywnym ustosunkowaniem do własnej przeszło�ci (Ap-), tera	niejszo�ci (S�-) 
i przyszło�ci (Np-) a brakiem zaanga�owania w prac�, niskim poziomem ambicji 
(S4-) oraz tendencj� do porzucania zada� przed ich uko�czeniem (S5-). Taka po-
stawa zwi�zana jest z poczuciem bezradno�ci i braku kompetencji (S1-).  

Druga para zmiennych wyja�nia znacznie mniejszy procent wariancji wyni-
ków w przeciwstawnych pulach zmiennych (Rd odpowiednio 1,4% i 1,1%). Od-
nosi si� ona do współzale�no�ci pomi�dzy pozytywn� ocen� własnych dokona�
w przeszło�ci (Ap) a brakiem zdyscyplinowania (S2-). Satysfakcja z przebiegu 
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własnego �ycia w przeszło�ci towarzyszy prze�wiadczeniu o mo�liwo�ci pora-
dzenia sobie z wyzwaniami losu (S1-). 

Tab. 11. Współzale�no�� pomi�dzy wska	nikami kompetencji temporalnych (KKT) 
a wska	nikami sumienno�ci (NEO-PI-R): dane z analizy kanonicznej 

Metody i ich skale Współczynnik 
Pary zmiennych kanonicznych 

1 2 

KKT: 

O� – Otwarto�� �yciowa 
S� – Sensowno�� �ycia 
Np – Nastawienie prospektywne 
Ap – Akceptacja przeszło�ci

0 
-0,15 
-0,61 
-0,95 
-0,55

0 
-0,12 
0,08 
-0,09 
0,62

Ad 

Rd

40,2% 
23,9% 

10,3% 
01,4% 

CR 

-Wilksa 
�2

df 

p< 

0,77 
0,33 

257,9900
24,000
00,000 

0,37 
0,81 

47,980
15,000
00,000 

NEO-PI-R  Skala Sumienno�ci: 

S1 – Kompetencja 
S2 – Skłonno�� do utrzymywania porz�dku 
S3 – Obowi�zkowo��
S4 – D��enie do osi�gni��
S5 – Samodyscyplina 
S6 – Rozwaga

0 
-0,83 
-0,42 
-0,56 
-0,94 
-0,70 
-0,45

0 
-0,37 
-0,42 
-0,04 
-0,30 
-0,04 
-0,27

Ad 

Rd

45,8% 
27,3% 

8,1% 
1,1% 

Pewn� form� syntetycznego uj�cia wniosków z powy�szych analiz mo�e sta-
nowi� interpretacja wyników z analizy korelacji kanonicznej pomi�dzy czterema 
wska	nikami kompetencji czasowych a uogólnionymi wska	nikami stosowanych 
w badaniach metod SOC-29 oraz NEO-PI-R (por. tab. 12). 

Cztery pary zmiennych kanonicznych obrazuj� istotne na poziomie staty-
stycznym zwi�zki pomi�dzy kompetencjami czasowymi i wymiarami reprezentu-
j�cymi ró�ne aspekty osobowo�ci. Współczynnik dopasowania po stronie wska	-
ników mierzonych przez KKT wynosi 100%, natomiast w drugiej macierzy  
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Ad = 74,3%. W sumie 60,2% istotnych wyników w skali do badania kompetencji 
czasowych mo�e by� wyja�niana układem wyników w puli testów dobranej tak, 
jak zostało to przedstawione powy�ej. 

Tab. 12. Współzale�no�� pomi�dzy wska	nikami kompetencji temporalnych (KKT)  
a ogólnymi wska	nikami stosowanych metod (SOC-29, NEO-PI-R):  

dane z analizy kanonicznej 

Metody i ich skale Współczynnik
Pary zmiennych kanonicznych 

1 2 3 4 

KKT: 

O� – Otwarto�� �yciowa 
S� – Sensowno�� �ycia 
Np – Nastawienie prospektywne 
Ap – Akceptacja przeszło�ci

0 
0,58 
0,92 
0,89 
0,89

0 
-0,50 
-0,10 
-0,43 
-0,24

0 
-0,64 
-0,20 
-0,14 
-0,28

0 
-0,03 
-0,33 
-0,08 
-0,28

Ad 

Rd

68,9% 
52,6% 

12,4% 
05,4% 

13,8% 
02,0% 

4,9% 
0,2% 

CR 

-Wilksa 
�2

df 

p< 

 00,87 
 00,11 

 514,740
 28,00

0 00,000

 00,66 
 00,46 

 180,430
 18,00

0 00,000

00,38 
00,82 
47,39 
10,00

000,000 

00,21 
00,96 
10,46 
4,0

000,003 

Wska�niki uogólnione: 

Pk – Poczucie koherencji (SOC-29) 
N – Neurotyczno�� (NEO-PI-R) 
E – Ekstrawersja (NEO-PI-R) 
O – Otwarto�� na do�w. (NEO-PI-R) 
U – Ugodowo�� (NEO-PI-R) 
S – Sumienno�� (NEO-PI-R)

0 
-0,92 
-0,80 
-0,67 
-0,16 
-0,21 
-0,53

0 
-0,20 
-0,11 
-0,03 
-0,21 
-0,39 
-0,68

0 
-0,12 
-0,32 
-0,24 
-0,19 
-0,73 
-0,15

0 
-0,14 
-0,30 
-0,47 
-0,07 
-0,37 
-0,40

Ad 

Rd

43,2% 
33,0% 

10,2% 
04,4% 

10,9% 
01,6% 

10,0% 
00,4% 

Pierwsza para zmiennych skorelowana jest na wysokim poziomie CR = 0,87, 
co oznacza, �e istniej� mocne podstawy do uznania kanonicznej determinacji. 
Zachodzi ona pomi�dzy pozytywnym ustosunkowaniem do czasu w jego trzech 
wymiarach a wysokim poczuciem koherencji (Pk), zrównowa�eniem emocjonal-
nym (N-), ekstrawertyczno�ci� (E) i sumiennym podej�ciem do pracy i obowi�z-
ków �yciowych (S). 
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Uszczegóławiaj�c powy�sze wnioski, mo�na stwierdzi� – u�ywaj�c sformu-
łowa� Antonovsky’ego – i� dysponowanie wysokim poziomem kompetencji tem-
poralnych zwi�zane jest z orientacj� �yciow� bazuj�c� na przekonaniu, �e to, co 
napływa ze �rodowiska – wszelkie bod	ce, informacje i zdarzenia, nawet trudne 
do przyj�cia – ma charakter ustrukturyzowany, przewidywalny i „wytłumaczal-
ny”. Towarzyszy temu prze�wiadczenie o posiadaniu zasobów, które pozwol�
sprosta� wymaganiom otoczenia, oraz staranie, aby sobie z nimi poradzi�. Opty-
malne funkcjonowanie w płaszczy	nie czasu wi��e si� równie� ze zrównowa�e-
niem emocjonalnym. Brak symptomów neurotyczno�ci (N-), wyrównanie nastro-
ju i zrelaksowany sposób bycia daj� podstawy do dobrego radzenia sobie ze stre-
sem. Przyjazne nastawienie do otoczenia, optymizm �yciowy, towarzysko��, wy-
soki poziom aktywno�ci – charakterystyczne dla ekstrawertyczno�ci (E) – s�, jak 
ukazuj� powy�sze dane, tak�e współzale�ne z posiadaniem kompetencji czaso-
wych. Podobnie jak stosunek do pracy i obowi�zków – wyra�aj�cy si� wysokim 
stopniem motywacji, zorganizowaniem, wytrwało�ci� w działaniu zorientowanym 
na cel (S). Podsumowuj�c, w �wietle danych z analizy kanonicznej wysoki po-
ziom kompetencji temporalnych jest współzmienny z dobrym funkcjonowaniem 
w sferze kontaktów mi�dzyludzkich oraz zada� �yciowych, z pozytywnym sto-
sunkiem do siebie, własnego rozwoju i do�wiadcze� �yciowych. 

Analiza wielko�ci ładunków kanonicznych drugiej pary zmiennych (CR = 
0,66; p<0,000) �wiadczy o umiarkowanej współzale�no�ci zachodz�cej pomi�dzy 
tendencj� do wycofywania si� z aktywnego �ycia i bliskich kontaktów z otocze-
niem, w zwi�zku z brakiem zaufania i poczucia bezpiecze�stwa (O�-) oraz two-
rzeniem w wyobra	ni wizji lepszej przyszło�ci (Np-), a sumienno�ci� w pracy (S).  

Trzecia para zmiennych opisuje współzale�no�� pomi�dzy brakiem otwarto-
�ci na otoczenie i pozostawaniem w dystansie nawet w stosunku do osób bliskich 
(O�-) a przejawian� w sferze my�li, uczu� i działa� postaw� antagonizmu w sto-
sunku do innych (U-). Na poziomie poznawczym brak ugodowo�ci wi��e si�
z przekonaniem, �e nie mo�na innym zaufa�; na poziomie emocjonalnym – nie-
wra�liwo�ci�, oschło�ci� b�d	 oboj�tno�ci� na ich sprawy; na poziomie behawio-
ralnym – zachowaniami rywalizacyjnymi czy agresywnymi. 

Ostatnia para zmiennych wyja�nia najmniejszy procent wariancji wyników 
i prezentuje niski poziom korelacji kanonicznej. Ujawnia ona zwi�zek mi�dzy 
niezadowoleniem z obecnej sytuacji (S�-) a pozytywnym ustosunkowaniem do 
przeszło�ci (Ap) a niskim poziomem cech ekstrawertywnych i brakiem neuro-
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tyczno�ci (E-, N-), ugodowo�ci� (U) oraz odpowiedzialnym podej�ciem do obo-
wi�zków �yciowych (S).  

V. WPŁYW WYBRANYCH ZMIENNYCH PSYCHOLOGICZNYCH  

NA KOMPETENCJE TEMPORALNE – KU SYNTEZIE  

Zestawienie (por. tab. 13), dokonane na podstawie porównania wysoko�ci 
sum współczynników redundancji z poszczególnych analiz kanonicznych, infor-
muje o tym, jaki procent wariancji w zakresie czterech wska	ników mierzonych 
KKT mo�e by� wyja�niany przez wpływ statystyczny poszczególnych zmien-
nych, ujmowanych przez ACL, SOC-29 oraz NEO-PI-R2. 1

Tab. 13. Wpływ statystyczny poszczególnych rodzajów zmiennych na kompetencje temporalne: 
zestawienie hierarchiczne na podstawie procentu wariancji wyników w KKT 

wyja�nianej wysoko�ci� współczynnika redundancji (Rd)   
przez poszczególne zmienne osobowo�ciowe 

Zmienne 
Liczba  

zmiennych 

Procent              
wyja�nianej 

wariancji 

Poczucie koherencji (SOC-29) 03 53,3 

Podskale Neurotyczno�ci (NEO-PI-R) 06 43,9 

Skale potrzeb (ACL) 15 40,3 

Podskale Ugodowo�ci (NEO-PI-R) 06 33,7 

Skale tematyczne (ACL) 09 30,5 

Skale analizy transakcyjnej (ACL) 05 28,9 

Podskale Sumienno�ci (NEO-PI-R) 06 25,3 

Skale modus operandi (ACL) 04 24,0 

Podskale Ekstrawertyczno�ci (NEO-PI-R) 06 19,8 

Skale oryginalno�ci–inteligencji (ACL) 04 16,5 

Podskale Otwarto�ci (NEO-PI-R) 06 02,4 

                                                
2 Nale�y pami�ta�, i� danych procentowych zawartych w tabeli nie mo�na sumowa�, gdy�

mi�dzy zmiennymi, które potraktowano tu jako zmienne niezale�ne, zachodz� istotne zwi�zki  
(posiadaj� one wariancj� wspóln�). 
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Poszczególne rodzaje zmiennych wyja�niaj� od 2,4% do 53,3% wariancji 
w czterech wska	nikach kompetencji temporalnych. Najwi�kszy procent zmien-
no�ci wyników w zakresie skal mierzonych Kwestionariuszem Kompetencji 
Temporalnych wyja�nia stopie� poczucia koherencji (Pk). Równie� bardzo zna-
cz�cy (43,9% wyja�nianej wariancji) jest te� maksymalny mo�liwy wpływ 
zmiennej neurotyczno�ci na wyniki w KKT (sze�� podskal Neurotyczno�ci 
w NEO-PI-R). Wyniki w skalach potrzeb metody ACL wyja�niaj� około 40% 
zmienno�ci rezultatów w zakresie wska	ników kompetencji temporalnych. Wy-
miar Ugodowo�ci wyja�nia prawie 34% wariancji, a niewiele mniejszy wpływ 
maj� zmienne mierzone przez skale tematyczne (30,5%) oraz skale analizy trans-
akcyjnej ACL (28,9%). Około 25% zmienno�ci wyników w KKT mo�na wytłu-
maczy� wpływem zmiennych ujmowanych przez podskale Sumienno�ci (25,3%) 
oraz skale modus operandi Testu Przymiotnikowego, a niemal 20% – wpływem 
podskal Ekstrawertyczno�ci NEO-PI-R. Wyniki w skalach oryginalno�ci-inteli-
gencji ACL odpowiadaj� za 16,5% wariancji w zakresie kompetencji temporal-
nych. Najmniejszy procent ich wariancji (2,4%) wyja�niaj� wyniki w podskalach 
Otwarto�ci na do�wiadczenie. Wi�kszo�� rezultatów tej pracy badawczej jest 
zbie�na z tymi, jakie uzyskali Nosal i Bajcar (2004), badaj�cy za pomoc� skali 
AION-2000 orientacj� temporaln� oraz jej korelaty osobowo�ciowe. Uzyskane 
przez nich wyniki wskazuj� na du�� zale�no�� pomi�dzy sposobem ustosunko-
wania do wymiarów czasu a pi�cioma podstawowymi cechami osobowo�ci 
(szczególnie za� neurotyczno�ci, ekstrawersji i otwarto�ci) oraz struktur� potrzeb 
i tendencjami motywacyjnymi. 

Nale�y zwróci� uwag�, �e w kilku przypadkach zmienne kanoniczne, utwo-
rzone ze wska	ników kompetencji temporalnych, wyja�niaj� wi�kszy procent 
wariancji w zmiennych osobowo�ciowych ni� na odwrót – tak, jakby sposób 
ustosunkowania do czasu w jego trzech wymiarach miał znacz�cy wpływ na 
kształtowanie poziomu tych�e zmiennych osobowo�ciowych. Porównanie wyso-
ko�ci sum współczynników redundancji z przeciwstawnych macierzy wskazuje, 
�e jest tak w przypadku poczucia koherencji (Rd = 55%), cech składaj�cych si� na 
wymiar ekstrawertyczno�ci (Rd = 33,7%) oraz wła�ciwo�ci mierzonych przez 
podskale Sumienno�ci NEO-PI-R (Rd = 28,4%). 

Przegl�d wyników powy�szych analiz wskazuje, i� zmienne kanoniczne 
utworzone na bazie czterech głównych skal Kwestionariusza Kompetencji Tem-
poralnych, miały najcz��ciej struktur� typu: S� Ap Np, podczas gdy zmienna O�
była w nich stosunkowo słabo reprezentowana. Tak zazwyczaj przedstawiał si�
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ich układ w pierwszej, najsilniej skorelowanej parze zmiennych, utworzonej wraz 
z okre�lonymi zmiennymi osobowo�ciowymi. W kolejnych parach układy wska	-
ników postawy do czasu były ró�ne, ale zawsze jedno- b�d	 dwuelementowe, np. 
O� Np-, Ap S�-, i ujawniały ich specyficzne zwi�zki z okre�lonymi cechami oso-
bowo�ci. To, jak one si� przedstawiały, znajdzie swój wyraz w poni�szym pod-
sumowaniu.  

Nale�y mie� na wzgl�dzie, �e poni�sze wnioski wyrastaj� z analizy wielo-
wymiarowych współzale�no�ci pomi�dzy traktowanymi ł�cznie wska	nikami 
kompetencji temporalnych oraz aspektami osobowo�ci reprezentowanymi przez 
okre�lone grupy skal testowych. Przyj�te zało�enia teoretyczne co do rozumienia 
czasu psychologicznego jako gestalt, cało�ci konstytuowanej z jego trzech wy-
miarów, nie uprawniaj� do dodatkowych (np. metod� analizy regresji) poszuki-
wa� zmiennych, które tłumaczyłyby wariancj� w zakresie ka�dego ze wska	ni-
ków kompetencji czasowych oddzielnie.  

Jakie wnioski ogólne mo�na wi�c wysnu� na podstawie danych z analizy ka-
nonicznej? Od strony psychologicznej znaleziono powi�zanie mi�dzy otwarto�ci�
�yciow� (O�) – wyra�aj�c� si� ufno�ci� w stosunku do �wiata i pełnym zaanga-
�owaniem w to, co niesie chwila obecna – a spontaniczno�ci� (FC), serdeczno�ci�
(E1) oraz �yczliwym nastawieniem do innych (N2-, CP-), zwi�zanym z potrzeb�
ich rozumienia (Int) i gotowo�ci� do zajmowania postawy opieku�czej (Nur). 
Wi��e si� z tym równie� skłonno�� do uległo�ci i podporz�dkowywania si� in-
nym (Suc, Def), niezabieganie o swoje racje (E3-). 

Spontaniczna otwarto�� na „tu i teraz”, w powi�zaniu z pozytywnym odnie-
sieniem do własnej przeszło�ci (O� Ap), jest współzmienna z nisk� samodyscy-
plin� i trudno�ciami w zakresie mobilizacji siebie przy realizacji konkretnych 
zada�. Mo�na przypuszcza�, �e osoby tak prze�ywaj�ce czas maj� poczucie, �e 
mog� sobie pozwoli� na pewn� swobod� w dysponowaniu własnymi zasobami 
i nie odczuwaj� presji sytuacji.  

Postawa otwarto�ci �yciowej, w poł�czeniu z brakiem sprecyzowanej wizji 
własnej przyszło�ci (O� Np-), współwyst�puje z brakiem poczucia zrozumienia 
tego, w czym si� uczestniczy i jaki jest sens aktualnych do�wiadcze� (Zr-). Wy-
niki te mo�na odnie�� do rezultatów uzyskanych przez Zaleskiego (1987, 1994) 
oraz Zimbardo i Boyda (1999) wskazuj�cych, �e wyra	na, dobrze ustrukturyzo-
wana postawa przyszło�ciowa wi��e si� z efektywnym funkcjonowaniem 
i umiej�tno�ci� osi�gania celów osobistych. Ufno�� w stosunku do otoczenia, 
nawet przy braku zadowolenia z obecnej sytuacji �yciowej (O� S�-), wi��e si�
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z kolei z umiej�tno�ci� panowania nad własnymi pragnieniami, impulsami (N5-), 
jak te� nad gniewem i irytacj� (N2-). 

Brak otwarto�ci �yciowej (O�-) współwyst�puje z postaw� dystansu w sto-
sunku do innych, wyra�aj�c� si� brakiem zainteresowania ich sprawami, oschło-
�ci�, a nawet tendencjami rywalizacyjnymi czy agresywnymi (U-). Zainteresowa-
nia osoby zdystansowanej do tego, co „tu i teraz”, kieruj� si� raczej ku zdobywa-
niu osi�gni�� w sferze zadaniowej (Ach) i doskonaleniu si� poprzez rozwijanie 
takich cech charakterologicznych, jak np. wytrwało�� i sumienno�� (End, Ord,  
A-3, A-4). Wyniki te mo�na odnie�� do danych z bada� Nosala i Bajcar (2004), 
z których wynika, �e du�a rozpi�to�� perspektywy czasowej, wi���ca si� ze 
szczególnie siln� koncentracj� na przeszło�ci i przyszło�ci, przy małym nastawie-
niu na tera	niejszo��, współwyst�puje z postaw� zadaniow� (tzw. profil proak-
tywny). Pozostawanie w dystansie w stosunku do aktualnych do�wiadcze�, przy 
„przeakcentowaniu” znaczenia przeszło�ci i ci�głym prze�ywaniu nostalgii (Ap 
O�-), wi��e si� z wycofaniem z kontaktów z osobami płci przeciwnej (Het-) oraz 
brakiem zainteresowania udzielaniem pomocy czy wsparcia ludziom (Nur-). Na-
tomiast przy „przeakcentowaniu” wymiaru przyszło�ci (Np O�-) – �ycie raczej 
tym, co b�dzie, ni� tym, co jest aktualnie dane. Wi��e to si� z do�wiadczaniem 
negatywnych emocji (E6-), niepokoju (N1), nasilonej wrogo�ci (N2), skłonno�ci�
do popadania w aktywizm (E4), ale i z konsekwentnym, czasem wr�cz bezkom-
promisowym d��eniem do wyznaczonych celów (S, U-, E3). Brak akceptacji 
tera	niejszo�ci (O�- S�-) zaznacza si� zwi�kszon� potrzeb� samokontroli (S-Cn) 
oraz szukaniem wsparcia i pomocy u innych (Crs). Takie prze�ywanie czasu ma 
wiele cech wspólnych z postaw�, któr� Zimbardo i Boyd (1999) nazywaj� fatali-
styczn� koncentracj� na tera	niejszo�ci, a która, jak wynika z ich bada�, ł�czy si�
z funkcjonowaniem obronnym. 

Poczucie zagubienia w obecnej sytuacji �yciowej, wraz z towarzysz�cym mu 
prze�wiadczeniem, �e „najlepsze czasy ju� min�ły” (Ap S�-), okazuje si� charak-
terystyczne dla osób o niskim poziomie ekstrawertyczno�ci (E-), skupiaj�cych si�
przede wszystkim na skrupulatnym realizowaniu bie��cych zada� i wypełnianiu 
obowi�zków (S). 

Pozytywny stosunek do własnej przeszło�ci (Ap) wi��e si� z tendencj� do 
wchodzenia w szczere, otwarte relacje z innymi (E1, E2), w których wprost wyra-
�a si� własne potrzeby i oczekiwania (E3). W sferze emocji nie jest on równo-
znaczny z prze�ywaniem jedynie pozytywnych emocji (E6-). Jest to postawa 
rozwini�ta na bazie przewarto�ciowania minionych, trudnych do�wiadcze� i do-



WYZNACZNIKI KOMPETENCJI TEMPORALNYCH 55

strze�enia w nich sensu, a nie tylko wspominania tych wydarze�, które były przy-
jemne. Tak postrzegana przeszło�� jest baz�, skarbnic� do�wiadcze� – daje po-
czucie, �e jest si� w stanie sprosta� wymaganiom, �e jest si� na nie przygotowa-
nym (S1) bez konieczno�ci dokładnego wypracowywania strategii działania (S2-). 
Umo�liwia ona spontaniczno��, swobod� w reagowaniu i sprawia, �e te reakcje s�
zazwyczaj adekwatne. Te rezultaty bada� s� równie� zbie�ne z wynikami uzyska-
nymi przez Zimbardo i Boyda (1999), którzy ustalili zale�no�� pomi�dzy pozy-
tywn� postaw� do przeszło�ci a takimi zmiennymi, jak niski poziom l�ku i depre-
syjno�ci, wysokie poczucie własnej warto�ci, dynamizm działania i ugodowo��.  

Natomiast mała otwarto�� na to, co niesie przyszło�� (Np-), niech�� do jej 
planowania oraz podejmowania wysiłków, by j� kształtowa�, wi��e si� z niskim 
poziomem aspiracji (S4-), brakiem zainteresowa� otaczaj�cym �wiatem – w tym 
ciekawo�ci poznawczej, wra�liwo�ci estetycznej i otwarto�ci na emocje innych 
ludzi (O2-, O3-, O5-). Towarzyszy temu równie� prze�wiadczenie o małych mo�-
liwo�ciach wpływania na to, co dzieje si� wokół, z racji braku potrzebnych ku 
temu umiej�tno�ci (S1-) oraz niedostatków w zakresie samodyscypliny i wytrwa-
ło�ci w d��eniu do celu (S5-). Rezultaty te koresponduj� z ustaleniami Verstra-
eten (1980), sugeruj�cymi, �e przyszło�ciowa perspektywa czasowa koreluje po-
zytywnie z dojrzało�ci�, Zaleskiego (1994), który podkre�la wytrwało�� i efek-
tywno�� działania osób nastawionych prospektywnie, oraz Klamuta (2004), który 
w swych badaniach wykazuje zwi�zek pomi�dzy poczuciem sensu �ycia a ukie-
runkowaniem na przyszło�� i koncentrowaniu si� na pozytywnych jej aspektach.

Przeprowadzone w pracy analizy dały podstawy do dokładnego okre�lenia 
współzale�no�ci pomi�dzy poczuciem koherencji, obrazem siebie oraz pi�cioma 
głównymi czynnikami osobowo�ci a wska	nikami kompetencji temporalnych. 
W ich �wietle kompetencje temporalne okazuj� si� zmienn� istotn� dla diagno-
zowania adekwatno�ci funkcjonowania i skuteczno�ci działania jednostki. 
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PERSONALITY CORRELATES OF TEMPORAL COMPETENCE:   

THE INTERPRETATION OF CANONICAL ANALYSIS RESULTS 

S u m m a r y  

The objective of research was to establish the range of interdependence between temporal compe-
tence (as measured by Temporal Competence Inventory developed by Uchnast and Tucholska) and 
selected psychological variables measured by Questionnaire of the Sense of Coherence (SOC-29) 
developed by Antonovsky, Adjective Check List (ACL) by H. G. Gough and A. B. Heilbrun, Revised 

NEO Personality Inventory developed by P T. Costa and R. R. McCrae. The procedure of canonical 
analysis was used to analyze the data collected during the study from a group of 239 students. It 
follows from the presented analyses that the way of experiencing time and the person’s attitude to 
time in its three dimensions remain in evident linkage to intrapsychic and interpersonal functioning. 
Therefore, temporal competences can be treated as predictors of efficient and adequate functioning. 

Key words: temporal competence, sense of coherence, self-concept, „Big Five” 


