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WPROWADZENIE

Oddajemy w Państwa ręce kolejny, siedemnasty tom Studiów z Psychologii w KUL. Zostały w nim zachowane dotychczasowe zasady doboru materiałów. Artykuły zawarte w niniejszym tomie zawierają przegląd szeregu
zagadnień teoretycznych i metodologicznych w psychologii, raporty z badań
empirycznych oraz artykuł poświęcony historii psychologii w KUL. Ich autorami są doświadczeni pracownicy naukowi, doktoranci Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz współpracujące z nimi osoby.
Studia są redagowane od 1985 roku przez pracowników Instytutu Psychologii KUL. W ciągu dwudziestu siedmiu lat pracy nad Studiami kilkakrotnie
zmieniał się skład zespołu redakcyjnego. Poczynając od tomu szesnastego,
opiekę redakcyjną nad Studiami sprawują dr Dagmara Musiał, dr Michał
Wiechetek, dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio, dr Oleg Gorbaniuk. W tym
roku do zespołu redakcyjnego zostały zaproszone dr Aneta Przepiórka oraz
dr Agata Błachnio, które współredagowały artykuły złożone przez uczestników IV Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej emocji IV, która odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 7-8 kwietnia 2012
roku.
Konferencja Bliżej Emocji była już czwartym spotkaniem naukowym;
pierwsza konferencja z tej serii miała miejsce w 2006 roku. Głównym celem
organizowanych konferencji jest naukowa debata na temat emocji w aspekcie
psychologicznym. Pomysłodawczyniami i organizatorkami cyklu konferencji
Bliżej emocji są Pracownicy Katedry Psychologii Emocji i Motywacji KUL –
dr Agata Błachnio i dr Aneta Przepiórka. W dotychczasowych spotkaniach
wzięli udział naukowcy zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Konferencja Bliżej emocji wpisała się w kalendarz konferencji organizowanych w Polsce na
temat emocji. Owocem poprzednich konferencji była seria trzech książek
„Bliżej emocji” wydanych w języku polskim oraz angielskim. Podsumowaniem czwartej konferencji są specjalne numery czasopism poświęcone tematyce emocji.
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Podobnie jak w poprzednich latach, tom w wersji drukowanej jest przeznaczony przede wszystkim dla bibliotek. Wersja elektroniczna jest natomiast ogólnie dostępna na stronie internetowej serii (www.kul.pl) oraz innych internetowych bazach z czasopismami naukowymi.
W sposób szczególny chcielibyśmy podziękować współpracującym z redakcją Recenzentom (zostali oni wyszczególnieni na stronie redakcyjnej
tomu). Obecny kształt artykułów jest w znacznej mierze zasługą ich wnikliwych i rzeczowych uwag. Dziękując, liczymy jednocześnie na dalszą twórczą
współpracę w trakcie przygotowywania kolejnych numerów Studiów z Psychologii w KUL.
Redaktorzy
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Niepokój egzystencjalny i lęk u osób
o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych

Streszczenie
Celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie tezy dotyczącej
różnic w przejawianym poziomie lęku i niepokoju egzystencjalnego u osób
o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych. W badaniach posłużono
się Rysunkowym Testem Twórczego Myślenia K. Urbana i H. Jellena, Skalą Niepokoju Egzystencjalnego autorstwa A. Jurosa oraz Inwentarzem Stanu
i Cechy Lęku (ISCL-STAI). Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić
istotne statystycznie różnice w przejawianym niepokoju egzystencjalnym pomiędzy osobami uzdolnionymi twórczo a badanymi o niskim poziomie tych
zdolności, nie stwierdzono natomiast różnic w poziomie lęku pomiędzy wyodrębnionymi grupami.
Słowa kluczowe: niepokój egzystencjalny, lęk-stan, lęk-cecha, twórczość,
zdolności twórcze.
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Existential anxiety and fear in people
with varied level of creativity

Abstract

In order to test hypotheses about differences in existential anxiety and
fear between people with high and low level of creativity, the following methods have been used Existential Anxiety Scale, State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and Test for Creative Thinking – Drawing Production (TCT-DP).
The researches shows differences in existential anxiety between groups with
high and low results in Test for Creative Thinking – Drawing Production
(TCT-DP), there were no differences in fear.

Key words: existential anxiety, state-trait anxiety, creativity
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Wprowadzenie

Niepokój egzystencjalny w psychologii rozumiany jest jako bezpośrednie
następstwo zagrożenia najważniejszej dla jednostki ludzkiej wartości, jaką
stanowi jej własna egzystencja. Niepokój ten przejawia się w postaci bolesnego przeżycia, cierpienia, strachu będącego rezultatem uświadomienia sobie ewentualności zatracenia własnej egzystencji. Sposób jego przeżywania
uzależniony jest od tego, w jaki sposób jednostka spostrzega własne życie,
jego sens oraz jakie wyznaje wartości. Wśród czynników mających wpływ
na przeżywanie doświadczanego niepokoju egzystencjalnego, znaczącą rolę
odgrywają przeszkody i ograniczenia jakich człowiek doświadcza. Sposób
ich interpretacji i nadawane im przez jednostkę znaczenie powodują, iż niepokój przybiera formę konkretnych problemów i obaw (Juros, 1988).
Bycie człowieka w świecie (Dasein) oraz jego ustosunkowanie się do
poszczególnych wymiarów swojego życia wywołuje niepokój, przejawiający
się w charakterystyczny sposób, w zależności od sfery, której dotyczy. Wyróżnionymi przez egzystencjalistów wymiarami życia są: Umwelt – wymiar
świata fizycznego, naturalnego, Mitwelt – świat wzajemnych międzyludzkich
relacji oraz Eigenwelt – tzw. własny świat (May, 1995).
Niepokój egzystencjalny, w odróżnieniu od lęku, jest odczuciem całkowicie bezprzedmiotowym, zasadnym więc wydaje się rozgraniczenie tych
terminów. Tym co łączy niepokój egzystencjalny i lęk jest fakt, iż niepokój odczuwany przez jednostkę może się konkretyzować w postaci wyraźnie
określonych lęków, w zależności od osobistych doświadczeń oraz znaczeń
jakie osoba im nadaje (Juros, 1988).
Lęk stanowi swego rodzaju konstrukt teoretyczny, operacjonalizowany za
pomocą wielu zmiennych, co czyni go terminem niejednoznacznym, trudno
także skonstruować wyczerpującą i pełną teorię lęku. Zagadnienie to jest
obszernie eksplorowane na gruncie psychologii, według wielu psychologów
to właśnie lęk stanowi istotny element różnorodnych zaburzeń psychicznych,
a jego redukcja jest jednym z ważniejszych celów terapii (Ledwoch, 1991).
Badacze podejmujący zagadnienie lęku często określają tę zmienną w kategoriach emocji, procesu lub stanu (Rachman, 2005), jako jedną z charakterystyk osobowości mających znaczenie adaptacyjne (Schönpflug, 2003), jako
normalną reakcję na pojawiające się w życiu sytuacje (Trickett, 2003). Fritz
Riemann (2005) lęk określa jako nieodłączny element ludzkiej egzystencji.
Najczęściej przyjmowana definicja lęku ujmuje tę zmienną jako reakcję
emocjonalną, zespół takich reakcji, bądź stan emocjonalny. Lęk jako emocja o zabarwieniu negatywnym, określana bywa jako powiązane z napięciem
oczekiwanie na pojawienie się niejasnego a zagrażającego bodźca (Łosiak,
1984).
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Istotny element w opisie tej zmiennej stanowi rozróżnienie pojęć stanu
i cechy lęku. Lęk-stan rozumiany jest jako reakcja emocjonalna, składająca
się z subiektywnego uczucia napięcia i zagrożenia, związana z pobudzeniem
autonomicznego układu nerwowego. Lęk-cecha oznacza trwałą dyspozycję
do reagowania lękiem oraz interpretowania przeżywanej sytuacji jako zagrażającej. Lęk jako stan może pojawiać się w określonych okolicznościach,
cechować się różnym czasem trwania, pozostaje jednak funkcją lęku rozumianego jako cecha (Spielberger, 1972a, za: Łosiak, 1984).
Twórczość, która w ostatnich latach stała się przedmiotem zarówno wielu badań empirycznych, jak i refleksji teoretycznych, jest eksplorowana pod
kątem wielu jej aspektów. Wielu badaczy podjęło próbę usystematyzowania
wiedzy z tej dziedziny, starając się wygenerować jak najtrafniejszą koncepcję, która stanowiłaby odpowiedź na nurtujące pytania dotyczące istoty
i uwarunkowań tego zjawiska. Jak się okazuje, ustalenie podstawowych prawidłowości zależy od samego rozumienia pojęcia „twórczość”. Współcześnie w psychologii funkcjonują trzy zasadnicze podejścia do ujmowania tej
zmiennej. Zalicza się do nich rozumienie twórczości w kategoriach procesu,
cechy wytworu oraz cechy osoby podejmującej aktywność twórczą (Nęcka,
2001; Stróżewski, 2007).
Wśród autorów, którzy przedmiotem swoich zainteresowań uczynili twórczość, coraz większą popularnością cieszy się termin kreatywność. Przyjmuje
się, iż podstawową różnicą pomiędzy pojęciami „twórczość” i „kreatywność”
jest fakt, iż atrybut twórczości można przypisać zarówno osobie, jak i produktowi jego aktywności, kreatywność natomiast odnosi się do właściwości
przypisywanej osobie, jest cechą indywidualną charakteryzującą człowieka
(Karwowski, 2009).
Zdolności jako jedna z kategorii różnic indywidualnych określane są
jako właściwość, dzięki której jednostki charakteryzujące się podobnym poziomem motywacji oraz takim samym wcześniejszym przygotowaniem osiągają niejednakowe rezultaty w różnego rodzaju aktywnościach (Pietrasiński,
1976).
Zdolności twórcze można zatem określić jako różnice indywidualne
w predyspozycjach do generowania wytworów nowych i wartościowych.
Zdolność do wytwarzania produktów charakteryzujących się tymi dwiema
cechami nie może być utożsamiana z zachowaniem, jednak dopiero na podstawie jakiejś formy ekspresji można wnioskować o twórczości jako cesze
osoby (Nęcka, 2001).
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Hipotezy

Analiza problematyki zdolności twórczych w powiązaniu z lękiem i niepokojem egzystencjalnym daje podstawy do sformułowania głównego problemu badawczego: „Jaki poziom niepokoju egzystencjalnego i lęku charakteryzuje osoby o wysokim i niskim poziomie zdolności twórczych?”.
Na podstawie założeń teoretycznych oraz wyników dotychczas przeprowadzonych badań wygenerowano następujące hipotezy:
H1: Osoby charakteryzujące się wysokim poziomem zdolności twórczych
przejawiają wyższy poziom niepokoju egzystencjalnego w porównaniu z osobami o niskim poziomie tych zdolności.
Hipoteza pierwsza opiera się na założeniach dotyczących osobowościowych właściwości ludzi twórczych. Zgodnie z opisującymi je teoriami,
twórców cechuje refleksyjność, niezależność, tendencja do głębszej analizy
obserwowanych zjawisk, otwartość na doświadczenia oraz zwiększona wrażliwość percepcyjna (Nęcka, 2001; May, 1995). Cechy te sprzyjają pogłębionej
refleksji na temat własnej egzystencji, spełniania siebie, sensu życia. Przeżywanie niepokoju egzystencjalnego, określanego jako pewien rodzaj cierpienia, którego podstawę stanowi świadomość skończoności własnej egzystencji
wymaga pogłębionej refleksji nad własnym życiem, relacjami z innymi ludźmi, naturą (Juros, 1988). Osoby twórcze, skłonne do takiej refleksji, charakteryzujące się wysoką wrażliwością, mogą przejawiać podwyższony poziom
niepokoju egzystencjalnego, z racji samego faktu podejmowania rozważań
na temat sensu życia i otaczającej rzeczywistości.
H2: Osoby charakteryzujące się wysokim poziomem zdolności twórczych
przejawiają wyższy poziom lęku rozumianego jako stan i jako cecha w porównaniu z osobami o niskim poziomie tych zdolności.
Hipoteza druga sformułowana została na podstawie analizy wyników badań podejmujących zagadnienie specyfiki osobowościowych mechanizmów
charakterystycznych dla osób twórczych. Wyniki te świadczą o podwyższonej, w stosunku do osób o niższym poziomie zdolności twórczych, częstotliwości przeżywania przez twórców stanów przygnębienia, wewnętrznego
rozbicia, tendencji do niezrównoważenia emocjonalnego (Trzebiński, 1981).
U osób twórczych obserwuje się ponadto podwyższone ryzyko zapadnięcia
na depresję, zaburzenia maniakalno-depresyjne oraz zaburzenia z kręgu
schizofrenii (Nęcka, 2001). Lęk stanowi jedno z najczęściej obserwowanych
zjawisk towarzyszących różnorodnym zaburzeniom psychicznym, jest on
również charakterystyczny dla osób cierpiących na depresję. W przypadku
tego zaburzenia, objawia się on pod postacią objawów somatycznych, jak i
w sferze funkcjonowania psychospołecznego. Zaburzenia z kręgu schizofrenii, cechujące się szerokim oddziaływaniem na wiele sfer aktywności ludz-
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kiej, przyczyniają się często do reorganizacji stylu życia, zmuszają jednostkę
do rezygnacji z realizowania własnych celów, pragnień. Zaburzenia tego typu
niejednokrotnie blokują funkcjonowanie mechanizmów przystosowawczych
i rozwojowych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest często podwyższony
poziom lęku (Ledwoch, 1991).
H3: Istnieje dodatnia zależność pomiędzy przejawianym poziomem lęku
rozumianego jako stan i jako cecha a poziomem doświadczanego niepokoju
egzystencjalnego.
Hipoteza trzecia, zakładająca związek pomiędzy przejawianym lękiemstanem i lękiem-cechą a doświadczanym niepokojem egzystencjalnym znajduje swe uzasadnienie w założeniu, iż niepokój egzystencjalny, w wyniku ustosunkowania się osoby do własnego życia, może się konkretyzować
w formie określonych lęków bądź obaw (Juros, 1988). Zdolność człowieka do
przeżywania niepokoju egzystencjalnego nie jest wyuczona, w przeciwieństwie do formy oraz natężenia, jakie nabiera w doświadczeniu konkretnej
jednostki. Fakt przeżywania niepokoju egzystencjalnego wiąże się z pojawieniem się nowych możliwości samorealizacji, jednak istnieje możliwość
zagrożenia dotychczasowego statusu człowieka. Konsekwencją tego stanu
może być pojawiający się w takiej sytuacji lęk (Dąbrowski, 1975).
H4: Osoby studiujące kierunki artystyczne przejawiają wyższy poziom
zdolności twórczych, w porównaniu ze studentami innych kierunków.
Hipoteza czwarta, zakładająca wyższy poziom zdolności twórczych
u studentów kierunków artystycznych, w porównaniu z osobami studiującymi inne kierunki, opiera się na założeniu, iż osoby te, częściej niż pozostali badani przechodzą swoisty trening twórczości. Kierunki artystyczne
wymagają od studentów oryginalności, pomysłowości, otwartości na nowe
doświadczenia, a także często generowania nowych wytworów. Uczestnictwo
w zajęciach, na których jednostka musi się wykazać takimi cechami niewątpliwie służy podwyższeniu potencjału twórczego (Nęcka, 2001).
Kolejnym argumentem przemawiającym za potwierdzeniem tej hipotezy
jest stanowisko głoszące, iż przebywanie w środowisku kreatogennym zachęca jednostkę do podejmowania twórczej aktywności, a tym samym przyczynia się do podniesienia poziomu prezentowanych przez nią zdolności
twórczych (Nęcka, 2001, Sękowski, 2005). Osoby studiujące kierunki artystyczne, często mające styczność z innymi twórcami, jednocześnie zachęcane do podejmowania twórczych działań, często przebywają w środowisku
sprzyjającym tego typu aktywności.
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Metoda

Operacjonalizacja zmiennych
W celu pomiaru zmiennych ujętych w hipotezach użyto następujących
kwestionariuszy: Rysunkowy Test Twórczego Myślenia K. Urbana i H. Jellena, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (ISCL-STAI) oraz Skala Niepokoju Egzystencjalnego SNE Andrzeja Jurosa.
Rysunkowy Test Twórczego Myślenia – Test for Creative Thinking – Drawing Production (TCT-DP) autorstwa Hansa Jellena i Klausa Urbana w polskiej adaptacji Anny Matczak, Aleksandry Jaworowskiej i Joanny Stańczak
stanowi wierny przekład metody służącej do badania predyspozycji twórczych. Narzędzie to jest uniwersalne, może służyć do badania dzieci w wieku przedszkolnym jak i dorosłych, niezależnie od poziomu wykształcenia.
Na Rysunkowy Test Twórczego Myślenia składają się dwie wersje arkuszy
testowych – A i B, przy czym arkusz B stanowi odwróconą o 180° wersję A testu. Test polega na dokończeniu rysunku, którego zaczątek stanowi
kwadratowa rama oraz sześć elementów graficznych – pięć w obrębie ramy
i jeden poza nią (Matczak, Jaworowska, Stańczak, 2000).
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI stanowi adaptację opracowanego
przez C. D. Spielbergera, R. L Gorsucha, i R. E. Lushene’a kwestionariusza State-Trait Anxiety Investory (STAI). Kwestionariusz służy do badania
zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych bez względu na poziom wykształcenia, może być stosowany w badaniach indywidualnych i grupowych. Test
składa się z 40 twierdzeń, zadaniem osoby badanej jest ustosunkowanie się
do nich przez wybranie jednej z czterech odpowiedzi. Pierwsze 20 twierdzeń
(X-1) składa się na wymiar Lęk-stan a możliwe do wyboru odpowiedzi dotyczą stopnia prawdziwości, w jakim każde ze stwierdzeń opisuje aktualny
stan badanego. Kolejne 20 twierdzeń (X-2) składa się na wymiar Lęk-cecha
a możliwe do wyboru odpowiedzi mierzą częstość występowania u badanego
opisanych w twierdzeniach odczuć. Czas wypełniania kwestionariusza nie
jest ograniczony, w praktyce nie przekracza 15-20 minut dla obu skal (Sosnowski, Wrześniewski, Jaworowska, Fecenec, 2006).
Skala Niepokoju Egzystencjalnego Andrzeja Jurosa (1989) składa się z 75
twierdzeń, do których osoba badana ustosunkowuje się na siedmiostopniowej skali częstości (1 – nigdy, 7 – stale). Test będący kwestionariuszem czynnikowym bada trzy sfery niepokoju egzystencjalnego, odnoszące się do różnych
aspektów funkcjonowanie jednostki.
Sfera Eigenwelt dotyczy ustosunkowania się człowieka do samego siebie
i konfrontacji z samym sobą. W sferze tej autor wyodrębnił trzy czynniki: E1
– Lęk przed winą i potępieniem; E2 – Lęk przed pustką i bezsensem; E3 – Lęk
przed losem i śmiercią
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Koleją wyodrębnioną przez autora sferą jest sfera Mitwelt bezpośrednio związana z lękiem przed samotnością i poczuciem osamotnienia, będącym konsekwencją konfrontacji z samym sobą w relacji do innych osób. W sferze tej wyodrębniono następujące czynniki: M1 – Lęk przed innością; M2 – Lęk przed
konfrontacją i brakiem oparcia; M3 – Lęk przed bliskością i otwartością; M4
– Lęk przed powierzchownością i brakiem więzi międzyludzkiej.
Ostatnią sferą jest sfera Umwelt – wiąże się ona z doświadczaniem lęku
stanowiącego rezultat niepełnej konfrontacji z samym sobą w relacji do natury. Na tę sferę składają się następujące czynniki: U1 – Lęk przed utratą
witalności; U2 – Lęk przed winą za niszczenie przyrody; U3 – Lęk o stan
przyrody.
Badana próba
Badaniami objęto grupę 120 studentów lubelskich uczelni. Przebadano 81
kobiet i 39 mężczyzn. Wiek badanych osób mieści się w przedziale 19-26 lat,
średnia wieku wynosi 21,36 roku, odchylenie standardowe 1,51. Większość
osób badanych deklaruje miasto jako miejsce swojego zamieszkania (67,5%
spośród wszystkich przebadanych), 32,5% to mieszkańcy wsi.
Badaniami objęto studentów 15 różnych kierunków, które pogrupowano w 5 ogólnych kategorii. Pierwsza z nich to „Kierunki Artystyczne”,
do których zaliczono: edukację plastyczną (n=8), malarstwo (n=6), historię sztuki (n=2), architekturę i urbanistykę (n=11), architekturę krajobrazu
(n=3) – łącznie 30 badanych. Kolejną kategorię stanowią „Nauki Humanistyczne”, na którą składają się: historia (n=6), filologia polska (n=10), filologia romańska (n=5), łącznie 21 osób. Do „Nauk Społecznych” zaliczono: socjologię (n=15), ekonomię (n=6) oraz pedagogikę (n=9), łącznie 30 badanych.
Na kategorię „Prawo i Administracja” liczącą 15 osób składają się studenci
prawa (n=12) oraz administracji (n=3). Ostatnią wyodrębnioną kategorią jest
„Matematyka i Informatyka”, w której znalazło się 14 studentów matematyki
i 10 studentów informatyki.
Na podstawie uzyskanych w trakcie badań wyników wyodrębniono trzy
kategorie osób ze względu na przejawiany poziom zdolności twórczych (wyniki niskie: N=30, wyniki średnie N=60, wyniki wysokie N=30). Wyniki
osób z poszczególnych kategorii poddano analizom statystycznym mającym na celu weryfikację zakładanych różnic w odczuwanym poziomie lęku
i niepokoju egzystencjalnego, między osobami o różnym poziomie zdolności
twórczych.
Procedura badań
Badania mające na celu weryfikację postawionych hipotez przeprowadzono w okresie luty – kwiecień 2011 roku w Lublinie. Dobór osób do grupy
odbywał się z uwzględnieniem kierunku studiów. Celem uzyskania zróżnicowanych wyników w Rysunkowym Teście Twórczego Myślenia K. Urbana i
H. Jellena badaniami objęto studentów różnych kierunków, które w założeniu wymagają mniejszych bądź większych uzdolnień twórczych.
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Badania prowadzano indywidualnie oraz grupowo, składały się one zasadniczo z dwóch części. Pierwsza z nich polegała na uzupełnieniu Rysunkowego Testu Twórczego Myślenia K. Urbana i H. Jellena, w drugiej badani
zostali poproszeni o wypełnienie Inwentarza Stanu i Cechy Lęku oraz Skali
Niepokoju Egzystencjalnego.

Wyniki

Celem weryfikacji hipotezy pierwszej, stwierdzającej istnienie różnic
w poziomie przeżywanego niepokoju egzystencjalnego pomiędzy osobami
o wysokim i niskim poziomie zdolności twórczych, wyniki uzyskane przez
obie grupy w Skali Niepokoju Egzystencjalnego poddano analizie statystycznej przy użyciu testu t dla prób niezależnych.
Tabela 1. Wyniki testu t dla prób niezależnych w Skali Niepokoju Egzystencjalnego
dla grup o wysokich i niskich wynikach w TCT-DP.
Skala
Niepokoju
Egzystencjalnego

Kategoria niskich
wyników TCT-DP
M

Kategoria wysokich
wyników TCT-DP

SD

M

SD

t

df

p<

Es

SNE EO

83,13

24,11

101,50

27,59

-2,75

58

0,008

0,71

SNE MO

100,03

31,46

122,67

35,58

-2,61

58

0,012

0,67

SNE UO

75,63

19,27

76,50

23,43

-0,16

58

0,876

0,04

258,80

64,20

300,67

74,84

-2,33

58

0,023

0,60

SNE OGÓLNY

Analiza wyników pozwala stwierdzić, iż hipoteza ta potwierdziła się –
występują istotne statystycznie różnice pomiędzy średnimi w wyniku ogólnym Skali Niepokoju egzystencjalnego, dla wyodrębnionych grup wysokich
i niskich wyników w TCT-DP (t=2,33, p<0,05, Es=0,60). Istotne różnice między średnimi występują również w podskalach Eigenwelt (t=2,75, p<0,01,
Es=0,71) oraz Mitwelt (t=2,61, p<0,05, Es=0,67). Nie stwierdza się istotnych
różnic między grupami w zakresie średnich dla wymiaru Umwelt (t=0,16,
p>0,05).
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Tabela 2. Wyniki testu t dla prób niezależnych w Inwentarzu Stanu i Cechy Lęku
dla grup o wysokich i niskich wynikach w TCT-DP

STAI

Kategoria niskich
wyników TCT-DP
M

SD

Kategoria wysokich
wyników TCT-DP
M

t

df

p<

Es

SD

Lęk – Stan

39,63

13,63

43,57

14,34

-1,08

58

0,281

0,28

Lęk – Cecha

45,57

11,79

49,70

8,25

-1,57

58

0,122

0,41

Hipoteza druga, zakładająca istnienie różnic w poziomie odczuwanego
lęku pomiędzy grupami o wysokich i niskich wynikach w TCT-DP nie znalazła potwierdzenia w wynikach przeprowadzonych analiz. Wyniki testu t
dla prób niezależnych wskazują na brak istotnych różnic pomiędzy średnimi
dla skal lęk-stan (t=1,08, p>0,05) i lęk-cecha (t=1,57, p>0,05) w grupach skrajnych wyników w TCT-DP.
Analiza, której celem była weryfikacja hipotezy trzeciej wykazała istnienie niskiej, istotnej statystycznie korelacji pomiędzy lękiem-stanem a ogólnym poziomem niepokoju egzystencjalnego (rho=0,29, p<0,001). Współczynnik rho Spearmana wskazuje również na istnienie niskiego, istotnego statystycznie związku między dwoma wymiarami niepokoju egzystencjalnego,
a lękiem rozumianym jako stan. Dla wymiaru Eigenwelt współczynnik ten
wynosi 0,32, przy poziomie istotności p<0,005, oraz dla wymiaru Mitwelt,
rho=0,28 gdzie p<0,005. Nie stwierdza się istotnej korelacji pomiędzy wymiarem Umwelt a lękiem-stanem (rho=0,01, p>0,05).
Współczynnik rho Spearmana uzyskany dla lęku-cechy i niepokoju egzystencjalnego wskazuje na istnienie umiarkowanej, istotnej statystycznie korelacji między lękiem rozumianym jako cecha a ogólnym poziomem niepokoju
egzystencjalnego (rho=0,42 dla p<0,001). Analizując uzyskane wyniki można stwierdzić także istnienie umiarkowanej, istotnej statystycznie zależności między lękiem-cechą a wymiarem Eigenwelt (rho=0,45 dla p<0,001) oraz
Mitwelt (rho=0,47 dla p<0,005). Wynik analizy korelacji nie wskazuje na
istnienie istotnego związku pomiędzy lękiem-cechą a wymiarem Eigenwelt
w badanej grupie (rho=0,02, p>0,05).
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Tabela 3. Średnie wyników uzyskanych przez osoby reprezentujące poszczególne kategorie
kierunków oraz wyniki testu U Manna Whitneya w Rysunkowym Teście
Twórczego Myślenia.
Kategoria
kierunku
Kierunki
artystyczne

M

41,00

SD

9,55

Kategoria kierunku

M

SD

Matematyka i Informatyka

18,41

5,05

Nauki Społeczne

U

p<

8,000

0,001

20,53 9,05

63,0 00

0,001

Nauki Humanistyczne

24,52 13,05

102,000 0,001

Prawo i Administracja

18,73

16,500

8,22

0,001

Hipoteza czwarta, zakładająca iż osoby studiujące kierunki artystyczne
przejawiają wyższy poziom zdolności twórczych, w porównaniu ze studentami innych kierunków potwierdziła się. Wyniki testu U Manna-Whitneya
wskazują na istnienie istotnych statystycznie różnic pomiędzy średnią uzyskaną przez badanych reprezentujących kierunki artystyczne a średnimi
w pozostałych grupach (p<0,001).
Dyskusja

Pierwsza hipoteza, dotycząca różnic w poziomie odczuwanego niepokoju
egzystencjalnego przez osoby o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych, znalazła swe potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań.
Weryfikacja tego założenia przy pomocy Rysunkowego Testu Twórczego
Myślenia K. Urbana i H. Jellena i Skali Niepokoju Egzystencjalnego A. Jurosa wykazała, iż osoby uzdolnione twórczo przejawiają istotnie wyższy, w stosunku do osób o niskim poziomie tych zdolności, niepokój egzystencjalny.
Oznacza to, że jednostki o wysokim poziomie twórczych zdolności, częściej niż pozostali, doświadczają bolesnego przeżycia będącego bezpośrednim następstwem uświadomienia sobie ewentualności zatracenia własnej
egzystencji. Odczuwanie niepokoju egzystencjalnego stanowi konsekwencję
uzmysłowienia sobie przez jednostkę własnej odpowiedzialności za swoje
ustosunkowania do poszczególnych aspektów rzeczywistości. Psychologia
egzystencjalna, mocno akcentująca ludzką zdolność do autorefleksji, ujmuje
człowieka jako osobę świadomie podejmującą wybory, czego bezpośrednią
konsekwencją jest wzięcie za nie odpowiedzialności. Świadomość możliwości podejmowania wolnych wyborów oraz konieczność zmagania się z ich
rezultatami jest podstawą do odczuwania niepokoju. Rezultaty licznych badań nad osobowością twórców wykazały, iż osoby te przejawiają tendencje
do głębszego analizowania obserwowanych zjawisk, cechuje je refleksyjność,
wrażliwość oraz otwartość (Nęcka, 2001). Cechy te niewątpliwie mogą przyczyniać się do pogłębionych rozważań na temat sensu własnego życia, czego
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konsekwencją może być podwyższony poziom niepokoju o właściwy kształt
swoich ustosunkowań do poszczególnych aspektów życia.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istotne różnice w nasileniu przeżywanego niepokoju w wymiarach Eigenwelt i Mitwelt między
osobami uzdolnionymi twórczo a jednostkami przejawiającymi niski poziom tych zdolności. Podwyższone u jednostek twórczych wyniki w wymiarze Eigenwelt świadczą o tym, iż osoby te przejawiają intensywniejszy, niż
badani o niskich zdolnościach twórczych, niepokój wynikający z ustosunkowania się do siebie samego. Analiza wyników badań wskazuje na to, że
osoby o wysokim poziomie zdolności twórczych częściej niż pozostali doświadczają niepokoju przejawiającego się w postaci obaw o niepełne przeżywanie własnej egzystencji, mają poczucie, że życiem ucieka im bezowocnie.
Niepokój w tym wymiarze przejawia się również w postaci lęku o własną
przyszłość, o odpowiedni kształt i sens przyszłego życia, a także jako obawy
przed własną śmiercią oraz lęk przed niepewnością tego, co po niej nastąpi
(Juros, 1988).
Wymiar Mitwelt odnosi się do ustosunkowania jednostki do siebie, jako
będącej w relacji do innych ludzi. Podwyższone w tej skali wyniki u osób
twórczych oznaczają, iż cechuje ich, w większym stopniu niż jednostki mało
twórcze, obawa o właściwy kształt relacji z innymi ludźmi. Osoby uzdolnione twórczo przejawiają zatem tendencje do obaw o powierzchowność
kontaktów, brak więzi międzyludzkiej, czego konsekwencją może być poczucie wyobcowania i osamotnienia. Przyczyną podwyższonego niepokoju
o kształt relacji z innymi u osób twórczych może być fakt, iż rezultaty ich
twórczej pracy często stanowią przedmiot oceny dla innych. Jednostka twórcza, poprzez ekspozycję rezultatów swojej pracy pragnie przekazać odbiorcy
swoje myśli, uczucia, przemyślenia lub wiedzę. Jak zauważa Taracha (2009),
jednym z koniecznych warunków zaistnienia dzieła jest odbiorca. Nęcka
(2001) stwierdza ponadto, iż przedmiotem krytyki i oceny nie jest jedynie
dzieło, ale także jego autor. Twórców cechuje także silna potrzeba osiągnięć
i uznania (McMullan, 1976, za: Nęcka, 2001). Można więc stwierdzić, iż kontakty i relacje z innymi ludźmi stanowią dla twórców dodatkowo informacje
zwrotne na temat ich twórczej pracy, zatem troska o ich właściwy kształt
wydaje się być jak najbardziej uzasadniona.
Badania nad osobowością ludzi twórczych wykazały także, iż cechuje ich
niezależność, nonkonformizm, niechęć do przystosowania się a także niestandardowość zachowań (Popek, 2003). Takie cechy, mimo iż sprzyjają generowaniu nowych dzieł i idei, mogą utrudniać kształtowanie poprawnych
relacji z innymi. Niepokój twórców związany z funkcjonowaniem w społeczeństwie, które wymaga także dostosowania się do powszechnie panujących
reguł, może być zatem spowodowany ujawnianiem się u tych osób wymienionych cech osobowości.
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Analiza wyników przeprowadzonych badań nie wykazała istotnych różnic pomiędzy osobami twórczymi a jednostkami o niskim poziomie zdolności twórczych w zakresie wymiaru Umwelt. Oznacza to, iż w badanej grupie
jednostki uzdolnione twórczo nie różnią się od pozostałych badanych pod
względem poziomu odczuwanego lęku o stan przyrody, poczucia winy za jej
niszczenie oraz obawami przed utratą własnej witalności.
Druga postawiona hipoteza dotyczyła różnic w poziomie lęku-stanu
i leku-cechy między osobami o wysokich i niskich zdolnościach twórczych.
Porównanie średnich wyników uzyskanych przez te grupy w Inwentarzu
Stanu i Cechy Lęku nie wykazało jednak istotnych statystycznie różnic między osobami uzdolnionymi twórczo, a jednostkami o niskim poziomie tych
zdolności.
Podstawę dla sformułowania hipotezy drugiej stanowiły wyniki badań,
świadczące o charakteryzującym osoby twórcze niezrównoważeniu emocjonalnym, tendencji do przeżywania stanów wewnętrznego rozbicia, przygnębienia (Trzebiński, 1981) a także podwyższonym ryzyku do przejawiania
stanów depresyjnych, maniakalno – depresyjnych, oraz zaburzeń z kręgu
schizofrenii. Charakterystyczną emocją towarzyszącą wymienionym stanom i zaburzeniom jest lęk. Nęcka, analizując emocjonalne koszty twórczości zwraca ponadto uwagę, iż twórcy często doświadczają lęku przed oceną
ze strony innych, przed porażką i samotnością (Nęcka, 2001). Schuldberg
akcentuje ponadto rolę lęku „przed przekroczeniem granicy normalności”,
który jego zdaniem bezpośrednio wynika ze specyficznych zmian odbioru
i interpretacji rzeczywistości, jakich jednostka może doświadczać podejmując się aktywności twórczej (Schuldberg, 1994, za: Nęcka, 2001, s. 86).
Fakt, iż rezultaty przeprowadzonych badań nie wykazały istotnych różnic pod względem odczuwanego lęku między osobami twórczymi a jednostkami nieprzejawiającymi tego typu zdolności może znaleźć swe wytłumaczenie w teorii Thomasa Heinzena. Autor ten wyróżnia dwa rodzaje
twórczości: twórczość pro- i reaktywną. W przypadku twórczości proaktywnej, jednostka bazuje na spostrzeganych potencjalnościach, możliwościach
działania, cechuje ją motywacja o charakterze wewnętrznym, towarzyszą jej
pozytywne emocje. Twórczość reaktywna stanowi natomiast odpowiedź na
sytuację problemową, ma charakter unikowy, wzbudzona jest przez motywację zewnętrzną, a towarzyszące jej emocje mają zabarwienie negatywne.
W przypadku tego typu aktywności twórczej celem jednostki jest uniknięcie
negatywnych skutków nierozwiązanej sytuacji problemowej. Według autora koncepcji, uczucie lęku jest charakterystyczne dla twórczości reaktywnej.
Według Heinzena twórczość proaktywna jest zjawiskiem rzadkim, zdecydowanie częściej można zaobserwować występowanie aktywności twórczej
mającej charakter unikowy, z towarzyszącymi jej negatywnymi emocjami
(Heinzen, 1994, za: Nęcka, 2001). Fakt, iż u badanych osób twórczych nie
zaobserwowano podwyższonego poziomu lęku może wynikać z dominującej
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u nich twórczości typu proaktywnego. Biorąc pod uwagę, że badaną grupę
stanowili studenci, którzy wybierając określony kierunek studiów świadomie decydowali się na rozwijanie swoich twórczych predyspozycji, można
przypuszczać, iż swoje twórcze działanie motywują wewnętrznie, z uwzględnieniem własnych potencjalności. Teza ta wydaje się być zasadna, szczególnie dlatego, że najwyższe wyniki w Rysunkowy Teście Twórczego Myślenia
osiągnęli studenci kierunków artystycznych.
Hipoteza trzecia, zakładająca istnienie dodatniej korelacji pomiędzy
przejawianym poziomem lęku rozumianego jako stan i jako cecha a poziomem doświadczanego niepokoju egzystencjalnego znalazła swe potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań. Analiza uzyskanych współczynników korelacji rho Spearmana wskazuje na istnienie niskiej dodatniej, istotnej statystycznie korelacji pomiędzy lękiem-stanem a ogólnym poziomem
niepokoju egzystencjalnego oraz umiarkowanej, istotnej korelacji między lękiem-cechą a niepokojem egzystencjalnym w badanej grupie. Podstawą dla
sformułowania tej hipotezy było popularne na gruncie psychologii egzystencjalnej twierdzenie, iż niepokój egzystencjalny, mający charakter wrodzony,
specyficzny dla człowieka, może konkretyzować się w postaci określonych
lęków. Jednostka świadoma pojawiających się możliwości samorealizacji,
często zdaje sobie również sprawę z zagrożenia swojego dotychczasowego
statusu. Bezpośrednim następstwem tego stanu rzeczy może być pojawiający się lęk (Dąbrowski, 1975). Wyniki przeprowadzonych badań wskazują,
iż odczuwany niepokój egzystencjalny faktycznie wiąże się z przeżywanym
lękiem, przy czym tendencja ta jest silniejsza w przypadku lęku rozumianego jako cecha. Można zatem przypuszczać, iż w badanej grupie jednostki
o nasilonym poziomie niepokoju egzystencjalnego przejawiają równocześnie
predyspozycję do postrzegania sytuacji obiektywnie niegroźnych jako zagrażających i reagowania na nie lękiem.
Doświadczanie niepokoju egzystencjalnego określane bywa jako stan
naturalny, psychologowie egzystencjalni podkreślają jego adaptacyjny charakter. Według Jurosa (1988) samo ustosunkowanie się jednostki do świata
natury, relacji z innymi i samego siebie rodzi niepokój a znaczenie, jakie
jednostka mu nada, wyznacza kierunek dalszego rozwoju. Rezultaty badań,
wskazujące na istotny związek między niepokojem egzystencjalnym a lękiem
świadczą o tym, iż w u osób w badanej grupie występuje tendencja do przejawiania niepokoju egzystencjalnego w postaci konkretnych lęków i obaw,
niewspółmiernych do faktycznego zagrożenia. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, iż jak twierdzą Alma i Zock (2001, za: Juros, 2003), przeżywanie niepokoju egzystencjalnego w dzisiejszych czasach, kiedy szczególną rolę przypisuje się takim wartościom jak wolność i autonomia, może być
paraliżujące i nieść za sobą szereg negatywnych konsekwencji.
Hipoteza czwarta stwierdzająca, iż osoby studiujące kierunki artystyczne
przejawiają wyższy poziom zdolności twórczych, w porównaniu ze studen-
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tami innych kierunków, została potwierdzona poprzez porównanie średnich
wyników uzyskanych przez wyodrębnione kategorie kierunków. Rezultaty
przeprowadzonych analiz wskazują, iż studenci tzw. kierunków artystycznych cechują się istotnie wyższym poziomem zdolności twórczych niż pozostali badani. Oznacza to, iż osoby te cechuje zdolność do wytwarzania dużej
ilości pomysłów oryginalnych i niestandardowych, wrażliwość na problemy,
umiejętność rozumowania i myślenia logicznego oraz szerokość percepcji.
Wysoki poziom zdolności twórczych oznacza również zdolność koncentracji
uwagi, wytrwałość, ciekawość poznawczą i silną potrzebę sprawstwa. Istotne różnice w przejawianym poziome zdolności twórczych między osobami
studiującymi kierunki artystyczne a studentami innych kierunków mogą
być spowodowane faktem, iż osoby te częściej niż pozostali poddawane są
specyficznemu treningowi twórczości. Uczestnictwo w zajęciach, w trakcie
których jednostka musi się wykazać oryginalnością, pomysłowością, a także często jest motywowana do generowania nowych wytworów niewątpliwie
sprzyja rozwijaniu potencjału twórczego. Również przebywanie w środowisku kreatogennym, motywującym jednostkę do podejmowania aktywności
twórczej i przyczynia się do podnoszenia twórczych predyspozycji (Nęcka,
2001; Sękowski, 2001, 2005).
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Czy poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ma odcień polifoniczny?
Psychologiczna próba interpretacji
twórczości poety

Streszczenie

Artykuł poświecony jest psychologicznej próbie interpretacji twórczości
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wybrano 4 utwory o odcieniu najbardziej
charakterystycznym dla całości poezji stworzonej przez autora. To właśnie
w oparciu o nie przeprowadzona została analiza. Gruntem do psychologicznych interpretacji stała się teza o złożoności systemu Ja. W pracy reprezentuje ją teoria Williama Jamesa, jej rozwinięcie to koncepcja Dialogowego Ja
Huberta Hermansa. Uzupełnieniem tego podejścia są założenia tożsamości
narracyjnej McAdamsa. Tym zagadnieniom poświęcona jest pierwsza część
artykułu. Część druga to psychologiczna interpretacja wybranych utworów.
Słowa kluczowe: poezja, dialogowe ja, tożsamość narracyjna, narracja,
hermeneutyka, psychologiczna analiza poezji.
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Is poetry by Krzysztof Kamil Baczyński
has polyphonic tone?
Psychological attempt to interpret
the poet’s work

Abstract

The article is devoted to psychological interpretation of poetry by
Krzysztof Kamil Baczyński. Selected four pieces of shade most characteristic
for the whole poetry created with the author. Based this four pieces were
analyzed. Psychological analysis was conducted using two theory : narrative
identity by D. McAdams, and theory of Dialogical Self by Hubert Hermans.
The first part of article is about this two theories. Second part talk about
method which was using during analysis. It was hermeneutic method of text
analysis. This part also about analysis, and the interpretation of results. It
ends with the summary of the work and the conclusion.
Keywords: poetry, dialogical self, narrative identity, narrative, hermeneutics, psychological analysis of poetry.
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Wprowadzenie

Artykuł stanowi rodzaj otwarcia dyskusji na temat sposobu czytania i rozumienia literatury. U podłoża przyjętego tu rozumienia literatury istnieje
przekonanie o jej dialogowym, czy też relacyjnym charakterze. Relacyjnym,
nie na zasadzie relatywności interpretacji tekstów, ale na zasadzie relacyjnej
istoty literatury jako takiej. Otóż literatura zawsze pozostaje w relacji do kogoś lub czegoś. Pierwsza relacja, którą można przeanalizować w literaturze
to stosunek autora do jego własnego tekstu. Pytanie o to, na ile ten tekst
jest odbiciem Ja autora? Twórczość to w wielu wypadkach rodzaj autobiografii, która nie zawsze ma epicką formę, równie dobrze może być nią liryka
czy dramat. Druga relacja jaką można analizować w literaturze to relacja
tekst a czytelnik. Tekst napisany przez autora wydaje się zdobywać z czasem
własną autonomię i zaczyna samodzielnie istnieć. Prowokuje to zaistnienie
relacji pomiędzy nim a czytelnikiem. Rodzi interpretacje i refleksje, skłania
do myślenia, poszukiwania znaczeń.
Rodzajem tej relacji jest właśnie niniejszy artykuł. Zostanie on poświęcony próbie psychologicznej interpretacji fragmentu twórczości poety będącego członkiem pokolenia Kolumbów – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Ze względu na relacyjne rozumienie literatury i osobisty charakter tekstów,
interpretacja ta będzie odbywała się w założeniu o teorię Dialogowego Ja
Huberta Hermansa i jej uzupełnienie – koncepcję tożsamości narracyjnej
McAdamsa. Teorie te są dość bliskie sobie, ze względu na wagę jaką przywiązują do złożoności systemu Ja, a także narracji, jako jednemu ze środków
obrazujących tę złożoność.
Materiałem badawczym będą 4 utwory poety – o barwie charakterystycznej dla twórczości, zostaną one zinterpretowane w oparciu o klasyczne
reguły interpretacji tekstu typowe dla metody hermeneutycznej. Główne pytanie i cel poszukiwań to istnienie może nie tyle dialogowości, co złożoności
systemu Ja poety widoczne w jego twórczości, a wyrażone nie tylko przy
pomocy jasnych treści, ale także formy budowania wypowiedzi.

Rozumienie pojęcia Ja i charakterystyk mu przysługujących

Pojęcie Ja dotyczy bardzo wielu zjawisk z życia codziennego, takich jak:
samokontrola, poczucie własnej wartości, wpływa ono także na sposób postrzegania świata. Pomaga zrozumieć pozornie niespójne i oderwane od sie-

30

Karol Wieczorek

bie zjawiska czy zachowania odnoszące się do jednej osoby. Tym samym
nadaje ono spójność odmiennym przejawom ludzkiego funkcjonowania
w różnych okolicznościach. Może być ono definiowane w opisany poniżej
sposób. Baars (1998) ujmuje Ja jako rodzaj wiedzy, która dostarcza właściwego odniesienia dla wszelkiego świadomego doświadczenia. Inaczej przedstawia pojęcie Ja Denett (1992), który porównuje Ja do środka ciężkości. W Ja
psycholog odnajduje się centralną postać naszej autobiografii, uważa z kolei
Neckar (2000).
Zgodnie ze słownikiem psychologicznym: „Ja (I), to ten aspekt jaźni,
który reprezentuje osobę znającą siebie, składnik ja, który – używając terminologii Williama Jamesa – ma „ świadomość siebie” (…) self, w niektórych
wyrażeniach złożony synonim jaźni” (Reber, 2000).
Istotne wydaje się poruszenie zagadnienia dwóch istotnych porządków
Ja, czyli systemu Ja i struktury Ja. Pytanie o system Ja to pytanie o budowę,
architekturę, w pewnym sensie o formę. Pytanie o strukturę to pytanie o to,
czym jest Ja, z czego się składa – można to odnieść do pytania o rodzaj
materii, która stanowi Ja.
Udzielając odpowiedzi na pytanie o strukturę warto odnieść się do czterech stanowisk reprezentowanych przez psychologię poznawczą. I tak: po
pierwsze Ja systemowe – uważane jest za pojęcie. Ja stanowi rozmyty zbiór
ja, które odnoszą się do specyficznych kontekstów. Poszczególne konteksty
integrowane są prawdopodobnie przez prototypowe Ja albo teorie, które uzasadniają to, dlaczego jesteśmy jedną osobą w jednej sytuacji a drugą w innej.
Po drugie struktura Ja może być rozumiana jako narracja lub zbiór narracji, które osoba konstruuje, przymierza do siebie i które to narracje odpowiadają na 3 pytania Gaugina:
Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?
Po trzecie struktura Ja może być opisywana jako obraz. Obraz ten stanowi reprezentację opartą na percepcji, reprezentacja ta zawiera również wiedzę o relacjach przestrzennych, szczegółach wizualnych naszej twarzy, ciała,
gestów.
Czwarty sposób rozumienia zakłada ujęcie struktury Ja w postaci sieci
skojarzeń. W tym ujęciu Ja stanowi wiązkę skojarzeń, która dotyczy przysługujących danej osobie: cech abstrakcyjnych, konkretnych doświadczeń,
myśli, działań. Przy czym w tych skojarzeniach semantyczna samowiedza
osoby reprezentowana jest niezależnie od samowiedzy epizodycznej (Oleś,
2003). Analizując sposób odpowiedzi na pytanie o strukturę Ja, rodzi się kolejne pytanie, czy Ja należy rozumieć jako monolit, czy jako wielość. Inaczej
rzecz biorąc, rodzi się pytanie o złożoność Ja.
Odpowiedzią na to pytanie jest koncepcja pluralistycznego Ja. Zgodnie
z jej założeniami, rozumienie siebie jako kogoś określonego i niepowtarzalnego bazuje na tworzeniu i używaniu licznych wizerunków własnej osoby
(Trzebińska, Miś, Rutczyńska, 2003). Prawdopodobnie każdy człowiek ma
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wiele koncepcji siebie. Takimi przykładowymi koncepcjami może być Ja
jako: student; syn; przyjaciel; pracownik. Prawdopodobnie odmienna koncepcja siebie jest aktywizowana w pracy, w czasie zabawy z przyjaciółmi,
na uczelni w czasie zajęć, a jeszcze inna w domu. Hierarchiczna koncepcja
siebie, czyli uporządkowanie posiadanych obrazów, chroni przed destabilizacją ogólną koncepcję siebie w momencie zachwiania się jednej z koncepcji
szczegółowych (Oleś, 2003).
Struktura i system Dialogowego Ja wg teorii Huberta Hermansa
Zgodnie z teorią Hermansa (1996), Ja (self) można ująć w kategoriach
dynamicznej wielości względnie autonomicznych pozycji. Adekwatnie do
zmian w czasie i sytuacji, Ja przemieszcza się pomiędzy pozycjami, a dzięki
posiadanej zdolności – może każdą z nich obdarzać głosem, dzięki czemu
możliwe są pomiędzy nimi relacje dialogowe. Zajmowane przez Ja pozycje
mogą być opozycyjne w stosunku do siebie, mogą także zgadzać się ze sobą
(za: Oleś, 2003, por. Hermans 1996). Zdolność do korzystania z funkcji dialogowej owocuje poszerzeniem możliwości wieloaspektowego rozumienia
świata i różnorodnych odniesień międzyludzkich (Oleś, Puchalska-Wasyl,
2005).
Każda z pozycji podmiotu stanowi odrębną perspektywę spostrzegania
i interpretowania doświadczeń. W każdej z tych perspektyw Ja podmiotowe może tworzyć specyficzną historię o odpowiadającym tej perspektywie ja
przedmiotowym. W historii tej Ja podmiotowe występuje jako autor opowieści, natomiast Ja przedmiotowe jako jej bohater.
Elementy podziału, na Ja podmiotowe i Ja przedmiotowe, na gruncie teorii Dialogowego Ja, stanowią jawne nawiązanie do teorii Williama Jamesa.
Są one także obok przestrzenności jednym z dwóch podstawowych porządków Dialogowego Ja. I tak, nieciągłość widoczna jest na poziomie wyróżnienia pozycji (Puchalska-Wasyl, 2006). Istniejące pozycje Ja mogą być do
siebie podobne, żyć ze sobą w zgodzie, a mogą być sobie przeciwstawne, na
przykład Ja realista – Ja marzyciel (Oleś, 2003). O elemencie nieciągłości
decyduje fakt, że każda z pozycji posiada swój własny, autonomiczny punkt
widzenia świata i siebie. Ale jednocześnie każdą z tych pozycji niejako powołuje do życia to samo Ja, które czyni z każdej pozycji autora niezależnego
głosu w systemie Ja.
Drugą charakterystyczną cechą jest posiadanie przez Dialogowe Ja czasowych i przestrzennych charakterystyk. Przestrzenną naturę dialogowego
Ja oddaje terminologia, pojęcia; głosu, pozycji, umiejscawiania. I tak, głos
w momencie brzmienia jest słyszany nie tylko tam, gdzie jest wypowiadany,
lecz także tam, gdzie dociera. Rozpościera się zatem w przestrzeni pomiędzy
mówiącym i słuchaczem. Z kolei pozycja może zaistnieć tylko w relacji do
innej pozycji.
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Dowodem na istnienie czasowych i przestrzennych charakterystyk dialogowego Ja jest także przemieszczanie się pozycji. Otóż ważność poszczególnych pozycji nie ma charakteru stałego, zmienia się w czasie. Te zmiany
dyktują niejako warunki określonej sytuacji. Zmianę ważności pozycji wewnątrz Ja tłumaczy zasada względnej dominacji. Zgodnie z nią, jedna z pozycji Ja czasowo, lub bardziej trwale, zdobywa przewagę nad pozostałymi,
których głosy zostają stłumione, tym samym przestają być one aktywnymi partnerami dialogowej wymiany (Puchalska-Wasyl, 2006; por. Hermans,
Hermans–Jansen, 2001). Mówiąc bardziej obrazowo, aktualne funkcjonowanie sterowane jest przez te pozycje, które zostały zaktywizowane przez napływające, charakterystyczne dla nich bodźce (Trzebińska, Dowgiert, 2005).
Ruch pomiędzy pozycjami Ja obrazują zmiany postaw, uczuć, przekonań,
zachowań (Oleś, 2003).
Przemieszczanie się pozycji Ja może mieć także inny charakter. Mianowicie dialogowe Ja posiada przepuszczalne granice z otoczeniem, co sprawia,
że możliwe staje się wprowadzanie do niego wciąż nowych pozycji. Istotny
jest także fakt, że wśród licznych pozycji Ja można zlokalizować takie, które na danym etapie życia jednostki pełnią bardzo ważną funkcję i tracą ją
w kolejnej fazie życia (za Puchalska-Wasyl, 2006; por. Hermans 2003).
Poszczególne pozycje powstają w procesie socjalizacji. Już od dziecka
osoba istnieje w dialogowych relacjach ze światem zewnętrznym, i tak dziecko w interakcji z matką uczone jest dialogowych, społeczno-kulturowych
form zachowania (Stemplewska-Żakowicz, 2002).
Istniej wiele podziałów pozycji ja – jeden z nich dzieli je na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne osoba odbiera jako części siebie; pozycje te
nabierają znaczenia dzięki relacjom, w jakie wchodzą z jedna lub kilkoma
pozycjami zewnętrznymi. Pozycje zewnętrzne odnoszą się z kolei do ludzi
i obiektów otoczenia, które według jednostki są istotne z perspektywy jednej bądź kilku pozycji wewnętrznych. Podsumowując, zarówno pozycje wewnętrzne, jak i zewnętrzne nabierają znaczenia dzięki wzajemnym interakcjom. Interakcje mogą przybierać postawę rzeczywistej lub wyobrażeniowej
opozycji, zgody, konfliktu (Puchalska-Wasyl, 2005).
Pozycje wewnętrzne Hermans dzieli na społeczne i osobiste. Społeczne
organizowane są przy uwzględnieniu definicji żądań wysuwanych przez społeczeństwo. Osobiste to wynik specyficznego sposobu, przy pomocy którego
jednostka konstruuje własne życie, nierzadko opozycyjnie w stosunku do
wymogów otoczenia (za Puchalska-Wasyl, 2006; por. Hermans, HermansJansen, 2001).
Podsumowując, należy stwierdzić, iż wielogłosowość Ja tworzy złożoną
tożsamość osoby, wielogłosowość może mieć także udział w faktycznych
lub potencjalnych zmianach tożsamości (Oleś, 2003). Przy czym tej wielogłosowości nie należy utożsamiać z fragmentarycznością, która pozbawiona jest jakiejkolwiek organizacji psychicznej i prowadzi do utraty ciągłości
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tożsamości z powodu braku koordynacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami (Trzebińska, Dowgiert, 2005). Wielogłosowość stanowi zjawisko, które
sprzyja kreowaniu różnych i zmieniających się tematów, które w poszczególnych okresach życia integrują system znaczeń osobistych (Oleś, PuchalskaWasyl, 2005).
Dialogowe Ja to dynamiczna struktura, którą stanowią autonomiczne,
zorganizowane w całość pozycje, którym przysługują odrębne autonarracje.
Każda z pozycji ma do opowiedzenia historię na temat własnych doświadczeń, doświadczenia te ujmuje ze specyficznego dla siebie punktu widzenia.
Przyczynia się to do powstania złożonego, narracyjnie ustrukturyzowanego
systemu Ja (Puchalska-Wasyl, 2006). Pozycje te mają charakter podmiotowy,
funkcjonują one w świecie zewnętrznym i wewnętrznym jednostki. Zarówno
świat wewnętrzny, jak i zewnętrzny cechuje otwartość a pomiędzy nimi zachodzi intensywny związek transakcyjny o charakterze dialogowym (Stemplewska-Żakowicz, 2002).
Tożsamość narracyjna według McAdamsa
McAdams twierdzi iż pełny wyraz indywidualności osoby widoczny
jest w osobistym micie – opowiadanej przez osobę historii jej życia, dzięki
której możliwe staje się zrozumienie, na czym polega zmienność i ciągłość
w odniesieniu do siebie, w interpretacji świata i kontaktów z ludźmi, oraz
pozwala zrozumieć, jaki jest sens i cel życia. Tę zmienność i ciągłość można
odnieść do wyróżnionej przez Jamesa, a także obecnej w teorii Hermansa
ciągłości i nieciągłości Ja (Oleś, Puchalska-Wasyl, 2005).
Zdaniem McAdamsa (1994), organizowanie faktów w historie jest naturalną skłonnością człowieka. Układając historię człowiek próbuje zrozumieć:
świat, wydarzenia, relacje z ludźmi, samego siebie. Treść historii, sposób
łączenia wydarzeń, a także nadawane im znaczenia stanowią o niepowtarzalności każdego człowieka (za: Oleś, 2003). Taka opowieść jest najbardziej
wyczerpującą odpowiedzią na pytanie o tożsamość osoby (Oleś, PuchalskaWasyl, 2005).
Tożsamość narracyjna ma strukturę podobną do historii, stanowi sekwencje elementów połączonych określoną interpretacją. Wśród interpretacji
mogą dominować relacje subiektywne z ważnych zdarzeń lub uczucia i charakterystyczne doznania. Tożsamość narracyjna zawiera w sobie elementy
jasne i niedookreślone. Te niedookreślone mogą być niezwiązane bezpośrednio z konkretnym miejscem, czasem, ale pomimo to osoba posiada przekonanie, że mają one istotny wpływ na to, kim jest. Tożsamość narracyjną
dookreślają nie tylko ważne zdarzenia, uczucia, ale także takie elementy
i ich interpretacje, jak: wiersz, melodia, obraz, dotyk, zapach, nastrój, stan
ducha. Bywa ona nazywana mitem osobistym. Tym, co zbliża ją do mitu
jest: przypisywanie czemuś nadnaturalnego znaczenia, a także skłonność do
wyolbrzymiania lub przeakcentowywania pewnych elementów kosztem in-
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nych. Mit osobisty pełni rolę integrującą, spajając wszystkie doświadczenia
i nadaje im określone znaczenie. Poza odniesieniem do mitu posiada ona
także odniesienia baśniowe. Odniesieniami tymi są: poczucie unikalności
własnego Ja, poczucie przeznaczenia – rodzaju misji, poczucie niezrozumienia ze strony innych ludzi. Baśń osobista stanowi surowy zarys tożsamości,
z czasem staje się coraz bardziej realna i wyłaniają się z niej zadania życiowe
(Oleś, 2003; por. McAdams, 1989).
Na tożsamość składają się elementy pochodzące z różnych okresów życia. Z dzieciństwa ton emocjonalny, wrażenia zmysłowe pochodzące z domu
rodzinnego, fragmenty historii rodzinnych, wyobrażenia postaci, tych realnych, jak i fikcyjnych. Z okresu dziecięcych zabaw pochodzą główne tendencje motywacyjne skupiające się wokół dwóch zasadniczych grup motywów: dążenia do władzy, siły, kontroli nad światem, lub dążenie do bliskich
kontaktów z ludźmi, tworzenie więzi, relacji bogatych w miłość i intymność. W okresie dojrzewania ma miejsce najwyższe wyzwanie. Dotyczy ono
opracowania własnej historii, dokonania konfrontacji czy też zmierzenia się
z własną przeszłością i przyszłością. Dojrzewanie prowokuje osobę do: poszukiwania nowych sposobów rozumienia siebie, zdefiniowania własnej osoby, określenia własnego miejsca w świecie.
Próg dorosłości inicjuje pojawienie się w opowieści tak zwanych imago. Imago jest to wyidealizowana personifikacja własnego Ja, odpowiadająca wzorcom życia dorosłego. Funkcjonuje ono jako główny bohater historii
(Oleś, 2002). Mówiąc prościej, imago to upersonifikowana część systemu Ja
prawdopodobnie obdarzona głosem. Takie rozumienie zbliża imago do pojęcia pozycji Ja obecnej na gruncie teorii Hermansa. Złożoność imago nie
wyczerpuje się w roli, ponieważ jest ono swoistą integracją wielu pełnionych przez osobę ról (za Oleś, Puchalska-Wasyl, 2005; por. McAdams, 2001).
W podobny sposób bywa rozumiana pozycja Ja, co ponownie zbliża teorie
McAdamsa to teorii Hermansa. W generowanej przez osobę opowieści może
istnieć kilka imago. Czasem istnieje imago, które pozostaje w stanie napięcia, bądź otwartego konfliktu z głównym bohaterem opowieści. Taka postać
będąca opozycją imago nazywana jest anty-imago (za Oleś, Puchalska-Wasyl, 2005; por. McAdams, 1985). Dojrzałą tożsamość charakteryzuje to, że
jest ona pełną ekspresją poszczególnych imago, a ich integracja uwzględnia
te, które pozostają ze sobą w konflikcie.
Tożsamość narracyjna podlega dwojakiego rodzaju zmianom, po pierwsze są to zmiany na przestrzeni życia, a po drugie zmiany rozumiane jako
ciągłe opracowywanie tej samej treści. Konstrukcja narracyjna wraz z biegiem życia jednostki zmienia swoje funkcje. Początkowo pomaga w zrozumieniu siebie, później decyduje o odnoszeniu się do świata, wreszcie ukierunkowuje działania, poprzez wzmocnienie motywacji (Oleś, 2003).
Podsumowując, można powiedzieć, że tożsamość narracyjna pełni dwie
zasadnicze funkcje. Po pierwsze posiada ona charakter prospektywny, tym
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samym wyznacza sposób ustosunkowanie się do świata; dobór oraz sposób
realizacji zadań; a także nastawienie uczuciowe do otoczenia, siebie i przyjmowanie ról. Po drugie jest czynnikiem integrującym osobowość, pomaga
w zrozumieniu trudnych o pogodzenia odmiennych doświadczeń. Jest ona
logiczną uporządkowaną próbą odpowiedzi na pytanie jak możliwa może
być integracja psychiczna wobec wielości doświadczeń i różnorodności sposobów myślenia, odczuwania i aktywności własnej w rzeczywistości obfitującej w kontrasty i sprzeczności, w życiu, które się ciągle zmienia (Oleś, 2002).
Ta odpowiedź, którą jest narracyjna tożsamość, zmierza w efekcie do integracji, której esencją jest rezygnacja z wielości na rzecz jedności. Zmierza
do zbudowania jednej, spójnej, chodź bogatej, wewnętrznie złożonej historii.
Takie rozumienie integracji pozostaje w opozycji do integracji proponowanej przez Hermansa. Według Hermansa integracja to prawdziwie dialogowa
wymiana punktów widzenia reprezentowanych przez poszczególne pozycje
(Oleś, Puchalska-Wasyl, 2005).

Autonarracja oraz hermeneutyka jako metoda
psychologicznej analizy tekstu

Autonarracja jako specyficzna forma narracji
Szczególną formą narracji jest autonarracja. O ile narracja najczęściej
dotyczy rzeczywistości zewnętrznej i stanowi sposób jej rozumienia i interpretowania świata, o tyle autonarracja dotyczy podmiotu, który jest jej autorem. Stanowi ona obraz rozumienia i interpretowania siebie samego (Oleś,
2004). Autonarracja dotyczy podmiotu ją tworzącego, przy czym nie jest on
zawsze jej pierwszoplanowym bohaterem.
Fakty autonarracji stanowią: uczucia, motywy plany dotyczące osoby.
Jednostka najczęściej występuje w niej jako bohater, który posiada: specyficzne motywy, zdolności oraz inne atrybuty, które identyfikują go jako
uczestnika możliwych zdarzeń i działań. Poza opisem podmiotu w autonarracji pojawiają się także: inni ważni partnerzy, charakterystyczne dla danej
sfery wartości, które to wyrażają przesłankę działania głównych bohaterów,
komplikacje mogące spotkać podmiot i jego partnerów, a także warunki
i sposoby, dzięki, którym można przezwyciężać zaistniałe komplikacje. Autonarracja jednostki nie jest zawieszona w próżni, lecz związana z treścią
autonarracji jej partnerów. Autonarracje to historie, w których niemal zawsze występują inni, nie zawsze są to realne osoby, czasem są to postacie
wyimaginowane przez podmiot. Pomiędzy postaciami autonarracji zachodzą
określone interakcje, które tworzą strukturę osobistych historii jednostki,
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historię jej życia, jak i historii zlokalizowanych w ograniczonym odcinku
czasowym (Trzebiński, 2002).
W autonarracjach można wyróżnić dwa zasadnicze aspekty: tożsamościowy i autoregulacyjny. Narracyjna tożsamość zakłada, że jednostka rozumie siebie jako podmiot zmieniający się i podmiot w zmieniających się
sytuacjach. Różna jest perspektywa czasowa, w jakiej ujmuje siebie osoba.
Może ona dotyczyć kilku dni, miesięcy lub całego dotychczasowego życia.
Aspekt tożsamościowy jest bardzo mocno zbliżony to rozumienia tożsamości narracyjnej McAdamsa, ale nie jest synonimiczny. Rozważając ten aspekt
warto odnieść się do myśli Paula Ricoeura (1992). Jego zdaniem tożsamość
narracyjna rozumiana jest jako tworzenie rozgrywające się w czasie, tym
samym opowiada ona egzystencjalnemu, a nie esencjonalnemu, rozumieniu
człowieka. Takie ujęcie rozumie osobę jako stającą się, jako ciągle osiągającą tożsamość, a nie raz ją tworzącą (Pawlak, 2000). Ten sposób ujmowania
tożsamości bliski jest poglądom McAdamsa, a także czasowym charakterystykom Ja dialogowego.
Zmiany przebiegające w czasie wpływają także na zmienność historii
tworzonych przez osobę. Widoczne stają się zarówno w generowanych narracjach, jak też autonarracjach. Zmienność ta może mieć różny charakter.
Najczęściej dotyczy bardziej zmiany tematyki, wątku, ale obserwuje się także jej inny rodzaj. Mianowicie zmianę sposobu opowiadania. Staje się on
możliwy dzięki przyjęciu przez opowiadającego nowej pozycji narracyjnej,
mówieniu innym niż dotychczas głosem, lub dzięki wprowadzeniu do swojej
opowieści nowego, inaczej myślącego bohatera (Straś-Romanowska, 2005).
Aspekt motywacyjny dotyczy tego, że autonarracje stanowią poznawczy
kontekst działań jednostki (Trzebiński, 2002). Podobnie jak to miało miejsce
w przypadku narracji, tak też autonarracje mają wpływ na życie jednostki
(Bruner, 1990). Ten wpływ uwidacznia się w tym, że narracyjna tożsamość
kształtuje rozumienie przez jednostkę celów, planów, otoczenia, w jakim
próbuje je realizować. Autonarracja tworzy motywację na zasadzie tworzenia
historii, która wyjaśnia sens ważnych dla jednostki działań. Niejako uzasadnia te działania. Jednostka podejmuje je, gdyż w ich realizacji widzi potwierdzenie cech, ważnych z punktu widzenia poczucia własnej tożsamości
(Trzebiński, 2002).
Proces tworzenia i funkcje autonarracji
Autonarracja, jak również samo jej tworzenie, ma charakter podmiotowy. Tylko człowiek jest zdolny do tworzenia autonarracji, które mogą pełnić
funkcje przystosowawcze, ale także transgresyjne, a tym samym prowadzić
do odkrywania, korygowania oraz kreowania siebie i swojego wizerunku
(Dębska, 2004). Obok charakteru podmiotowego należy wymienić drugą
ważną cechę autonarracji, mianowicie jej dialogowość. Autonarracje są zawsze tworzone, opowiadane komuś. Ich treść i forma zależy nie tylko od
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podmiotu je generującego, ale także od interakcji z potencjalnym słuchaczem. Tym słuchaczem może być realna osoba lub wyimaginowana postać,
w stosunku, do której osoba adresuje wypowiadane treści (Oleś, 2004).
Tworzenie autonarracji ma charakter kreatywny. Nie jest wiernym odwzorowaniem i opisywaniem faktów, zmierza bardziej w kierunku kreacji,
której towarzyszy osobista selekcja zdarzeń i treści oraz ich subiektywna interpretacja. Często ta kreacja pomija pewne fakty, a także stwarza nowe,
takie, które nie mają miejsca w rzeczywistości i na podstawie tych nowych,
fikcyjnych treści osoba zaczyna konstruować swoją tożsamość. Potwierdza ją
w realnych działaniach i interakcjach z innymi (Trzebiński, 2002).
Narrację autobiograficzną cechują: funkcja interakcyjna i reprezentacyjna. Funkcja interakcyjna – autonarracje tworzone są wobec realnego bądź
wyobrażonego odbiorcy. Funkcja reprezentacyjna – autonarracje komunikują coś ważnego, osobistego. Treść i forma autonarracji zależą od: intencji
autora i interakcji autora ze słuchaczem. Opowiadanie narracji nie ma charakteru odtwórczego, nawet ta sama opowiadana historia za każdym razem
jest niejako tworzona na nowo. Mówca dostrzega nowe znaczenia, niuanse,
których wcześniej nie mógł zauważyć. Na tworzenie autonarracji składa się:
wybór, interpretacja zdarzeń, łączenie ich w pełną całość. Te wszystkie procesy składowe angażują procesy poznawcze jak również emocjonalne. Istnieje wiele postaci autonarracji i tak obecne są autonarracje dotyczące całego
życia jednostki, jak też narracje o wąskim zakresie dotyczące określonego
aspektu tożsamości (Oleś, 2003).
U podłoża generowanych autonarracji istnieją dwie zasadnicze grupy motywów: pierwsza grupa odnosi się do potrzeb interpersonalnych, druga do
nadawania sensu doświadczeniom. I tak do grupy pierwszej zaliczyć można:
zwiększenie szans na osiągnięcie oczekiwanych wzmocnień, potwierdzenie
określonej tożsamości, przekazywanie informacji, zwracanie na siebie uwagi. Potrzeby te rzadko występują osobno, najczęściej współwystępują razem
zachodząc na siebie. Grupę drugą stanowią: cel i spełnienie, wartość i usprawiedliwienie, skuteczność i kontrola, poczucie własnej wartości.
I tak autonarracja wzmacnia to, co jest ważne dla podmiotu. Wypowiedzenie czy napisanie tekstu przez osobę stwarza możliwość spojrzenia
na siebie z innej perspektywy. Podczas opowiadania autonarracji w formie
dialogu z wyobrażonym bądź realnym słuchaczem może mieć miejsce dokonywanie przewartościowań czy rekonstrukcji własnego życia, a także rozwijanie się, doskonalenie wewnętrznej integracji, zwiększenie samopoznania
(Dębska, 2004). Autonarracje posiadają także szereg innych funkcji, takich
jak: porządkowanie i integrowanie systemu znaczeń osobistych, dokonanie
wieloaspektowej oceny zdarzeń i samooceny, tworzenie lub wzmacnianie
własnej tożsamości, kreowanie motywacji, ekspresja doświadczeń o charakterze emocjonalnym, konfrontowanie własnych doświadczeń, planowanie celów, dążeń (Oleś, 2004).
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Korzenie hermeneutyki
Nawiązując do wyróżnionych przez Brunera (1990) dwóch zasadniczych
sposobów myślenia, czyli: paradygmatycznego i narracyjnego, rysuje się swoisty kontrast. Kontrast przywołujący na myśl algorytm i heurystykę. I tak,
algorytm to odpowiednik podejścia paradygmatycznego. Z kolei heurystyka
koresponduje z ujęciem narracyjnym. Metoda hermeneutyczna bliższa jest
heurystyce, ale zawiera w sobie także pewne elementy algorytmu. O ile algorytmy są typowe dla metod ilościowych, o tyle heurystyki bliższe są metodom jakościowym.
Hermeneutyka przynależy do rodziny metod jakościowych, co powoduje, że przysługują jej następujące cechy. Przedmiotem badania jest jednostkowość, indywidualność. Cel hermeneutyki stanowi: rozumienie zdarzeń
w kontekście całości życia, na zasadzie paradygmatu całość – część; dominuje nastawienie syntetyczne; wyjaśnienie ma charakter redukcyjny, następuje
post factum; narzędziem analiz jest interpretacja; preferowanymi technikami są techniki komunikacyjne. Przeznaczeniem metody jakościowej jest opis
zjawiska, interpretacja jego roli, miejsca czy też funkcji.
Materiałem badawczym mogą być także narracje. Opis i interpretacja
przeprowadzone zostają wówczas w oparciu o język, jakim posługuje się
osoba badana. Podczas analiz badacz operuje pojęciami osoby, uwzględnia
sposoby interpretacji świata reprezentowane przez osobę. Badaczem kieruje
chęć dotarcia do osobistych znaczeń osoby. Przedmiotem badania jest subiektywny sposób widzenia świata i siebie (Straś-Romanowska, 1995). Analizie poddawane są: treść przedstawionych zagadnień, cechy strukturalne
wypowiedzi, formalne właściwości języka (Cierpka, Dryll, 1996). Mówiąc
w sposób bardziej obrazowy, analiza przebiega na dwóch poziomach, pierwszy z nich dotyczy aspektu semantyczno-psychologicznego, czyli tego, co
mówi osoba, drugi aspektu strukturalnego, czyli tego jak osoba to mówi.
Taka analiza prowadzi do odkrywania subiektywnych znaczeń osoby, ich
wydobycia, zdefiniowania, określenia wpływu na życie podmiotu (Straś-Romanowska, 1995).
Architektura hermeneutycznej analizy tekstu
Proces przeprowadzenia analizy wierszy przy udziale tej metody przebiegał w kilku etapach. Pierwszym etapem było wybranie kilku charakterystycznych wierszy typowych dla całości twórczości. Kolejnym elementem
było wyszukanie słów kluczy, zwanych jądrami odniesienia; są to słowa, które strukturalizują tekst, przy czym nie muszą być one wyrazami najczęściej
używanymi przez osobę wypowiadającą się, czy też wyrazami najogólniejszymi. Ich rola polega na tym, że wyjaśniają większą część wypowiedzi.
Po wyróżnieniu słów kluczy ma miejsce analiza frekwencyjna oraz analiza pól semantycznych. Analiza frekwencyjna jest bardzo pożyteczna podczas
mierzenia intensywności zainteresowania dla treści szczególnie interesują-
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cych badacza. Analiza pól semantycznych pomaga w ustaleniu rzeczywistego
znaczenia jądra odniesienia. Polega to na badaniu asocjacji, opozycji, działań
czyichś, działań na oraz określeń – atrybutów. Asocjacje to pozytywne skojarzenia ze słowem kluczem, opozycje – elementy treściowe przeciwstawne
słowu kluczowi. Asocjacje, jak również opozycje, mogą być trzech rodzajów:
poznawcze, emocjonalne, behawioralne. Działania czyjeś – są to elementy
opisujące działania podmiotu; tym podmiotem jest słowo klucz; działania
na to elementy opisujące działania innych podmiotów skierowane na obiekt,
który opisuje słowo klucz. Atrybuty stanowią wyrażenia opisujące cechy
słowa klucza. W odniesieniu do atrybutów można zastosować analizę nacechowania emocjonalnego – polega to na sprawdzeniu, które określenia mają
charakter pozytywny, które negatywny oraz jaka istnieje pomiędzy nimi
proporcja.
Kolejnym krokiem jest poszukiwanie modeli, które wypowiedzi nadają
określoną strukturę. Jest to rozumiane jako analiza wzorców motywacyjnych oraz analiza uzasadnień. Wzorce motywacyjne stanowią operatory modalne. Wyróżnia się operatory modalne możliwości (chcę, mogę) – wskazują
one na spostrzeganie umiejscowienia źródła kontroli zachowania wewnątrz
jednostki oraz operatory konieczności (muszę, powinienem) – one z kolei
wskazują na umiejscowienie tego źródła na zewnątrz jednostki. Operatory
mogą być użyte w formie osobowej lub bezosobowej; forma osobowa wiąże
się z braniem przez jednostkę odpowiedzialności za własne postępowanie.
Podczas analizy istotny wydaje się także tryb, w jakim zostały one użyte
– tryb przypuszczający jest charakterystyczny dla osób niezdecydowanych
i refleksyjnych. Uzupełnieniem analizy wzorców motywacyjnych jest zbadanie dominującej kategorii orzeczeń. Polega to na wyodrębnieniu strony czynnej i biernej; jest to istotne ze względu na spostrzeganie własnej aktywności
lub bierności, a także wyróżnienie czasowników opisujących: bezpośrednią
aktywność, stan i ustosunkowanie. Czasowniki dotyczące bezpośredniej
aktywności używane są najczęściej w opisie epizodów i tworzą tak zwany
pejzaż obiektywny. Pejzaż subiektywny stanowią orzeczenia wyrażające stan
i ustosunkowanie, są one wyrazem refleksyjnego ustosunkowania się osoby
do własnego życia.
Bardzo istotne jest także badanie metafor, wszelkich środków poetyckiego wyrazu, a także szyku zdań, powtórzeń, konstrukcji składniowych,
umiejscawiania słów, tego, jak autor operuje ich znaczeniami. Etapem wieńczącym proces badawczy jest interpretacja uzyskanych wyników (Cierpka,
Dryll, 1996).
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Krzysztof Kamil Baczyński jako głos Pokolenia Kolumbów
i syn żegnający rodziców

Odwołując się do wstępu można napisać, że niniejsza część artykułu to
właśnie przestrzeń relacji, jakie dotyczą twórczości literackiej; to z jednej
strony próba interpretacji, z drugiej – przelane na słowa myśli i uczucia
poety wypowiadane z różnych punktów widzenia. Odpowiadają one prawdopodobnie różnym pozycjom Ja, a narracje im przysługujące składają się
prawdopodobnie na tożsamość autora. Odnosząc te utwory do biografii widać ogromną spójność. Można zaryzykować twierdzenie o ich funkcji motywacyjnej, ale chyba przede wszystkim ekspresyjnej. To głównie zwierzenia
z własnych myśli i odczuć. Nie tylko własnych, bo pierwsza omówiona pozycja to głos Pokolenia, którego autor był częścią, to właśnie tej pierwszej pozycji Ja – jako głos Pokolenia dotyczy pierwsza partia analiz i interpretacji.
Nas nauczono. Nie ma litości…
I tak staniemy na wozach czołgach….

Spośród wielu wierszy będących okrutnym obrazem czasów, w jakich
przyszło żyć Pokoleniu młodych ludzi, których czas dorastania przypada na
okres wojny w pracy zostaną omówione trzy. Te wiersze to: „Pokolenie 1941”,
„Ten czas”, „Pokolenie 1943”. Stanowią one swoistą całość, rodzaj tryptyku.
Tryptyk ten łączy od strony treściowej wspólny przedmiot, jakim jest poetycka interpretacja świata Pokolenia. Od strony konstrukcyjnej, czyli strony
formy, utwory łączy podobna budowa. Wspólny jest także podmiot liryczny
– jest nim przedwcześnie dorosłe Pokolenie młodych ludzi. Poeta jest jego
głosem, opisuje ich doświadczenia i wszystko to, w czym przyszło im uczestniczyć, a także to, co sami wybrali w obliczu tych czasów.
Wiersz „Pokolenie 1941”
Jako pierwszy omówiony zostanie wiersz „Pokolenie 1941”. Jest on zbudowany ze zdań pojedynczych nierozwiniętych, cechujących się jasną, przejrzystą budową. Utwór posiada prostą linię melodyczną. Dzięki takiemu rodzajowi składni uzyskana zostaje jasność komunikacyjna a przekazywane treści
stają się łatwo przyswajalne dla czytelnika. Te proste konstrukcje składniowe
informują o określonym stanie rzeczy, stanowią sumę doświadczeń Pokolenia, nie wymagają uzasadnienia. Utwór spajają zdania pytające, pytania te
są skierowane do odbiorcy, wyrażają lęk przed kolejnymi trudnymi doświadczeniami.
Świat przeżyć wewnętrznych Pokolenia oddają pytania retoryczne nagromadzone w ostatniej strofie wiersza:
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To soli kulki z nieba?
Czy łzy w krzemień twarzy tak wrosły?
Czy ziemia tak bólem dojrzewa
jakeśmy w czasie dorośli?

Pytania te nie wymagają odpowiedzi, są to typowe pytania wyboru. Wybór ten dokonany zostanie w wierszu „Pokolenie 1943”.
Treść wiersza stanowi przedstawienie architektury świata zewnętrznego
– jest to obserwacja jego określonego stanu istnienia. Stan ten oddany jest
za pomocą określonych form czasowników i rzeczowników. I tak czasowniki, jak i imiesłowy, to nazwy stanów, procesów, zmian ukształtowania zewnętrznego – w ich znaczeniu tkwi cecha zgęstnienia, zakrzepnięcia. Pomiędzy znaczeniem czasownika przymarznąć (przywierać, przylegać do podłoża
wskutek działania mrozu, SJP, IV, s. 335) a znaczeniem imiesłowu zamarzły
(zesztywniały, skrzepnięty od mrozu, pokryty lodem) widoczne są różne
fazy przejścia ze stanu płynnego w stan stały (stanęły rzeki; ścięte krwią;
oczu stężały orzech). Przekształcenia zewnętrzne zobrazowane są przez dwie
struktury czasownikowe: przymarznąć i zamarznąć. W celu uchwycenia tej
zmiany istotna wydaje się być analiza znaczenia morfemów przy- i za-. Format przy- oznacza spłaszczenie z jednoczesnym przyleganiem do podłoża,
format za- jest wykładnikiem zlokalizowanych procesów o znaczeniu zbliżonym do wyrażenia „pokryć się” zupełnie – niesie w sobie znaczenie bierności
(oznacza to poddawanie się jakiejś czynności – swojego rodzaju marznięcia).
Te elementy tworzą klamrę – jej początek to obserwacja zaczątku zmian zewnętrznych zachodzących w otoczeniu, wyraża ją czasownik – przymarznąć: „Do palców przymarzły struny”; koniec, czyli uświadomienie zmian zewnętrznych, oddaje słowo zamarzły:
Każdy – kolumną jesteś
na grobie pieśni własnych
zamarzły.

Obraz zewnętrznej rzeczywistości podlegającej zmianom dopełniają
konkretne rzeczowniki, które stanowią metaforę realiów. Rzeczowniki tworzą kontekst dla czasowników. Rzeczownikami dookreślającymi czasownik
„przymarzły” są w pierwszej strofie następujące słowa: palce, struny, krzyk,
rośliny. Wraz z czasownikiem tworzą stan zaskoczenia, przerwania czegoś,
zamarcia (zaskoczenie z powodu wojny, przerwanie młodości, przerwanie
czasu szczęścia). Z kolei z czasownikiem „zamarznąć” łączą się w czwartej
strofie następujące rzeczowniki: kolumna, grób, pieśń. Budują one kontekst,
który można rozumieć jako zaprzestanie życia, śmierć (prawdopodobnie
przyszły los Pokolenia). Rzeczowniki te zatem współtworzą obraz zmian zachodzących w świecie, kreślą niejako płaszczyznę czasu od momentu zasko-
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czenia, czyli wybuchu wojny, do chwili śmierci tych, którzy walczą. Zmiany
obrazuje także znaczenie rzeczowników. Te pierwsze kojarzą się z życiem,
ruchem, ekspresją, podczas gdy trzy ostatnie – to stagnacja, a nawet więcej,
słowa kojarzące się ewidentnie ze śmiercią.
Dla interpretacji bardzo istotne są także czasowniki: dorastać, dorosnąć,
dojrzewać. Oto jak definiowane jest ich znaczenie. Dorosnąć: dorównywać
komuś lub czemuś wzrostem, osiągnąć odpowiednią wysokość, wielkość;
osiągnąć odpowiedni wiek, dorównać komuś albo czemuś wiekiem, zbliżyć
się do wieku dojrzałości, stać się dorosłym (SJP, I, s. 375). Dojrzewać – osiągać pełnię rozwoju, stawać się gotowym do określonych zadań, osiągać najlepszą jakość: o roślinach, organizmach żywych; o surowcach, o przetworach; o zjawiskach społecznych, człowieku, jego uczuciach, działaniach. (SJP,
I, s. 354) Są to czasowniki o znaczeniu czynnościowym, procesualnym, ich
akcja rozwija się w czasie. Bardzo istotny jest sposób ich użycia w tekście.
I tak, czasownik dorosnąć: ,,jakeśmy w czasie dorośli” – podmiot występuje
w trzeciej osobie liczby mnogiej, tym samym wskazuje na pewną grupę –
prawdopodobnie całe Pokolenie. Jednocześnie dokonana forma czasownika
– jego budowa – format do- wskazuje na limit akcji, który oddaje znaczenie czasownika. Jest to jednak interpretacja pozorna, ponieważ czasownik,
łącząc się z rzeczownikiem temporalnym, czas, który to tworzy jego kontekst, zachowuje swe procesualne znaczenie. Zachowanie tego procesualnego
znaczenia nie implikuje zakończenia procesu dorastania, nie oznacza zatem
osiągnięcia dojrzałości: umysłu, uczuć, rozumienia rzeczywistości. Czasownik dorastać występujący w pierwszej strofie w formie osobowej: ,,Tak się
dorasta do trumny” także zachowuje swe znaczenie procesualne. Kontekst
czasownika stanowi słowo trumna. Rzeczownik trumna posiada szerokie
konotacje: unicestwienie, kres, osiągnięty wiek. W kontekście całej strofy
najbardziej prawdopodobne znaczenie to śmierć.
Podsumowując, poeta w subtelny, ale zarazem bardzo obrazowy sposób
ukazuje sytuacje Pokolenia młodych ludzi, którzy musieli osiągnąć taki stopień dorosłości, jaki obecny jest w momencie śmierci. Zobrazowanie tej konieczności dojrzewania jest możliwe przez ukazanie dwojakiego porządku
dojrzewania – ta dwojakość stanowi rodzaj porównania. Porównanie to staje
się bardziej zrozumiałe po zmianie szyku.
Zamiast:
Tak się do trumny dorasta
Jakeśmy w czasie dorośli

Można to przedstawić tak:
Jakeśmy w czasie dorośli
Tak się do trumny dorasta.
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Forma osobowa „dorośli”, czyli trzecia osoba liczby mnogiej, wskazuje
na podmiot, którym jest Pokolenie, z kolei forma bezosobowa, niedokonana
„dorasta” wskazuje prawdopodobnie na normalny porządek rzeczy.
Istotne znaczenie mają także rzeczowniki użyte w wierszu. Rzeczowniki te są konkretnymi nazwami rzeczy, które posiadają określone znaczenie
realne. W tekście znaczenia te aktualizują się w wyniku metaforyzacji. Rzeczowniki: kra, orzech, kolumna, krzemień stanowią składnik metafor. Oddają one stan zewnętrzny lub wewnętrzny podmiotu. Desygnaty tych rzeczowników w rzeczywistości stanowią przedmioty martwe, które różnią się
stopniem spójności wewnętrznej materii; cechami tej spójności są: kruchość,
łamliwość, twardość, trwałość. Rzeczowniki ułożone są analogicznie, jak
czasowniki, według stopnia nasilenia cechy. Czasowniki obrazowały przebieg procesu, natomiast rzeczowniki niejako ukazują efekty tego procesu.
Sygnalizują one gradację stężenia, twardości. Występują w następującej kolejności: kra, orzech, kolumna, krzemień. Te cztery rzeczowniki odpowiadają 4 stanom opisującym sytuację podmiotu – zostały one przedstawione
poniżej.
I tak rzeczownik kra: ,,stanęły rzeki ognia ścięte krą purpurową” jest
elementem obrazu, który stanowi metaforę ogólnej sytuacji. Jego pierwotne
znaczenie (kra – tafle lodu, powstają po pęknięciu pokrywy lodowej, jedna
z takich tafli) ulega przekształceniu. Istotą przekształcenia jest umieszczenie
realnego znaczenia w kontekście metaforycznym. To nowe kontekstowe znaczenie można określić jako okowy, unieruchomienie.
W sytuacji rzeczownika orzech „oczu stężały orzech” miejsce ma przesunięcie podstawowego znaczenia leksykalnego (orzech – rodzaj owocu suchego o zdrewniałej owocni) z całości na część, czyli na cechy zewnętrzne sygnalizowane przez definicję – zdrewnienie. To niejako nowe znaczenie staje
się metaforą przeżywania. Oznacza: lęk, napięcie, wewnętrzną koncentrację.
Rzeczownik kolumna: „Każdy kolumną jesteś, na grobie pieśni własnych
zamarzły” jest wyrazem polisemicznym. Słownik Języka Polskiego notuje
jego siedem znaczeń. Odwołując się do znaczeń realnych tego rzeczownika
można przywołać takie elementy, jak: trwałość, podstawa, ważność, istotne ogniwo, zwartość, spójność. Z kolei w odniesieniu do kontekstu innych
słów, z jakimi zostaje zestawiony rzeczownik kolumna, można wymienić takie znaczenia, jak: znak czasu, pamięć, umieranie. Cały obraz wyrazić można jako uświadomienie stanu rzeczy i rozumienie konsekwencji zaistnienia
w sytuacji wojny. Tą konsekwencją będzie śmierć.
Obraz: ,,Czy łzy w krzemień twarzy tak wrosły” wykorzystuje także metaforyczne użycie słowa krzemień. Jego istotnymi elementami treściowymi
są takie cechy, jak: twardość, trwałość, nieprzenikliwość, ostrość. Stworzona
przenośnia wzmacnia ładunek ekspresywny obrazu przeżyć wewnętrznych
– ładunek ten kojarzy takie cechy, jak: zewnętrzne rysy cierpienia, granice
bólu.
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Wspomniane wcześniej uszeregowanie rzeczowników (które współgra
z uszeregowaniem czasowników), według nasilenia właściwości fizycznej,
którą jest stopień twardości przedmiotu, uwydatnia ekspresję wypowiedzi.
Dzięki temu zabiegowi stopniowania wypowiedź staje się bardziej wyrazista. Uszeregowanie rzeczowników i czasowników oddaje ewaluacje i świat
przeżyć wewnętrznych Pokolenia. Ten świat przedstawiony w taki sposób
nabiera cech dynamicznych, procesualnych, obrazuje proces kształtowania
się doznań, uczuć Pokolenia (Ostasza, 1989).
Podsumowując, zarówno rodzaj składni, jak i użyte słownictwo w obrazowy sposób przedstawiają krajobraz sytuacji zewnętrznej – obraz wojny,
na tle której ma miejsce wewnętrzny rozwój Pokolenia. Jest to Pokolenie
świadome zagrożeń wynikających z podejmowanych zadań (analiza czasowników), Pokolenie spójne, twarde doświadczeniem (analiza rzeczowników).
Wiersz „Ten Czas”
Uzupełnieniem utworu „Pokolenie 1941” jest wiersz „Ten czas”. Wiersz
przybiera formę opisu – nadrzędnym tematem spajającym jest czas.
Pierwsza strofa za pomocą zdań orzekających w sposób obrazowy przedstawia przeżycia Pokolenia, podczas gdy druga skupia się bardziej na ówczesnych realiach, opisie wojennej rzeczywistości, która leży u źródła takich
przeżyć.
Utwór posiada budowę klamrową – zaczyna i kończy się słowami „Taki
to mroczny czas”. Tekst rozpięty pomiędzy klamrami wypełniają atrybuty
przysługujące rzeczywistości. Nagromadzenie atrybutów jest możliwe dzięki
wykorzystaniu zdań eliptycznych. Elipsie ulegają przede wszystkim czasowniki egzystencjalne, które oznaczają trwanie (formy czasownika być). Ich
pominięcie jest możliwe ze względu na ich drugoplanowe znaczenie. Zastosowanie elipsy prowadzi do kondensacji treści, zwiększa komunikatywność.
Obok zdań eliptycznych występują zdania, w których czasownik jest
obecny, nadaje to dynamizmu opisowi, tworzy kontrast wyostrzający charakter tych dwóch rodzajów wypowiedzi. Pełne wyrażenia zdaniowe zawierają czasowniki, które oznaczają głównie przemijania, odchodzenie:
Głowy dudnią po ziemi, nie łodzie – trumny rodzą,
w świat grobami odchodzą, odchodzi czas we snach.

W tym fragmencie wiersza można także wyróżnić dwa istotne zjawiska
językowe: nagromadzenie czasowników, ich szyk – zajmują one pozycję finalną, często są poprzedzone pauzą. Dzięki tym zabiegom stają się bardziej
widoczne a ich przesunięcie na koniec zdania sprawia, że posiadają największą wartość komunikacyjną.
Konstrukcja całego wiersza podkreśla wieloznaczność czasu, z jednej
strony jest to przestrzeń wypełniona atrybutami (zdania eliptyczne), z dru-
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giej – jest to rozumienie czasu jako oznaczającego przemijanie (zdania pełne
orzekające, nasycone czasownikami).
Wiersz to opis określonego okresu dziejowego – jest to czas, w którym
przyszło żyć Pokoleniu. Okresowość podkreśla zaimek Ten. W opisie dominują rzeczowniki konkretne, odnoszące się do nazw rzeczy i przedmiotów.
Sam rzeczownik „czas” jest rzeczownikiem polisemicznym. Poetycka realizacja czasu ma niejednorodny charakter. I tak czas oznacza przestwór dookreślony przez niebo i ziemię, przestwór, w którym żyje pokolenie młodych
ludzi „Smutne nieba nad nami jak krzyż złamanych rąk”, „Niebo krwawe, do
róży podobne – leży na nas jak pokolenia gór”. Po drugie, wyznacza okresy
doby: noc i dzień, przy czym Ten czas należy bardziej rozumieć jako noc
„Ciemna noc, tak już dawno ciemna noc, a bez gwiazd”. Po trzecie, stanowi refleksję nad przyszłością. Jest ona widoczna w metaforach: „przejdziem
w mit”, „wiek powali głazem”. I wreszcie po czwarte metaforycznie obrazuje
niespełnione życie „odchodzi czas we snach”.
Krajobraz czasu jest przedstawiony plastycznie, zarysowują się w nim
kontury i kształty identyfikowane przez rzeczownik. Ten czas stanowi noc
(ta noc jest: ,,ciemna, bez gwiazd”), a także ciąg elementów rzeczywistości postrzeganych dniem i nocą, które rozpięte są miedzy niebem a ziemią
i są to: upiory (drzew), głowy (dudniące), trumny (rodzące się), groby (wciąż
przybywające), sznury (szubienic) i sznury maszyn burzy (samoloty), czaszki
(łamane). Uwagę przykuwa określenie trumny – rodzące się – odwrócenie
normalnego porządku rzeczy: rodzi się życie, nie śmierć. Wszystkie one odpowiadają dwóm przestrzeniom: śmierci i czasu wojny – przestrzenie te są
w utworze leksykalnie tożsame. Czas wojny staje się czasem śmierci (trumny
rodzące się, groby wciąż przybywające, sznury szubienic, łamane czaszki).
Realia rzeczywistości przedstawione w wierszu wydają się być rozciągnięte w ramie, którą stanowią krąg nieba i ziemi, krąg nocy i dnia. Z kolei
nagromadzone w tej ograniczonej przestrzeni rzeczowniki, które są konkretne, użyte jednoznacznie implikują osaczenie, spętanie, uwięzienie.
Czas rzeczywistości przeżywanej (refleksja, uczucia) oddają przenośnie
i porównania. Obrazy doznań, przeżyć wplatają się w czas istniejący, jednak
nie są ograniczone tym czasem – posiadają odniesienia w przeszłość i przyszłość.
W wierszu widoczna jest opozycja: rzeczywistość wojenna jest przedstawiona za pomocą rzeczowników konkretnych, co odzwierciedla jej stałość,
podczas gdy świat uczuć, przemyśleń, jest zobrazowany metaforycznie, co
oddaje jego ulotność, przemijanie.
Wiersz „Pokolenie 1943”
Tryptyk kończy utwór „Pokolenie”, pochodzący z 1943 roku. Jest to obraz świata wewnętrznego Pokolenia, ale innego niż to z 1941 roku. To obraz
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świata wewnętrznego Pokolenia, w którym dokonały się już zmiany. Wiersz
można podzielić na 3 zasadnicze części.
Obraz ten skonstruowany jest na zasadzie kontrastu, poprzez przeciwstawienie dojrzewającej przyrody okrutnej wojennej rzeczywistości. Dzięki
prostym konstrukcjom składniowym opis jest jasny, przejrzysty, komunikatywny. Na uwagę zasługuje brak pytań i związanej z nimi refleksji. Ta
część wiersza ma charakter orzekający, oznajmujący, co pełni rolę konkluzji.
Ten kontrast można odnieść do sytuacji Pokolenia. Rozwojowo jest to czas
rozkwitu osoby, pełnia sił fizycznych, czas generowania możliwych imago.
Tymczasem w opozycji do tego naturalnego stanu rzeczy, na tych młodych
ludzi spada stan wojennej rzeczywistości.
I tak pierwsze pięć strof stanowi metaforyczny obraz świata zewnętrznego. Użyte podczas opisu czasowniki określają procesy w toku lub są sumą
akcji. W znaczeniu czasowników zawarte są następujące cechy: ruch, żywotność, gwałtowność:
Wiatr drzewa spienia…
I tylko chmury – palcom, czy włosom
podobne – suną drapieżnie w mrok.
Ziemie owoców pełna po brzegi
kipi sytością jak wielka misa.
Kwiaty to krople miodu – tryskają
Ogromne nieba suną z warkotem.
Ludzie w snach ciężkich, jak w klatkach krzyczą.
Krew tak nabiera w żylak milczenia.

Czasowniki te oddają przemiany, ewolucję stanu wewnętrznego i zewnętrznego. Obraz rzeczywistości nie wynika z samego przeżywania, jak to
miało miejsce w wierszu Pokolenie 1941, lecz jest konkluzją tego przeżywania. Odbiciem tego faktu są paralelne konteksty:
Czy ziemia tak bólem dojrzewa
Jakeśmy w czasie dorośli? (Pokolenie 1941)
Wiatr drzewa spienia. Ziemia dojrzała. (Pokolenie 1943)

W tych wersach występuje bezpośredni wskaźnik nawiązania – czasownik dojrzeć. Opozycja aspektu czasu dojrzewać – dojrzeć pełni określoną funkcję. Aspekt niedokonany obrazuje sytuację od wewnątrz, w trakcie
dziania się, trwania w czasie, aspekt dokonany ujmuje sytuację z zewnątrz,
jako proces zamknięty. Formy dokonane czasu przeszłego prawdopodobnie
oznaczają procesy, których skutki są istotne dla teraźniejszości lub innego
momentu, który jest późniejszy niż moment wystąpienia akcji. Zatem przymiotniki dojrzała, nabrzmiała oznaczają: osiągniecie pełni rozwoju, bycie
a nie dopiero stawanie się, jak to ma miejsce w utworze „Pokolenie 1941”.
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Cztery kolejne strofy stanowią krótkie zdania pojedyncze, co oddaje
skondensowanie, streszczenie świata wartości Pokolenia. Wyrazem kryzysu
wartości, do którego prowadzi wojna jest zastosowanie konstrukcji składniowej z negacją „nie”. Stwierdzenia podmiotu lirycznego dotyczące braku wartości stają się tak widoczne dzięki budowie syntaktycznej wiersza. Zdania
z nie posiadają stałe miejsca w strukturze utworu, rozpoczynają one trzy
kolejne strofy:
Nas nauczono. Nie ma litości.
Nas nauczono. Nie ma sumienia.
Nas nauczono. Nie ma miłości.

Słowa te stanowią niejako tytuły do strof. Poza tymi zdaniami istotne
jest także uwypuklenie zaimka my w schemacie: Nas nauczono – staje się
on bardzo widoczny, tym samym ważniejszy komunikacyjnie dla odbiorcy.
Forma „My” charakteryzuje stan całego Pokolenia.
Nazwy uczuć, a także właściwości psychiczne: litość, sumienie, miłość
występują w znaczeniach realnych, ale wartość znaczeń i ich istnienie są
zanegowane, o czym świadczą: bliższy kontekst i segmentacja syntaktyczna.
Szerszy kontekst leksykalny danego słowa – nazwy uczucia, stanowi szereg
rzeczowników występujących w znaczeniach realnych: brat, kości, strach,
groza, kije, ręce, mrok, matki, dzieci; nieliczne rzeczowniki zmetaforyzowane: żagiel nozdrzy, sieć kijów i rąk, dłuto bolesne. A także wiele czasowników
o znaczeniu czynnościowym, które to znaczenie jest nacechowane ujemnie
lub konotuje taką cechę: zginąć, wykłuto, złamano, zaryci, drążymy, uciekać,
węszących, wzdęte, rozpruty. Czasowniki te ujawniają przyczynę zanegowania wartości, stanowią argumenty tego zanegowania:
nie ma litości (…) śni się brat, który zginął (…)
oczy wykłuto (…)
kości złamano (…)
(…) drąży krew.

Na uwagę zasługuje ułożenie rzeczowników. Są one wyróżnione zestawieniem linearnym w ciągu tekstu, lub zajmowaniem pozycji finalnej:
Nie ma litości (…) krew
Nie ma sumienia (…) źli troglodyci

Nie ma miłości (…) serca rozpruty strąk.
Nazwom uczuć i stanów psychicznych określonych przez rzeczownik
abstrakcyjny odpowiada rzeczownik konkretny – nazywający substancję lub
obiekt. To powyższe zestawienie nazw w treści wiersza tworzy obraz uprzed-
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miotowienia, materializowania uczuć i doznań, zdominowania świata wewnętrznego przez realia zewnętrzne. Pomiędzy tak zestawionymi rzeczownikami można zaobserwować określone relacje. Znaczenia rzeczowników będących nazwami uczuć: litość (uczucie żalu, współczucia, SJP II, s.45) sumienie
(zdolność oceniania, postępowania, świadomość odpowiedzialności moralnej
za swoje czyny, SJP, III, s. 370), miłość (głębokie przywiązanie, umiłowanie
SJP, II, s. 177) modyfikują znaczenia rzeczowników konkretnych, a właściwie
skojarzenia cech zawartych w znaczeniu tych rzeczowników. Krew przywołuje ból, odwet. Troglodyta budzi takie skojarzenia jak: prymitywność, nieokrzesanie, uproszczenie, kierowanie się instynktem, niski poziom rozwoju.
Strach w kontekście – serca rozpruty strąk – oznacza pustkę, zanikanie więzi, stępienie uczuć. Modyfikacja ta polega na neutralizacji znaczenia realnej
nazwy uczucia występującego w tekście, poprzez cechę dopełniającą treść
rzeczownika, który jest nazwą substancji, obiektu. W wyniku tej modyfikacji
rzeczowniki nazywające uczucia i właściwości psychiczne nabierają nowych
znaczeń. Nowe znaczenie nie jest wyrażone wprost, staje się ono zrozumiałe
na podstawie kontekstu i relacji semantycznej:
Nie ma litości – krew – odwet;
Nie ma sumienia – troglodyci – instynkt
Nie ma miłości – serca rozpruty strąk – pustka, stępienie,
wyczerpanie sił życia.

Zabieg ten ma na celu ukazanie kondycji psychicznej Pokolenia. Obrazuje on świat wewnętrzny Pokolenia, świat ten uległ przemianom, których
przyczyna ma miejsce w realiach czasu. Przemiany te dokonały się przede
wszystkim w sferze wartości. Obraz świata wewnętrznego Pokolenia stanowi
świadomość przewartościowanych uczuć i doznań, a także złamanych wartości.
Utwór kończy refleksja stanowiąca przewidywania na temat tego, czy pamięć o losach i życiu Pokolenia będzie obecna w przyszłości. Refleksja dotyczy przyszłości bliższej i dalszej. Przyszłość bliższą obrazują rzeczowniki
konkretne nazywające realia:
I tak staniemy na wozach, czołgach,
na samolotach, na rumowisku (…).

Słowa te stanowią deklarację uczestnictwa w walce, są jednocześnie rozwiązaniem dylematów istniejących w świadomości Pokolenia w 1941 roku.
Deklaracja te jednak dalej nie pozostaje czymś łatwym, obecne są w niej
odczucia: pustki, zagubienia, osamotnienia:
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(…) gdzie po nas wąż się ciszy przeczołga,
gdzie zimny potop omyje nas,
nie wiedząc: stoi, czy płynie czas. (…).

Przyszłość dalsza zaznaczona jest przez archeologiczną w swym wyrazie przenośnię. Przenośnia ta ukazuje, że losy Pokolenie są losami pokoleń
wpisanych w historię świata, ślady tych pokoleń upamiętniają ,,karty Iliady
rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie” będące świadectwem pamięci i gloryfikacji męstwa i waleczności, bądź tylko ,, (…) z litości, chociaż nad grobem
krzyż.” Ten krzyż to smutna refleksja o niepamięci, zapomnieniu. (Ostasza,
1989).
,,Ja żołnierz, poeta, czasu kurz” Rodzicom
Na wstępie rozdziału zostało przedstawione stanowisko zgodnie, z którym stwierdzić można, że poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego tworzona była niejako z dwóch pozycji. Pierwsza pozycja to głos Pokolenia, głos
młodych ludzi, których dorastanie przypada na czasy wojny. Przyjmując
to stanowisko poeta kreśli obraz zmian zachodzących w świecie zewnętrznym i tych zachodzących w świadomości Pokolenia. Obraz zmian widzianych z pozycji Pokolenia obecny jest w trzech przedstawionych wcześniej
wierszach – „Pokolenie 1941” – inicjacja zmian, początek przekształceń, „Ten
Czas” – obraz realiów, w którym przyszło żyć Pokoleniu – jest to jednocześnie uzasadnienie tych zmian. „Pokolenie 1943” – synteza dwóch poprzednich i wybór drogi, którą obiorą, konsekwencje tych wyborów i strach przed
nimi, a także przed przyszłością i zapomnieniem. Ten podrozdział z kolei zawierał będzie analizę jednego utworu o tytule ,,Rodzicom”. Charakter
i wymowa tego utworu odpowiadają drugiej pozycji Ja. Baczyński występuje tu jako jednostka, nie Pokolenie. Jako pozbawiony nadziei Kolumb, syn,
który żegna się z rodzicami i poeta, który daje świadectwo, nie tylko własną
twórczością, ale także życiem.
Podmiot liryczny w tym wierszu to alter ego poety. Wskazują na to czasowniki używane w pierwszej osobie liczby pojedynczej, a także zaimki
osobowe: mi, ja, we mnie. Poeta mówi wprost o sobie: ,,Na imię mi było
Krzysztof ”. Wiersz jest przykładem liryki bezpośredniej, inwokacyjnej. Autor zwraca się do rodziców. Utwór zbudowany niejako w oparciu o zasadę
kontrastu. Baczyński zestawia przeszłość z teraźniejszością, wiersz kończy
rodzajem konkluzji będącej indywidualną deklaracją.
I tak przeszłość to: wychowanie zdobyte w domu rodziców; zdobywanie
wiary w wartości, to przygotowanie do czynów szlachetnych, dobrych: ,,On
niesie, on nazwie, on wytłumaczy (…)”. Z tym czasem wiary i nauki zestawia
teraźniejszość. Stanowi ją wojna, która przynosi przyspieszone dorastanie,
nie będące w zgodzie z rytmem życia – należy rozstać się z młodzieńczymi marzeniami, iluzjami, należy skonfrontować się z okrutną rzeczywistoś-
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cią. Wojna przynosi cierpienie, niszczy wrażliwość, nie pozwala cieszyć się
młodością, zabiera ją – jest to zbliżone do losów całego Pokolenia: „tak się
do trumny dorasta…. Jakeśmy w czasie dorośli…”. Ne tle tej konfrontacji
przeszłości z teraźniejszością poeta kreśli osobistą sytuację, świat własnych
przeżyć, myśli i uczuć. Jest on świadomy tego, że jest częścią tragicznego
pokolenia Kolumbów:
I po cóż wiara taka dziecinie,
po cóż dziedzictwo, jak płomieni dom?
zanim dwadzieścia lat nie minie,
umrze mu życie w złocieniach rąk.

Poeta ma świadomość tragizmu własnego losu, tego, że w każdej chwili
może umrzeć z rąk wroga:
(…) nazbyt mocno śmierć uderza zewsząd.

Ma poczucie beznadziejności i bezsilności wobec losu. Tragizm przeżyć
jest tak wielki, że zastanawia się nad istnieniem miłości: ,,Miłość matko, już
nie wiem czy jest”, podobnie, jak Pokolenie, którego doświadczenie to negacja wartości sprowokowana przez sytuację zewnętrzną. Ale ten stan rzeczywistości, którego składowymi są cierpienie i ryzyko śmierci oraz degradacja wartości nie odbiera mu sił do walki. Poeta decyduje się, bierze udział
w walce:
Ojcze, broń dźwigam pod kurtką
po nocach ciemno – walczę, wiary więdną.

Jest to solidarne z postawą całego Pokolenia:
I tak staniemy na wozach, czołgach, na samolotach, na rumowisku (…)
(Pokolenie 1943).

Dobitną deklaracją o podjęciu decyzji o przyłączeniu się do walczących
są słowa:
Ja żołnierz, poeta, czasu kurz…

Te słowa to rodzaj konkluzji. Pomimo tragizmu czasów obecnych przedstawionego wprost, a także poprzez kontrast teraźniejszości z przeszłością,
poeta staje do walki. Ułożenie słów w cytowanym powyżej wersie, to niejako gradacja ważności: Baczyński przede wszystkim żołnierz (Ja żołnierz),
dopiero potem poeta (Ja poeta). Wreszcie ostatnie słowa to smutna refleksja
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nad przeszłością, Ja czasu kurz, refleksja wzmocniona finalną pozycją w zdaniu. Niepewności tej refleksji dodają trzy kropki – to takie puste miejsce,
które wypełni czas. Ta refleksja to także wyraz zwątpienia w sens walki,
obawa o zapomnienie, o niepamięć. Ta obawa, podobnie, jak całość odczuć
bliskie są przeżyciom całego Pokolenia: „(…) nie wiedząc czy my karty Iliady,
rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie, czy nam postawią z litości chociaż,
nad grobem krzyż.” („Pokolenie 1943”).

Podsumowanie

Pozycje wymienione to: Ja jako głos Pokolenia, Ja jako żołnierz, Ja jako
poeta, Ja jako Syn żegnający się z Rodzicami.
Ja jako głos Pokolenia. Treść tej pozycji wydaje się być najbardziej złożona. Składa się na nią obraz rzeczywistości wojennej widzianej oczami
młodych ludzi. Ten obraz to koszmar i widmo śmierci. Grozę czasów, które
spadły na losy młodego pokolenia wybitnie podkreśla pierwsza część utworu
„Rodzicom”. Zestawienie dzieciństwa, sposobu wychowania, beztroski z opisem rzeczywistości wojennej zawartej w utworach „Pokolenie” i „Ten Czas”
podkreśla, może nawet bardziej uświadamia tragizm czasów. Trudno za pomocą języka oddać obraz wojny – jednak najczęstszym elementem opisów
jest motyw śmierci dotykającej przyrody i ludzi.
Ten opis to kontekst dla przeżyć, myśli i wyborów Pokolenia. Jego pominięcie jest niemożliwe w interpretacji, wcale nie mam na myśli wyakcentowania niezaprzeczalnej szlachetności i męstwa dokonanych wyborów – bardziej uświadomienie okrutnego dziejowego, a może rozwojowego paradoksu
w jakim przyszło im uczestniczyć. Czas młodości – to czas ogromnej generatywności, tworzenia siebie, własnych możliwości, odkrywania tego, kim
chce się być. Jest to fizjologicznie i psychologicznie czas ekspansji osoby, jej
działania w świecie, który owszem stawia przeszkody i bariery, ale daje tyle
samo możliwości. Natomiast Pokolenie zostaje dramatycznie ograniczone
„Tym czasem”. Młodzi ludzie zostają zamknięci. Najczęstszą myślą, uczuciem, jest strach przed śmiercią. Rzeczywistość jest naszpikowana jej obrazem. Pełna jest jej przyroda, niebo i ziemia. To taki odwrócony porządek
rzeczy – tak jak gdyby wiosna nie przynosiła rozkwitu tylko zamarcie.
Jakie ma to konsekwencje dla nich? Owszem widmo śmierci towarzyszy
im na każdym kroku i jest bliższe z każdym oddechem. Jednak oni znajdują w sobie tyle siły by się nie poddać. Koszt tego niepoddania się równa
się zabranemu życiu. W czasie tak krótkim dorastają tak, jak dorasta się
na przestrzeni całego życia. Obraz tego dorastania to właśnie druga skła-
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dowa treść tej pozycji. Zmieniają się, uczą życia w czasach barbarzyńskiego
okrucieństwa. Tracą nie tylko życie, metaforycznie i dosłownie, tracą także
wartości, no właśnie, ale czy naprawdę?
Efekt tego dorastania to wybór: „I tak staniemy na wozach, czołgach (…)”
(Pokolenie 1943).
Wierzą, mimo tego że nauczono ich, nauczono teraz – Baczyński celowo
pisze – nauczono, nie uczono. Nauczono – wskazuje na niedawny okres, tak
jakby ktoś zmieniał w to, co wierzą. Nas nauczono nie ma miłości, nie ma
litości. Mimo tego, oni nadal wierzą, dlatego stają do walki, dlatego Baczyński pisze, dlatego kochają. Wybór walki nie jest czymś prostym, to efekt
dojrzałości jaką zdobyli, ta dojrzałość nie jest wolna od lęku, inaczej byłaby
po prostu brawurą. Boją się śmierci, ale także przyszłości rozumianej jako
pamięć o nich, o tym kim byli, na co się zdecydowali. Ten lęk to składowa
ich tożsamości, jest na tyle silny, aby nie móc przestać o nim myśleć, jednocześnie na tyle słaby by nie umożliwiać działania.
Pozycja głos Pokolenia to zatem obraz czasów widzianych oczami młodych ludzi, dla których życie się zaczęło, obraz ich stanowczo przedwczesnego dojrzewania, a także wybór będący jego efektem. Wybór niepozbawiony
lęku, nie tyle o jego słuszność, co lęku o przyszłość.
Kolejna pozycja – Ja żołnierz. Wydaje się być ona tożsama z głosem Pokolenia. To co ją odróżnia, to po pierwsze indywidualny charakter, samodzielny wybór, a tym samym decyzja o udziale w walce. Najmocniej widać
to w wierszu „Rodzicom”. Autor jakby odcina się od dzieciństwa, jednocześnie o nim pamiętając, deklaruje, że nie boi się śmierci, a tyle o niej pisze.
To, co wybiera, na co się decyduje, nie jest proste, nie jest także wolne od
dylematów, tych osobistych. Wojna to czas pełen okrutnych paradoksów.
Baczyński pisze, że nie ma miłości, jednocześnie kocha, nie boi się śmierci, a nazywa siebie czasu kurzem. Ten indywidualny profil pozycji, może
nawet intymnie indywidualny pokazuje przynajmniej szczątkowo dylematy
z jakimi się zmaga. Ich przezwyciężenie – walka. Nazywa siebie żołnierzem,
dopiero potem poetą, a na końcu czasu kurzem. Jak gdyby lęk przed tym, co
przyniesie przyszłość był najdalszy.
Ja żołnierz – to także syn żegnający Rodziców. Rzecz jasna, ma to bardzo
indywidualny charakter, pytanie jednak, jak wiele pożegnań symbolizuje ten
wiersz. Przestaje być dzieckiem, czy młodzieńcem. Dorósł w tragiczny sposób. Efekt tego dorastania – taki sam jak dorastania całego Pokolenia. To
także swoisty rodzaj podziękowania, za to kim jest. Pomimo oszustwa czasów i tego, że są czymś innym niż miały być.
Pozycja przedostatnia – poeta. Ona wydaje się być nieczytelna w przytoczonych wierszach. Poeta będący kronikarzem, obserwatorem i czynnym
uczestnikiem tego wszystkiego, co się dzieje. To, że pisze, to być może z jednej strony katharsis, z drugiej sposób komunikowania się, może chęć ocalenia Pokolenia przed zapomnieniem, a może manifest wiary w wartości. Po-
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mimo tego, że ich nauczono, on ciągle wierzy, dlatego pisze i walczy. Walka
jest jednak na pierwszym miejscu.
Czytając podsumowanie nie trudno zauważyć tego, że trudno te wszystkie pozycje oddzielić, postawić pomiędzy nimi wyraźne granice. Owszem
każda z nich ma specyficzny dla siebie kształt, treść. Wyraźny w używanym
języku i konstrukcji składniowej jaką się posługuje. Jednak i one wszystkie często wzajemnie się przeplatają, a znaczenia jednej nie można zrozumieć bez odwołania się do kolejnej. Bo Ja żegnający się z Rodzicami, czy Ja
w intymnej relacji z żoną – to doświadczenia bliskie większości Pokolenia.
Z kolei przeżycia Pokolenia, obraz czasów kształtują także postawę Baczyńskiego. Niesprowadzalny wydaje się być tylko Ja poeta, ale czy na pewno.
Z jednej strony tak, bo on potrafił to wszystko nazwać, z drugiej jego jako
Poetę po części ukształtowali ludzie, którzy go otaczali.
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Relacje między pracoholizmem, afektem
i zdrowiem psychicznym 2

Streszczenie

Celem badań była analiza zależności między pracoholizmem, afektem
i zdrowiem psychicznym. Dotychczasowe dane wskazują, że wysoki poziom pracoholizmu idzie w parze z podwyższonym afektem negatywnym
i obniżonym pozytywnym. Z kolei afekt – w zależności od znaku – może
prowadzić do pozytywnych bądź negatywnych konsekwencji zdrowotnych.
Dlatego przypuszczano, że afekt będzie pełnił mediacyjną rolę w relacji pomiędzy pracoholizmem a zdrowiem psychicznym. W celu weryfikacji tego
przypuszczenia przebadano 194 pracowników w wieku 23-66 lat. Około roku
przed urlopem badani wypełniali kwestionariusze do pomiaru pracoholizmu
i afektu dyspozycyjnego, a następnie trzykrotnie (około 6 miesięcy przed
urlopem, 2 tygodnie po urlopie i 6 miesięcy po urlopie) skale mierzące ich
afekt oraz stan zdrowia. Wyniki wskazały, że zmiany nastroju korespondują ze zmianami stanu zdrowia psychicznego. Potwierdzono także mediacyjną rolę pozytywnego i negatywnego afektu w relacji pracoholizm-zdrowie
6 miesięcy przed urlopem oraz 6 miesięcy po urlopie.
Słowa kluczowe: pracoholizm, afekt, zdrowie psychiczne
1 Adres do korespondencji: Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Smugowa
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The relationship between workaholism, affect,
and mental health

Abstract

The aim of the present study was to analyze the relationship between
workaholism, affect, and mental health. The research conducted so far has
indicated that high level of workaholism is associated with high negative
affect and low positive affect, which, in turn, lead to positive or negative
heath consequences. Thus, it was hypothesized that affect would be a mediator in the relationship between workaholism and mental health. To verify
this prediction, 194 professional workers, aged 23 to 66, filled in measures
of workaholism and dispositional affect almost a year before their holiday.
Then, 6 months before the holiday, 2 weeks after it and 6 months after it,
they completed scales measuring state affect and mental health. The results
showed that changes in mood corresponded to changes in affect. The mediating role of affect in the relationship between workaholism and mental
health 6 months before and 6 months after the holiday was also confirmed.
Key words: workaholism, affect, mental health
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Wprowadzenie

Pracoholizm jest zjawiskiem, które na przestrzeni ostatnich lat przyciąga uwagę zarówno opinii publicznej, jak i coraz większej rzeszy badaczy.
Wzrost zainteresowania pracoholizmem można także obserwować w Polsce (Golińska, 2008; Hornowska i Paluchowski, 2007; Wojdyło, 2010). Jak
pokazują badania, rola pracy zawodowej w percepcji Polaków wzrasta, na
co niewątpliwie wpływ mają zmiany gospodarcze, jakim podlega nasz kraj
(Hornowska i Paluchowski, 2007).
Zainteresowanie badaczy wzbudza zwłaszcza poszukiwanie sytuacyjnych
i podmiotowych korelatów pracoholizmu (Burke, 1999; Burke, Matthiesen
i Pallesen, 2006; Golińska, 2007), a także analiza wpływu, jaki pracoholizm
wywiera na funkcjonowanie jednostki, w tym jej satysfakcję z życia (Aziz
i Zickar, 2006), możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym (Bonebright, Clay i Ankenmann, 2000; Bakker Demerouti i Burke, 2009) czy stan
zdrowia (Burke i Matthiesen, 2004; Kanai, Wakabayashi i Fling, 1996; Taris,
Geurts, Schaufeli, Blonk i Lagreveld, 2008). Jednym z celów, jaki przyświeca
tym poszukiwaniom, jest odpowiedź na pytanie, czy wpływ pracoholizmu
na funkcjonowanie jednostki i organizacji jest korzystny czy niekorzystny.
Zdaniem części badaczy pracoholizm jest zjawiskiem przynoszącym korzyści zarówno pracownikom, jak i zatrudniającej ich organizacji. Na przykład Machlowitz (1980), prowadząc wywiady z pracoholikami, odkryła, że
są oni zadowoleni ze swojej pracy. Podobnie Friedman i Lobel (2003), dzięki
prawie stu wywiadom z pracownikami szczebla kierowniczego, wykazali, że
pracoholicy – mimo iż nie utrzymują równowagi między życiem prywatnym
a zawodowym – są szczęśliwi i czerpią satysfakcję z wykonywanej pracy,
pod warunkiem, że traktowanie jej priorytetowo jest spójne z ich systemem
wartości. W literaturze przeważają jednak dane, zgodnie z którymi pracoholizm prowadzi do negatywnych konsekwencji (Killinger, 1991; Naughton,
1987; Porter, 1996, 2001). Wśród nich wymieniane są m.in. wysoki poziom
stresu (Andreassen, Ursin i Ericksen, 2007), pogorszenie stanu zdrowia tak
psychicznego, jak somatycznego (Burke, 2000; Killinger, 1991; Spence i Robbins, 1992), wypalenie zawodowe (Andreassen i in., 2007; Taris, Schaufeli
i Verhoeven, 2005), niska jakość relacji ze współpracownikami (McMillan
i O’Droscoll, 2004) czy doświadczanie konfliktu rodzina-praca (Bakker i in.,
2009).
Opisane wyżej perspektywy – pozytywna i negatywna – wydają się
sprzeczne tylko pozornie. W rzeczywistości mogą one opisywać dwa odrębne typy ponadprzeciętnego zaangażowania w pracę. Taki punkt widzenia
można coraz częściej spotkać w rozważaniach nad pracoholizmem. W różnego rodzaju typologiach pojawia się rozróżnienie na co najmniej dwie for-
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my wysokiego zabsorbowania pracą: negatywną (czy wręcz patologiczną)
i pozytywną (Burke i Fiksenbaum, 2009; Spence i Robins, 1992; Wojdyło,
2010)3. Pierwsza charakteryzuje osoby, które odczuwają wewnętrzny przymus pracy, mają trudności z jej przerwaniem i poświęceniem się innym
aktywnościom, a także odczuwają negatywne społeczne, psychiczne i zdrowotne skutki nadmiernego obciążenia pracą. Innymi słowy, są uzależnione
od pracy analogicznie jak dzieje się to w przypadku uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy hazardu (Porter, 1996). Zdaniem niektórych, pojęcie
„pracoholizm” zarezerwowane jest tylko dla tej formy zaabsorbowania pracą
(Golińska, 2008; Porter, 1996; Robinson, 1999; Wojdyło, 2010). W ten sposób określenie to będzie używane także w niniejszym tekście. Drugi punkt
widzenia odnosi się do osób, które również ponadprzeciętnie angażują się
w pracę, przy czym w ich przypadku nie jest to efektem odczuwanego przymusu. Osoby te, nazywane entuzjastami pracy, potrafią przerwać pracę, kiedy mają na to ochotę oraz angażować się w inne niż praca czynności (Spence i Robbins, 1992). Według Burke’a i Fiskenbaum (2009), pierwszą z opisanych form zaabsorbowania pracą można określić mianem uzależnienia od
pracy, natomiast drugą – pasją pracy. Należy jednak dodać, że mimo iż te
dwie formy zaangażowania w pracę wymieniane są najczęściej (por. Wojdyło, 2010), w literaturze przedmiotu wspomina się także o innych typach. Na
przykład Spence i Robbins (1992) wymieniają trzy typy pracowników charakteryzujących się wysokim zaabsorbowaniem pracą (work involvement). Są
to, wspomniani już, pracoholicy uzależnieni, (charakteryzujący się wysokim
poziomem zaangażowania w pracę i przymusu pracy oraz niskim stopniem
zadowolenia z pracy) oraz entuzjaści pracy (wysoko zaangażowani w pracę,
odczuwający niski przymus pracy i wysokie zadowolenie z pracy). Trzecim,
wymienianym przez Spence i Robbins (1992), typem pracowników zaangażowanych w pracę są pracoholicy entuzjastyczni, których charakteryzuje
wysoki poziom przymusu pracy (w odróżnieniu od entuzjastów pracy) i wysoki poziom zadowolenia z pracy (w odróżnieniu od pracoholików uzależnionych). Wyniki badań pokazują, pracoholicy-entuzjaści charakteryzują się
wyższą satysfakcją z życia i większym poczuciem sensu w życiu niż pracoholicy nieentuzjastyczni. Jednocześnie jednak oba typy doświadczają silniejszego konfliktu praca-rodzina niż osoby cechujące się niskim zaangażowaniem
w pracę (Bonebright i in., 2000).
Powyższe rozróżnienia nie pozostają bez wpływu na ocenę relacji między
zaangażowaniem w pracę a afektem. Można bowiem podejrzewać, że tym,
co odróżnia pracoholików uzależnionych od entuzjastów pracy jest m.in.
afekt doświadczany w związku z wykonywaną pracą: podczas gdy entuzjaści
3 Mimo iż w wielu koncepcjach wyróżnia się więcej niż dwa typy wysokiego zaangażowania w pracę, uzależnienie od pracy i entuzjazm pracy pojawiają się w większości z nich
(Spence i Robins, 1992; Wojdyło, 2010).
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mogą angażować się w pracę dla przyjemności (a zatem aby podwyższać
afekt pozytywny), pracoholicy mogą być kierowani przymusem (celem obniżania afektu negatywnego). Także u pracoholików entuzjastycznych (z racji
wysokiego zadowolenia z pracy) pierwszy z motywów może przeważać nad
drugim. To pozwala przypuszczać, że osoby uzależnione od pracy będą po
nią sięgały po to, aby zminimalizować niepokój, lęk czy poczucie winy, jakie
pojawiają się, gdy zmuszone są oderwać się od pracy (Golińska, 2008, Porter,
1996; Spence i Robbins, 1992). Pogorszenia samopoczucia mogą doświadczać
także w związku z wyznaczaniem sobie nierealnych terminów, obawami
przed niepowodzeniem czy trudnościami w godzeniu pracy z innymi sferami funkcjonowania.
Wydaje się, że uwzględnienie afektu w badaniach nad pracoholizmem
jest bardzo istotne. Po pierwsze, stany afektywne, jakich doświadczają pracownicy, wpływają na jakość współpracy w zespole oraz jej efekty (Jaros,
2009; Judge i Larsen, 2001). Na przykład, negatywne doświadczenia afektywne mogą prowadzić do konfliktów w miejscu pracy (Levine i Thompson,
1995), przyczyniać się do rozwoju wypalenia zawodowego (Thoresen, Kaplan,
Barsky, de Chermont i Warren, 2003) oraz zniechęcać pracowników do pracy, a w dłuższej perspektywie skutkować jej porzuceniem (George, 1989).
Afekt pozytywny może natomiast iść w parze z satysfakcją z pracy i przywiązaniem do organizacji (Thoresen i in., 2003).
Rola afektu w badaniach nad pracoholizmem wydaje się ważna z jeszcze jednego powodu. To, w jakim stanie afektywnym przez większość czasu
pozostaje dana osoba, nie pozostaje bowiem bez wpływu na jej funkcjonowanie. Badania pokazują m.in., że bilans doświadczanych przez jednostkę
stanów pozytywnych i negatywnych jest jednym z podstawowych wyznaczników jej satysfakcji z życia (Larsen, 2000; Linley, Maltby, Wood, Osborne i Hurling, 2009). Coraz częściej zwraca się również uwagę na związek
afektu ze stanem zdrowia tak psychicznego, jak fizycznego (Cohen i Pressman, 2006; Diehl, Hay i Berg, 2011). To zaś skłania do przypuszczenia, że
afekt może być mechanizmem wyjaśniającym, dlaczego osoby uzależnione
od pracy deklarują więcej symptomów pogorszenia stanu zdrowia. Analiza
literatury przedmiotu dość jednoznacznie bowiem wskazuje, że pracoholizm
rozumiany zgodnie z założeniami modelu uzależnieniowego prowadzi do
negatywnych konsekwencji zdrowotnych (np. Andreassen; Hetland, Molde
i Pallesen, 2011; Burke, 2000; Burke, Oberklaid i Burgess, 2004; Shimazu,
Schaufeli i Taris, 2010; Taris, Schaufeli i Verhoven, 2005; Taris i in., 2008).
Brakuje jednak badań, których celem byłaby identyfikacja mechanizmów leżących u podłoża relacji między pracoholizmem a jego negatywnymi konsekwencjami (których przejawem może być na przykład pogorszenie zdrowia
psychicznego). Zwykle, jeśli badacze decydują się przyjrzeć zmiennym pośredniczącym w relacji między uzależnieniem od pracy a zdrowiem, to koncentrują się na sposobach radzenia sobie ze stresem (Shimazu i in., 2010) lub
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właściwościach wykonywanej pracy np. stawiane pracownikowi wymagania
(Taris i in., 2005). Wydaje się jednak, że z powodów, o których wspomniano
wcześniej, jako potencjalny czynnik pośredniczący w relacji między uzależnieniem od pracy a stanem zdrowia warto uwzględnić afekt.

Problemy badawcze

Powyższe rozważania skłaniają do sformułowania trzech ogólnych pytań
badawczych.
P1: Czy osoby o wysokim pracoholizmie różnią się od osób o jego niskim poziomie pod względem afektu dyspozycyjnego, afektu rozumianego
jako stan i zdrowa psychicznego?
Wyniki dotychczasowych badań empirycznych pozwalają oczekiwać pozytywnej relacji między pracoholizmem a afektem negatywnym (rozumianym zarówno jako dyspozycja, jak i jako stan) i nasileniem objawów świadczących o pogorszeniu stanu zdrowia psychicznego. W przypadku afektu
pozytywnego można natomiast spodziewać się odwrotnej zależności z pracoholizmem.
Na przykład, Burke i Matthiesen (2004), badając norweskich dziennikarzy, wykazali, że pracownicy uzależnieni od pracy deklarowali istotnie
wyższy poziom afektu negatywnego i istotnie niższy poziom afektu pozytywnego niż entuzjaści pracy4. Jednocześnie badani ci nie różnili się pod
względem tygodniowej liczby przepracowanych godzin. Golińska (2005),
wychodząc z założenia, że pracoholizm jest uzależnieniem, wykazała, że
choć pracoholicy nie różnią się od niepracoholików poziomem afektu pozytywnego doświadczanego w pracy, mają wyższy poziom afektu negatywnego. Badania Wojdyło (2005), gdzie pracoholizm również mierzono zgodnie z założeniami modelu uzależnieniowego, pozwoliły natomiast ustalić,
że poziom pracoholizmu najlepiej wyjaśniany jest poprzez nasilenie afektu
negatywnego oraz tzw. pobudzenie mobilizujące (energetyczny aspekt afektu
pozytywnego). Sugeruje to, że pracoholików wyróżnia wysoki poziom uczuć
negatywnych w połączeniu z wysokim pobudzeniem energetycznym. Dodatni związek między pracoholizmem a afektem negatywnym potwierdzono również w najnowszych badaniach nad polską adaptacją Work Addiction
4 Rozróżnienia tych typów dokonano w oparciu o model Spence i Robbins (1992), który zakłada, że o tym, czy dana osoba jest pracoholikiem, decyduje jej umiejscowienie na
każdym z trzech wymiarów: zaangażowania w pracę (work involvement), przymusu pracy
(feeling driven to work) i zadowolenia z pracy (work enjoyment).
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Risk Test (Wojdyło i Buczny, 2010). Także Clark, Lelchook i Taylor (2010)
w badaniach przeprowadzonych w grupie pracujących studentów wykazali,
że wewnętrzny przymus pracy korelował pozytywnie z afektywnością negatywną, natomiast kontrola wielozadaniowa, rozumiana jako skłonność do
przejmowania odpowiedzialności za wiele zadań jednocześnie, pozostawała
w dodatnim związku z afektywnością pozytywną. Zdaniem autorów oznacza to, że podczas gdy pozytywna afektywność może sprzyjać korzystnym
zachowaniom (np. zaangażowaniu w wykonywanie swoich obowiązków),
afektywność negatywna idzie w parze z zachowaniami dysfunkcjonalnymi
(np. nieustannym myśleniem o pracy).
Omówione wyżej wyniki badań sugerują, że tym, co odróżnia osoby
uzależnione od pracy od osób o niskim poziomie pracoholizmu, jest przede
wszystkim nasilenie afektu negatywnego. W przypadku afektu pozytywnego brakuje aż tak jednoznacznych ustaleń. Zdaniem części badaczy osoby
o wysokim pracoholizmie cechuje niski poziom uczuć pozytywnych (Burke
i Matthiesen, 2004), inni zwracają uwagę na brak różnic w poziomie afektu
pozytywnego między osobami uzależnionymi a nieuzależnionymi od pracy
(Golińska, 2005), jeszcze inni – na bardziej złożoną zależność (np. wysokie
pobudzenie mobilizujące związane z afektem pozytywnym u pracoholików;
Wojdyło, 2007). Dodatkowych trudności w interpretacji uzyskanych danych
nastręcza fakt, że część badań odnosi się do afektu rozumianego jako cecha (Clark i in., 2010), pozostałe natomiast dotyczą afektu rozumianego
jako stan, przy czym – jak na przykład w badaniach Burke’a i Matthiesena (2004) – nie jest wiadomo, jaką perspektywę czasową przyjęli badacze.
Dlatego też w niniejszych badaniach zdecydowano się uwzględnić zarówno
afekt rozumiany jako stan, jak i afekt rozumiany jako cecha.
Nieco mniej kłopotów nastręcza próba odpowiedzi na pytanie o relację
między pracoholizmem a zdrowiem psychicznym. Jak wspomniano, pracoholizm traktowany jako uzależnienie idzie w parze z pogorszeniem funkcjonowania fizycznego i psychicznego. Udowodniono na przykład, że pracoholicy deklarują więcej objawów psychosomatycznych, takich jak kłopoty ze
snem, wyczerpanie psychofizyczne, dolegliwości ze strony układu krążenia
i pokarmowego, alergie czy bóle głowy, niż osoby nie odczuwające przymusu
pracy (Andreassen i in., 2011; Burke, 2000; Burke i in., 2004; Golińska, 2008;
Kubota Shimazu, Kawakami, Takahashi, Nakata i Schaufeli, 2010; Shimazu
i in., 2010; Taris i in., 2005; Taris i in., 2008). Wyniki te pozwalają oczekiwać
pozytywnej relacji między pracoholizmem a nasileniem symptomów pogorszenia zdrowia psychicznego także w niniejszych badaniach.
P2: Czy osoby o wysokim pracoholizmie deklarują wyższy afekt negatywny i niższy afekt pozytywny oraz mniej symptomów pogorszenia stanu
zdrowia psychicznego zaraz po urlopie niż kilka miesięcy przed i po nim?
W literaturze brakuje badań, w których uwzględniano by rozróżnienie na
czas poświęcany pracy i czas wolny. Prowadzone dotychczas analizy w więk-
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szości mają charakter przekrojowy, co nie pozwala wnioskować o zmianach,
jakim afekt pracoholika podlega w czasie. Wydaje się, że poziom afektu pozytywnego i negatywnego będzie różny w zależności od tego, czy mierzono
go w pracy, czy też poza nią (np. podczas urlopu). Na taką możliwość wskazują wyniki badań przeprowadzonych przez Snira i Zohara (2008), których
uczestnicy przez dwa tygodnie, w czterech losowych momentach dnia, opisywali swój nastrój oraz sytuację, w jakiej się znaleźli (m.in. miejsce, otaczających ich ludzi, wykonywaną czynność, własne preferencje). Okazało się, że
osoby, których dzienny czas pracy był dłuższy niż 11,5 godziny, odczuwały
wyższy afekt pozytywny podczas pracy niż w czasie wolnym (podobnych
różnic nie odnotowano w odniesieniu do afektu negatywnego). Co więcej,
osoby te częściej niż badani, którzy pracowali mniej niż 11,5 godziny dziennie, stwierdzały, że preferują aktywność związaną z pracą niż czynności wykonywane w wolnym czasie. Uzyskane przez Snira i Zohara (2008) wyniki
jasno zatem wskazują na konieczność uwzględniania kontekstu (praca vs.
czas wolny) w badaniach relacji między pracoholizmem a afektem. Szczególnie interesujące wydaje się zestawienie urlopu z czasem aktywności zawodowej. Warto jednak zaznaczyć, że przyjęte przez autorów kryterium definicyjne pracoholizmu (czyli ilość godzin spędzonych na pracy) jest dyskusyjne,
ponieważ to, ile godzin dana osoba pracuje może wynikać z innych niż uzależnienie od pracy powodów (Erosy-Kart, 2005; Mcmillan, O’Driscoll, Marh
i Brady, 2001; Wojdyło, 2010; Taris i in., 2008).
Niedostatek badań, które dotyczyłyby zmian, jakim podlega funkcjonowanie osób uzależnionych od pracy w zależności od momentu pomiaru,
prawdopodobnie wynika z faktu, iż takie badania są bardzo trudne do zrealizowania. Szczególnie problematyczne w tym kontekście wydaje się rozwiązanie, które wymagałoby od badanych wypełniania kwestionariuszy podczas
urlopu. Pewnych rozwiązaniem, przyjętym w niniejszych badaniach, jest dokonanie pomiaru zaraz po urlopie, kiedy – jak można przypuszczać – wpływ
urlopu na funkcjonowanie będzie nadal widoczny, i zestawienie zebranych
w ten sposób danych z wynikami pomiarów dokonanych znacznie wcześniej
(np. około 6 miesięcy przed urlopem) i znacznie później (np. około 6 miesięcy po urlopie).
Ze względu na brak przesłanek trudno jednak przewidzieć, czy i – jeśli
tak – w jakim kierunku nastąpi zróżnicowanie w afekcie i stanie zdrowia deklarowanymi przez badanych przed zaraz po urlopie, około 6 miesięcy przed
nim i 6 miesięcy po nim. Prawdopodobne wydają się dwa wykluczające się
scenariusze. Zgodnie z pierwszym z nich, osoby o wysokim pracoholizmie,
jako uzależnione od pracy, powinny traktować ją jako warunek pozwalający
zachować dobre samopoczucie. Tym samym utrata kontaktu z pracą podczas
urlopu powinna pociągać za sobą objawy odstawienne w postaci podwyższonego afektu negatywnego, obniżonego afektu pozytywnego i nasilenia
symptomów wskazujących na pogorszenie zdrowia psychicznego. Natomiast
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w myśl drugiego z potencjalnych scenariuszy praca jest dla osób od niej
uzależnionych aktywnością niezmiernie obciążającą (nierealistyczne wymagania, nieustanne myślenie o pracy, trudności z angażowaniem się w życie
pozazawodowe), w związku z czym będzie źródłem gorszego samopoczucia. W efekcie urlop może stanowić odpoczynek od tych wyczerpujących
doświadczeń, czego przejawem będzie podwyższenie afektu pozytywnego,
obniżenie afektu negatywnego i zmniejszenie nasilenia symptomów świadczących o pogorszeniu zdrowia psychicznego. Celem badań jest zatem rozstrzygniecie, który z opisanych scenariuszy jest bardziej prawdopodobny.
P3: Czy afekt pełni rolę zmiennej mediującej w relacji między pracoholizmem a stanem zdrowia psychicznego?
Jak wspomniano, w dotychczasowych badaniach brakuje analizy mechanizmów leżących u podłoża relacji pracoholizm-zdrowie (Shimazu i in.,
2010; Taris i in., 2005). Z dotychczasowych rozważań wynika, że czynnikiem, który może pełnić rolę mediatora między pracoholizmem a zdrowiem
jest afekt. Na przykład w badaniach z zastosowaniem dziennika próbek
czasowych Diehl i współpracownicy (2011) ustalili, że pozytywny stosunek
afektu pozytywnego do negatywnego różnicuje osoby zdrowe psychicznie
od osób chorych. Do podobnych wniosków doszły Cheavens i Heiy (2011),
wykazując, że częstość doświadczania afektu negatywnego i pozytywnego
wiąże się z nasileniem symptomów depresyjnych i borderline. Udowodniono również, że wysoki afekt pozytywny i/lub niski afekt negatywny idą
w parze z mniejszym nasileniem objawów depresyjnych i lękowych, większą
aktywnością w ciągu dnia, niższym poziomem stresu oraz wyższą jakością
życia uwarunkowaną stanem zdrowia psychicznego i fizycznego (Hu i Gruber, 2008; Steptoe, Wardle i Marmot, 2005; Wilson i Cleary, 1995). Może
to sugerować, że lepsze samopoczucie stanowi rodzaj „bufora” chroniącego
przez rozwinięciem symptomów różnego rodzaju zaburzeń psychicznych.
Szczególną rolę zwraca się tu na ochronną rolę afektu pozytywnego, którego znaczenie dla dobrostanu jednostki podkreśla wyraźnie teoria poszerzającej i budującej funkcji pozytywnych emocji (Broaden-and-Built Theory of
Positive Emotions) Fredrickson (1998, 2001). Zgodnie z nią pozytywne stany
emocjonalne przyczyniają się do budowania zasobów osobistych jednostki,
dzięki czemu mogą polepszać jej funkcjonowanie tak w sferze fizycznej, jak
psychicznej. Tym samym, można oczekiwać, że także w relacji pracoholizmzdrowie afekt będzie pełnił rolę mechanizmu pośredniczącego.
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Metoda

Procedura
Badanie zostało podzielone na cztery etapy. Podczas etapu pierwszego,
który miał miejsce około roku przed urlopem 5, dokonano pomiaru zmiennych
indywidualnych – m.in. pracoholizmu i afektu dyspozycyjnego. Zmienne te
mierzone były wyłącznie podczas pierwszego etapu (w kolejnych etapach nie
kontrolowano ich poziomu). Do następnych etapów zostali zakwalifikowani
ci z badanych, którzy posiadali co najmniej 4 lata stażu zawodowego oraz
wyrazili zgodę na dalszy udział w badaniu. Oba warunki spełniło zaledwie
20% badanych. Kolejne etapy miały miejsce około 6 miesięcy przed urlopem, 2 tygodnie po urlopie i około 6 miesięcy po urlopie i służyły ocenie
zmian w poziomie afektu pozytywnego i negatywnego oraz stanie zdrowia
psychicznego. Na każdym z etapów badani wypełniali także szereg innych
kwestionariuszy, których wyniki nie będą analizowane w niniejszym artykule.
Przez cały okres badań uczestnicy pozostawali w kontakcie z ankieterami, których rolę pełnili specjalnie w tym celu przeszkoleni studenci IV
roku psychologii. Ankieterzy monitorowali terminy urlopów osób badanych,
aby w odpowiednim momencie dostarczyć im zestawy kwestionariuszy do
wypełnienia. Każdy badany otrzymywał kwestionariusze bezpośrednio od
ankietera, który wyjaśniał zasady ich wypełniania, informował, jaki jest
cel badań, zapewniał o ich dobrowolności, naukowym charakterze i anonimowości. Zestawy testów były odbierane po maksymalnie 2 tygodniach od
momentu ich wręczenia. Jedno badanie trwało około 45 minut i odbywało
się w miejscu wskazanym przez badanego (bez obecności ankietera). Tym
samym, badani, którzy wzięli udział we wszystkich etapach badania, przeznaczyli na wypełnienie kwestionariuszy około 3 godzin.
Osoby badane
Badani byli rekrutowani na dwa sposoby. Część z nich stanowili słuchacze studiów podyplomowych z Wydziałów: Prawa, Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Politechniki Łódzkiej,
w większości będący kierownikami lub specjalistami, którzy w przyszłości
5 Z racji tego, że był to pierwszy kontakt ankieterów z badanymi (nie znali oni wówczas terminu ukropów uczestników, poza tym uczestnicy mieli urlopy w różnych terminach), w przypadku różnych badanych etap ten wypadał w różnych momentach w stosunku
do analizowanego urlopu (około 10-12 miesięcy wcześniej). Z tego względu podczas etapu
1 mierzono wyłącznie zmienne o charakterze dyspozycyjnym, zakładając, że nie będą one
podlegały silnym wahaniom w zależności od momentu pomiaru.
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mogą objąć stanowiska kierownicze. Drugi sposób rekrutacji przebiegał na
zasadzie „śnieżnej kuli” – ankieterzy rozdawali kwestionariusze wśród osób
z bliskiej i dalszej rodziny oraz znajomych.
W etapie pierwszym uczestniczyło 1166 osób, z których zaledwie 240
zdecydowało się na dalszy udział w badaniu. Pozostali uczestnicy odmawiali
udziału, tłumacząc się najczęściej brakiem czasu (przed rozpoczęciem badań
informowano bowiem o czasie potrzebnym na wypełnienie kwestionariuszy), przy czym – jak wykazały analizy – osoby te nie różniły się pod względem mierzonych w pierwszym etapie zmiennych od badanych, którzy wzięli
udział w kolejnych etapach. Część osób zrezygnowała z uczestnictwa także
po drugim i trzecim etapie. Ostatecznie we wszystkich czterech częściach
udział wzięły 194 osoby, w tym 71 kobiet (44,6%) i 107 mężczyzn (55,4%; 16
osób nie podało informacji na temat płci), w wieku od 23 do 66 lat (M =
43,4; SD = 8,4). Staż zawodowy badanych osób mieścił się w przedziale od
4 do 41 lat (M = 20,3; SD = 8,7). Większość badanych posiadała wykształcenie wyższe (80,4%) i obejmowała stanowisko kierownicze (67,7%).
Zmienne i ich pomiar
Pomiaru pracoholizmu dokonano za pomocą Work Addiction Risk Test
(WART) Robinsona i Philipsa (1995) w polskiej adaptacji Wojdyło (2005).
Autorzy narzędzia traktują pracoholizm jako uwarunkowane osobowościowo obsesyjno-kompulsywne zaburzenie zachowania, przejawiające się przymusem nieustannego zaangażowania w pracę. Kwestionariusz składa się z 25
twierdzeń, które opisują behawioralne, poznawcze i emocjonalne symptomy
uzależnienia od pracy. Twierdzenia oceniane są przez badanych na czterostopniowej skali odnoszącej się do częstości występowania tych symptomów
(prawie nigdy, czasami, często, prawie zawsze). Im wyższy wynik, tym większy stopień uzależnienia od pracy. W polskiej wersji językowej kwestionariusz pozwala na pomiar pięciu wymiarów pracoholizmu: (1) Obsesja pracy/
kompulsja; (2) Emocjonalne pobudzenie/Perfekcjonizm; (3) Przeciążenie pracą; (4) Orientacja na wynik; (5) Poczucie własnej wartości. Czynniki te są ze
sobą skorelowane i – podobnie jak w wersji oryginalnej – tworzą nadrzędny czynnik pracoholizmu. Struktura polskiej adaptacji nie odpowiada jednak w pełni zaproponowanej przez Robinsona i Philipsa (1995)6. Rzetelność
narzędzia, w odniesieniu do wyniku ogólnego, oceniana metodą zgodności
wewnętrznej, jest zadowalająca (alfa Cronbacha = 0,87). Autorka adaptacji
nie podaje jednak, jaka jest rzetelność podskal mierzących poszczególne
wymiary pracoholizmu. Dlatego w badaniach własnych zdecydowano się na
6

W oryginalnej wersji kwestionariusz WART pozwalał na pomiar następujących wymiarów uzależnienia od pracy: (1) Przeciążenie Praca (Overdoing), (2) Poczucie Własnej
Wartości (Self-Worth), (3) Kontrola-Perfekcjonizm (Control-Perfectionism), (4) Zaniedbywanie Bliskich Związków (Intimacy) oraz (5) Umysłowe zaabsorbowanie/Odniesienie do Przyszłości (Mental preoccupation/Future Reference).
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wykorzystanie wyłącznie wyniku ogólnego. Pomiar został przeprowadzony
podczas pierwszego etapu badań.
Do pomiaru afektu wykorzystano Skale Nastroju Wojciszke i Baryły
(2005), które – ze względu na przyjęte założenie o niezależności pozytywnego i negatywnego afektu – można uznać za polski odpowiednik PANAS
(Watson, Clark i Tellegen, 1988). Skale Nastroju, podobnie jak narzędzie
opracowane przez zespół Watsona, składają się z dwudziestu przymiotników,
z których jedna połowa dotyczy afektu pozytywnego, a druga – afektu negatywnego. Badani nie odnoszą się jednak do nich, korzystając z pięciostopniowej skali (jak ma to miejsce w przypadku PANAS), a jedynie wybierają
określenia, które najlepiej opisują ich nastrój (w zależności od instrukcji,
bieżący bądź odnoszący się do jakiegoś przedziału czasowego, np. ostatniego
miesiąca). Narzędzie charakteryzuje się zadowalającą zgodnością wewnętrzną – alfa Cronbacha w zależności od próby mieściło się w przedziale od 0,75
do 0,84 (dla afektu pozytywnego) i od 0,77 do 0,85 (dla afektu negatywnego).
Wbrew założeniom, okazało się, że skale są ze sobą ujemnie skorelowane, co
– zdaniem Autorów – wynika z natury doświadczania nastroju jako jednowymiarowego. Trafność teoretyczną narzędzia szacowano, porównując pod
względem nastroju grupę studentów, uczniów i osób bezdomnych (zgodnie
z oczekiwaniami, ci ostatni charakteryzowali się niższym afektem pozytywnym i wyższym negatywnym niż pozostałe grupy), a także badając korelacje
Skal Nastroju z innymi zmiennymi (tendencją do podwyższania i obniżania
nastroju, chronicznym narzekaniem i ruminacją). Wszystkie weryfikowane
zależności były zgodne z przewidywaniami. W badaniach własnych Skale
Nastroju wykorzystano czterokrotnie – podczas etapu pierwszego, prosząc
badanych o ocenę tego, jak czują się zazwyczaj (afekt dyspozycyjny), podczas
etapu drugiego, trzeciego i czwartego, prosząc o oszacowanie, jak badani
czuli się ostatnio.
Stan zdrowia psychicznego oceniany był natomiast w oparciu o wynik
Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28 Goldberga (1981) w polskiej adaptacji Makowskiej i Merecz (2011). Narzędzie jest powszechnie stosowane w badaniach epidemiologicznych, mających na celu identyfikację
osób, których stan psychiczny uległ załamaniu na skutek doświadczanych
trudności lub choroby psychicznej oraz takich, u których występuje istotne
ryzyko zaburzeń zdrowia psychicznego. Narzędzie składa się z 28 twierdzeń
opisujących poszczególne symptomy, do których badani ustosunkowują się
na czterostopniowej skali od w ogóle nie do znacznie bardziej niż zwykle
(lub lepiej niż zwykle do znacznie gorzej niż zwykle). Struktura czynnikowa
polskiej wersji GHQ-28 wskazuje na jej duże podobieństwo do wersji oryginalnej; kwestionariusz pozwala ocenić stan zdrowia psychicznego w zakresie: symptomów somatycznych (skala A); niepokoju, bezsenności (skala B);
zaburzeń funkcjonowania społecznego (skala C) i symptomów depresji (skala D). Im wyższy wynik, tym większe nasilenie wymienionych dolegliwo-
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ści. Narzędzie charakteryzuje się dobrymi parametrami psychometrycznymi: wysoką homogenicznością (w zależności od badania współczynnik alfa
Cronbacha mieścił się w przedziale od 0,85 do 0,93), stabilnością czasową
(współczynnik rtt = 0,69) i trafnością potwierdzoną metodą porównań międzygrupowych oraz analiz czynnikowych. W badaniach własnych kwestionariusz GHQ został zastosowany trzykrotnie – podczas drugiego, trzeciego
i czwartego etapu badania.

Wyniki

Pracoholizm a afekt dyspozycyjny
W pierwszej kolejności sprawdzono, czy pracoholizm wiąże się z afektem
dyspozycyjnym. Analiza wariancji wykazała, że osoby różniące się poziomem pracoholizmu7, deklarują odmienne nasilenie dyspozycyjnego afektu
pozytywnego (F(2, 190) = 5,50; p < 0,01; η2 = 0,06) i afektu negatywnego
(F(2, 190) = 8,99; p < 0,001; η2 = 0,09). Badani o wysokim pracoholizmie
charakteryzowali się wyższym afektem negatywnym (M = 2,45) i niższym
afektem pozytywnym (M = 2,49) niż badani o pracoholizmie niskim (M =
1,07 dla negatywnego afektu i M = 3,81 dla pozytywnego afektu) i przeciętnym (M = 1,69 dla negatywnego afektu i M = 3,14 dla pozytywnego afektu).
Dodatkowo, w każdej z wyróżnionych ze względu na poziom pracoholizmu
grup, przyjrzano się relacji między poziomem afektu pozytywnego i afektu
negatywnego. Wyniki wskazały, że w grupie osób o niskim (t(57) = 8,09; p
< 0,001) i przeciętnym pracoholizmie (t(79) = 4,49; p<0,001) nasilenie afektu pozytywnego było wyższe niż nasilenie afektu negatywnego, natomiast
grupie osób o wysokim uzależnieniu od pracy nie zaobserwowano podobnej
dysproporcji. Wyniki powyższych analiz prezentuje wykres 1.
Dynamika zmian afektu i stanu zdrowia
Kolejnym krokiem było sprawdzenie, jakim zmianom w czasie podlegały poziom afektu pozytywnego i afektu negatywnego oraz stan zdrowia.
W tym celu przeprowadzono dwuczynnikową analizę wariancji z powtarzanym pomiarem w schemacie: (3) moment pomiaru (etap 2, etap 3, etap 4) x
3 poziom pracoholizmu (niski, przeciętny, wysoki). Zmiennymi zależnymi
były kolejno afekt pozytywny, afekt negatywny i stan zdrowia.

7 Podział

badanych na podgrupy o wysokim, przeciętnym i niskim pracoholizmie przeprowadzono w oparciu o średnią arytmetyczną i połowę odchylenia standardowego.
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3

afekt pozytywny

2

afekt negatywny
1

0
niski pracoholizm

przeciętny pracoholizm

wysoki pracoholizm

Wykres 1. Pracoholizm a poziom dyspozycyjnego afektu pozytywnego i negatywnego

W pierwszej kolejności analizę przeprowadzono dla afektu pozytywnego.
Odnotowano istotny efekt główny momentu pomiaru (F(2, 185) = 140,017; p
< 0,001; η2 = 0,43). Badani deklarowali najwyższy poziom afektu pozytywnego 2 tygodnie po urlopie (M = 5,83), niższy 6 miesięcy po urlopie (M = 3,10)
a najniższy 6 miesięcy przed urlopem (M = 2,54). Wszystkie różnice pomiędzy średnimi były istotne statystycznie. Ujawnił się także istotny efekt główny pracoholizmu (F(2, 185) = 7,876; p < 0,001; η2 = 0,08). Badani o wysokim
pracoholizmie deklarowali istotnie niższy afekt pozytywny (M = 3,11) niż
badani o niskim (M = 4,39) i przeciętnym (M = 3,96) pracoholizmie. Efekt
interakcji obu zmiennych niezależnych był natomiast nieistotny.
W wyniku analogicznej analizy wykonanej dla afektu negatywnego uzyskano istotne efekty główne momentu pomiaru (F(2, 185) = 124,391; p <
0,001; η2 = 0,40) oraz poziomu pracoholizmu (F(2, 185) = 7,876; p < 0,01; η2
= 0,08). Badani deklarowali istotnie niższy afekt negatywny 2 tygodnie po
urlopie (M = 0,32) niż 6 miesięcy przed urlopem (M = 2,65) i 6 miesięcy
po nim (M = 2,64). Dodatkowo osoby o wysokim pracoholizmie przewyższały pod względem afektu negatywnego (M = 2,38) osoby o jego niskim
poziomie (M = 1,34). Odnotowano również istotny efekt interakcji momentu
pomiaru i pracoholizmu (F(4, 185) = 4,372; p < 0,01; η2 = 0,045; por. Wykres
2). Analiza efektów prostych pozwoliła stwierdzić, że poziom pracoholizmu
różnicował badanych pod względem afektu negatywnego 6 miesięcy przed
urlopem i 6 miesięcy po urlopie (badani o niskim pracoholizmie deklarowali jego istotnie niższy poziom niż badani o wysokim pracoholizmie), natomiast różnice zanikały w pomiarze wykonanym 2 tygodnie po urlopie.
Ponadto we wszystkich wyróżnionych ze względu na poziom pracoholizmu
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grupach nasilenie afektu negatywnego różniło się w zależności od tego, kiedy dokonywano jego pomiaru (badani deklarowali istotnie niższe nasilenie
negatywnego afektu 2 tygodnie po urlopie niż 6 miesięcy przed i 6 miesięcy
po nim).
3,5
3,0
2,5

niski poziom
pracoholizmu

2,0

średni poziom
pracoholizmu

1,5

wysoki poziom
pracoholizmu

1,0
0,5
0,0
afekt negatywny 6 mies. przed
urlopem

afekt negatywny 2 tyg. po
urlopie

afekt negatywny 6 mies. po
urlopie

Wykres 2. Poziom afektu negatywnego w zależności od momentu pomiaru
i poziomu pracoholizmu

Ostatnia z serii analiz została przeprowadzona dla stanu zdrowia. W tym
przypadku również odnotowano istotny efekt główny momentu pomiaru
(F(2, 174) = 29,54; p < 0,001; η2 = 0,15) oraz istotny efekt główny poziomu pracoholizmu (F(2, 174) = 3,76; p < 0,05; η2 = 0,04). Porównania parami
wskazały, że 2 tygodnie po urlopie badani deklarowali mniej symptomów
wskazujących na zaburzenie zdrowia (M = 46,71) niż pół roku przed urlopem (M = 53,62) i pół roku miesięcy po nim (M = 51,71). Dodatkowo osoby o wysokim uzależnieniu od pracy charakteryzowały się gorszym stanem
zdrowia (M = 52,99) niż osoby o niskim poziomie pracoholizmu (M = 47,59).
W tym przypadku także nie ujawnił się efekt interakcji obu uwzględnionych
zmiennych niezależnych.
Afekt jako mediator w relacji pracoholizm-zdrowie psychiczne
Celem następnych analiz było sprawdzenie, czy afekt pełni rolę mediatora w relacji między pracoholizmem a stanem zdrowia na wszystkich etapach
pomiaru. Analizę mediacji przeprowadzono w oparciu o procedurę bootstrapingu zaproponowaną przez Preachera i Hayesa (2008; Cichocka i Bilewicz,
2010), losując 5000 próbek bootstrap.
W pierwszej kolejności przyjrzano się roli afektu w relacji pracoholizmzdrowie przed urlopem. W tym celu, posługując się makrem INDIRECT
Preachera i Hayesa (2008), pracoholizm wprowadzono jako zmienną nie-
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zależną, stan zdrowia przed urlopem – jako zmienną zależną, natomiast
afekt pozytywny i negatywny przed urlopem – jako mediatory. Dla jasności
przekazu przeprowadzono również hierarchiczną analizę regresji (w pierwszym kroku wprowadzając jako predyktor wyłącznie pracoholizm, natomiast
w drugim – wszystkie trzy predyktory łącznie). Wyniki analiz prezentuje rysunek 1. Ścieżka c obrazuje bezpośrednią zależność między pracoholizmem
a stanem zdrowia, natomiast ścieżka c’ efekt pośredni pracoholizmu na stan
zdrowia (przy kontroli mediatorów). Pozostałe ścieżki odnoszą się do zależności między pracoholizmem a mediatorami (ścieżki a) oraz między mediatorami a stanem zdrowia (ścieżki b).
Pracoholizm

βa1 = -0,27***

Pracoholizm

βa2 = 0,27***

βc = 0,20**

Afekt pozytywny 6
mies. przed urlopem

βc’ = 0,18**

Afekt negatywny 6
mies. przed urlopem

Stan zdrowia 6 mies.
przed urlopem

βb1 = -0,36***

Stan zdrowia 6 mies.
przed urlopem

βb2 = 0,41***

**p < 0,01; ***p < 0,001
**p < 0,01; ***p < 0,001

Rysunek 1. Model zależności pomiędzy pracoholizmem, afektem
i stanem zdrowia psychicznego 6 miesięcy przed urlopem

Rysunek 1. Model zależności pomiędzy pracoholizmem, afektem i stanem zdrowia
psychicznego
6 miesięcy
przedżeurlopem
Wyniki
wskazują,
wprowadzenie do równania mediatorów w posta-

ci afektu pozytywnego i afektu negatywnego wpływa na zależność między
pracoholizmem a stanem zdrowia (niewielki spadek wartości współczynnika
beta). Analiza przeprowadzona metodą bootstrapingu wykazała bowiem, że
analizowany efekt pośredni mieści się w przedziale od 0,08 do 0,27 (95%
bias corrected), a zatem jest istotny. Rolę mediacyjną odgrywają zarówno
afekt pozytywny (efekt pośredni w przedziale 0,03-0,20), jak i afekt negatywny (0,02-0,13).
Analogiczna analiza przeprowadzona dla danych zebranych 2 tygodnie
po urlopie nie potwierdziła mediacyjnej roli afektu pozytywnego i/lub nega-
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tywnego w relacji pracoholizm-zdrowie psychiczne. Całkowity efekt pośredni mieści się w bowiem przedziale od -0,02 do 0,12, a zatem jest nieistotny
(nieistotne są również efekty pośrednie w przypadku obu uwzględnionych
mediatorów; por. Rysunek 2).
Pracoholizm

βa1 = -0,15*

Pracoholizm

βa2 = 0,15*

βc = 0,14*

Afekt pozytywny 2
tygodnie po urlopie

βc’ = 0,18**

Afekt negatywny 2
tygodnie po urlopie

Stan zdrowia 2
tygodnie po urlopie

βb1 = -0,33***

Stan zdrowia 2
tygodnie po urlopie

βb2 = 0,36***

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001

* p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001

Rysunek 2. Model zależności pomiędzy pracoholizmem, afektem

Rysunek 2. Model zależności
pracoholizmem,
afektem
i stanem zdrowia
i stanempomiędzy
zdrowia psychicznego
2 tygodnie
po urlopie
psychicznego 2 tygodnie po urlopie
Ostatnia z analiz mediacji dotyczyła stanu zdrowia 6 miesięcy po urlopie. Jej wyniki wskazały, że zarówno afekt pozytywny (efekt pośredni
w przedziale 0,03-0,11) i afekt negatywny (0,05-0,23) pełnią rolę mediatorów
w relacji pracoholizm-zdrowie psychiczne. Całkowity efekt pośredni mieści
się w przedziale od 0,10 do 0,30, a zatem również jest istotny. Wprowadzenie zmiennych pośredniczących do równania regresji sprawia, że bezpośrednia zależność miedzy pracoholizmem a stanem zdrowia staje się nieistotna
(przerywana linia na rysunku 3).
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Pracoholizm

βa1 = -0,26***

Pracoholizm

βa2 = 0,27***

βc = 0,27***

Afekt pozytywny 6
miesięcy po urlopie

βc’ = 0,09 (n.i.)

Afekt negatywny 6
miesięcy po urlopie

Stan zdrowia 6
miesięcy po urlopie

βb1 = -0,49***

Stan zdrowia 6
miesięcy po urlopie

βb2 = 0,60***

*p < 0,05; ***p < 0,01; ***p < 0,001
* p < 0,05; ***p < 0,01; ***p < 0,001
Rysunek 3. Model zależności pomiędzy pracoholizmem, afektem
i stanem zdrowia psychicznego 6 miesięcy po urlopie

Rysunek 3. Model zależności pomiędzy pracoholizmem, afektem i stanem zdrowia
psychicznego 6 miesięcy po urlopie
Dyskusja

Celem badań było przyjrzenie się relacji między pracoholizmem a zdrowiem, a także zbadanie mediacyjnej roli afektu pozytywnego i negatywnego
w tym związku. Analizie poddana została także relacja między pracoholizmem a afektem doświadczanym zazwyczaj.
Zebrane dane pozwoliły ustalić, że osoby o wysokim pracoholizmie różnią się od osób o jego niższym poziomie nasileniem afektu dyspozycyjnego.
W przypadku osób o niskim i przeciętnym uzależnieniu od pracy zaobserwowano przewagę afektu pozytywnego nad afektem negatywnym, co wyraźnie
koresponduje z proponowanym przez Larsena (2000) modelem hedonistycznej regulacji nastroju. Zgodnie z nim, ludzie przejawiają tendencję do tego,
aby przez większość czasu pozostawać w przyjemnym nastroju. W efekcie
częściej przeżywają pozytywne niż negatywne stany afektywne. Prawidło-
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wość tę potwierdził również Watson (2000) w badaniach z zastosowaniem
dzienniczka próbek czasowych. Okazuje się jednak, że ta – jak mogłoby się
wydawać – powszechna tendencja, nie występuje u osób o wysokim poziomie pracoholizmu, u których poziom odczuwanego zazwyczaj afektu pozytywnego jest zrównany z doświadczanym zazwyczaj afektem negatywnym.
Oznaczałoby to, że pracoholicy przez większość czasu czują się gorzej niż
osoby nieuzależnione od pracy. Pewnym wyjaśnieniem tej obserwacji może
być model społecznych ograniczeń nastroju (Erber i Erber, 2000), zgodnie
z którym celem samoregulacji jest nie tyle poprawa nastroju, co dostosowanie go do aktualnych okoliczności. W efekcie człowiek dąży do unikania nastrojów niewłaściwych w danej sytuacji, a zatem takich, których znak kłóci
się ze społecznym kontekstem. Być może taki sposób regulacji pojawia się
u osób uzależnionych od pracy, które – ze względu na swój bardzo poważny
i zaangażowany stosunek do aktywności zawodowej – mogą uznawać zbyt
pozytywne samopoczucie podczas pracy za nieadekwatne. Ludzie w pozytywnym nastroju częściej niż ludzie w nastroju negatywnym dokonują powierzchownego przetwarzania informacji, posługują się stereotypami i schematami, częściej ulegają perswazji, co może kłócić się z realizacją celów
zawodowych. Obniżony nastrój sprzyja natomiast bardziej analitycznemu,
systematycznemu przetwarzaniu informacji (por. Lewicka, 2003), co w kontekście pracy może wydawać się bardziej pożądane. Oczywiście wyjaśnienie
to ma charakter spekulatywny i wymaga weryfikacji empirycznej.
Na gorsze samopoczucie osób o wysokim poziomie pracoholizmu w porównaniu do osób nieuzależnionych od pracy wskazują również analizy przeprowadzone dla afektu rozumianego jako stan oraz stanu zdrowia. Zgodnie
z oczekiwaniami, pracoholicy deklarowali niższy poziom afektu pozytywnego i wyższy poziom afektu negatywnego, a także więcej symptomów pogorszenia stanu zdrowia niż niepracoholicy. Co więcej, dynamika zmian afektu
korespondowała z dynamiką zmian stanu zdrowia – psychiczne i fizyczne
samopoczucie badanych było najgorsze 6 miesięcy przed urlopem i 6 miesięcy po urlopie, natomiast ulegało poprawie zaraz po urlopie. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że praca – bez względu na poziom pracoholizmu
– może być źródłem stresujących doświadczeń nasilających afekt negatywny,
osłabiających afekt pozytywny i pogarszających stan zdrowia. Urlop stanowi
natomiast czas, kiedy przestaje działać presja czasowa czy maleją kłopoty
z pogodzeniem życia zawodowego z rodzinnym, co – jak można podejrzewać – ma znaczenie nie tylko dla osób o wysokim poziomie pracoholizmu.
Należy jednak podkreślić, że pracoholicy odczuwają te pozytywne strony
udania się na urlop silniej niż niepracoholicy. Potwierdzają to wyniki analizy wariancji, zgodnie z którymi poziom afektu negatywnego 2 tygodnie po
urlopie był na porównywalnie niskim poziomie u osób o wysokim, średnim
i niskim pracoholizmie, natomiast przed 6 miesięcy urlopem i 6 miesięcy
po nim osoby o wysokim pracoholizmie znacznie przewyższały pod tym
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względem osoby o jego niskim nasileniu. Może to sugerować, że czas aktywności zawodowej (w porównaniu z urlopem) wiąże się u osób uzależnionych od pracy z o silniejszym wzrostem poziomu afektu negatywnego niż
w przypadku osób o niskim pracoholizmie. Krótko po „odstawieniu pracy”
i udaniu się na urlop natomiast u pracoholików pojawia się natomiast silny
spadek afektu negatywnego.
W tym kontekście można uznać, że prawdziwy jest z drugi z opisanych
we wprowadzeniu scenariuszy – urlop jest dla osoby o wysokim pracoholizmie „odpoczynkiem” od doświadczeń pogarszających jej samopoczucie.
Stwierdzenie to oczywiście – jak zaznaczono wcześniej – jest prawdziwe także w przypadku osób o niższym nasileniu pracoholizmu, przy czym w ich
wypadku nie występują aż tak wyraźne zmiany w poziomie afektu negatywnego. Utrata kontaktu z pracą nie powoduje zatem u osób uzależnionych od
pracy objawów odstawiennych, manifestujących się podwyższonym afektem
negatywnym, obniżonym afektem pozytywnym i pogorszeniem stanu zdrowia. Oczywiście nie zaprzecza to całkowicie stwierdzeniu, że przerwanie
pracy pociąga za sobą objawy odstawienne, ponieważ mogą się one manifestować w inny niż uwzględniony w niniejszych badaniach sposób. Należy
także pamiętać, że ze względów organizacyjnych pomiar dotyczący wpływu
urlopu na samopoczucie miał charakter retrospektywny (odbywał się dopiero 2 tygodnie po powrocie do pracy), co każe zachować ostrożność w wyciąganiu wniosków na temat skutków odstawienia pracy. Prawdopodobne jest
bowiem, że w przypadku pracoholików sam powrót do pracy i związana
z tym ulga („wreszcie jestem w pracy”) mogły powodować wzrost afektu
pozytywnego, spadek afektu negatywnego i polepszenie zdrowia.
W szerszym kontekście zebrane dane skłaniają do postawienia pytania o to, czy pracoholizm może być traktowany jako uzależnienie. Objawy
odstawienie uważane są bowiem za cechę definiującą uzależnienia, czego
przykładem są sformułowane przez Griffithsa (1996, 2005a, 2005b) kryteria
diagnostyczne pracoholizmu. Zdaniem Autora, jedną z cech definiujących
pracoholizm – podobnie jak inne uzależnienia (np. od substancji chemicznych) – są objawy odstawienia, definiowane jako nieprzyjemne odczucia
(np. rozdrażnienie, zmienność nastrojów) i/lub objawy fizyczne (np. bezsenność, bóle głowy, mdłości), pojawiające się w sytuacji, gdy pracoholik musi
przerwać pracę (np. na skutek choroby, urlopu). Na obecność objawów odstawiennych u osób uzależnionych od pracy wskazują też doniesienia i obserwacje kliniczne (np. Killinger, 1991; Robinson, 1998). Jednocześnie jednak
podjęta przez Golińską (2008) próba wykazania, że objawy odstawienne są
elementem pracoholizmu, skończyła się niepowodzeniem. Autorka przygotowała pulę 50 twierdzeń, które odnosiły się do 7 wymiarów uzależnienia
(w tym objawów odstawiennych, np. Czuję się bardzo rozdrażniony, jeśli coś
przeszkadza mi pójść do pracy). Przeprowadzona na tej puli analiza czynnikowa nie ujawniła jednak czynnika odnoszącego się do symptomów odsta-
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wienia pracy (tylko jedno twierdzenie odnoszące się do tego aspektu zostało
włączone do ostatecznego zbioru twierdzeń opisujących pracoholizm). Opisane wątpliwości pokazują, że problem wpływu odstawienia pracy na samopoczucie pracoholików wymaga dalszych badań. Uzyskane wyniki zdają
się jednak jednoznacznie potwierdzać konieczność prowadzenia tego rodzaju
badań w paradygmacie podłużnym.
Na potrzebę uwzględniania momentu, w jakim dokonano pomiaru
wskazuje też przeprowadzona analiza mediacji. Wykazano bowiem, że afekt
pełni rolę mediatora w relacji między pracoholizmem a zdrowiem wyłącznie
w przypadku danych zebranych 6 miesięcy przed urlopem oraz 6 miesięcy po urlopie. Podobnej zależności nie zaobserwowano w przypadku afektu
i stanu zdrowia szacowanych 2 tygodnie po powrocie do pracy, kiedy – jak
można podejrzewać – pozytywny wpływ urlopu na funkcjonowanie nadal
się utrzymywał. Warto także przy tym podkreślić, że za każdym razem
do analiz wprowadzano pracoholizm, którego pomiaru dokonywano około
roku przed urlopem, co pozwala wnosić o zależnościach przyczynowo-skutkowych między analizowanymi zmiennymi.
Podsumowując, badania dostarczyły informacji na temat relacji między
pracoholizmem a zdrowiem psychicznym, a także leżących u jej podstaw
mechanizmów afektywnych. Potwierdzono przypuszczenie, że praca jest dla
osób o wysokim pracoholizmie bardzo obciążającym psychicznie doświadczeniem pociągającym za sobą negatywne konsekwencje psychiczne. Konsekwencje te są niwelowane przez urlop, co jest szczególnie widoczne w postaci bardzo znacznego obniżenia negatywnego afektu po odcięciu się od
pracy. Wbrew logice modelu uzależnieniowego, urlop nie pociąga w przypadku osób charakteryzujących się wysokim pracoholizmem objawów odstawiennych polegających na pogorszeniu samopoczucia w wyniku utraty kontaktu z pracą. Dane te potwierdzają dobroczynny wpływ przerwy w aktywności zawodowej na samopoczucie pracowników, co – jak wspomniano we
wprowadzeniu – przekłada się na jakość współpracy, uzyskiwane w jej toku
efekty i satysfakcję zawodową pracowników, a także redukuje ryzyko wypalenia zawodowego (Jaros, 2009; Judge i Larsen, 2001; Levine i Thompson,
1995; Thoresen i in., 2003). Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni
być świadomi tej zależności – często bowiem dochodzi do sytuacji, w której
urlop odkładany jest na później, a pracownicy mają problem z wykorzystaniem go w terminie. Wyrazem tego jest wprowadzona w 2012 roku zmiana
w kodeksie pracy, mianowicie przedłużenie możliwości wykorzystywania zaległego urlopu z 31 marca do 30 września następnego roku 8.
Należy przy tym pamiętać, że pomiar dotyczący wpływu urlopu na
funkcjonowanie odbywał się dopiero 2 tygodnie po jego zakończeniu, co na8

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Do-kiedy-wykorzystasz-zalegly-urlop-2382256.html
(data uzyskania: 9 lutego 2012 r.).
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kazuje zachować znaczną ostrożność w wyciąganiu tego rodzaju wniosków.
Badani po powrocie do pracy mogli bowiem odczuwać tak wielką ulgę, że
skutkowało to podwyższeniem afektu pozytywnego, obniżeniem negatywnego i polepszeniem stanu zdrowia psychicznego. Jest także możliwe, że polepszenie sampoczucia było zarówno skutkiem pozytywnego wpływu urlopu,
jak i powrotu pracoholika do pracy. Poza tym można się zastanawiać, na
ile rozróżnienie na czas poświęcany pracy i czas wolny odnosi się do pracoholików, którzy mogą się z pracą nie rozstawać, zabierając ją na urlop, nie
przestając o niej myśleć czy stale kontaktując się w sprawach zawodowych
mailowo lub telefonicznie (por. Porter, 1996). Być może zatem, pracoholicy
– udając się na urlop – nadrabiają wszelkie zawodowe zaległości i to dzięki
temu czują się lepiej. Warto jednak dodać, że uczestnicy opisanego badania
odpowiadali na pytanie o to, czy w czasie urlopu zajmowali się pracą, a jeśli
tak, to jak często myśleli o pracy, kontaktowali się telefonicznie lub mailowo w związku z pracą oraz wykonywali czynności związane z aktywnością
zawodową. Mimo iż przypuszczano, że im wyższy poziom pracoholizmu,
tym częstszy kontakt z pracą podczas urlopu, hipoteza ta nie znalazła potwierdzenia w uzyskanych wynikach. Nie można przy tym wykluczyć, że
w niniejszym badaniu pytania o aktywność zawodową realizowaną w czasie
urlopu miały charakter zbyt ogólny, aby wykazać odmienność zachowania
osób różniących się poziomem pracoholizmu. W przyszłych badaniach warto byłoby zatem zastosować pogłębiony retrospektywny sposób zbierania informacji o aktywnościach wykonywanych podczas urlopu i doświadczanym
wówczas afekcie.
Należy również zaznaczyć, że biorąca udział we wszystkich etapach badaniach próba była stosunkowo niewielka (zwłaszcza w odniesieniu do grupy osób, które wzięły udział w etapie 1). Mimo że osoby, które przeszły przez
wszystkie kroki badania nie różniły się pod względem uwzględnionych
w pierwszym etapie zmiennych od badanych, którzy na samym początku
zrezygnowali z udziału, nie można wykluczyć, że były to osoby w szczególny
sposób wyselekcjonowane (mianowicie takie, które miały czas na to, by poświęcić go 3-godzinnemu badaniu). To sugeruje, że w przyszłych badaniach
warto byłoby zastosować inną metodę rekrutacji badanych. Pożądane jest
również opracowanie takiej procedury badań, aby można było oszacować
funkcjonowanie osób badanych bezpośrednio w czasie wolnym (na urlopie).
Warto również dodać, że terminy 2, 3 i 4 etapu ustalano wyłącznie w odniesieniu do terminu urlopu, który badani wskazali jako główny (najdłuższy). Nie kontrolowano natomiast terminów pozostałych urlopów/przerw
w aktywności zawodowej, co należałoby poprawić w kolejnych badaniach.
Pozwoliłoby to uniknąć sytuacji, w której być może znaleźli się niektórzy
uczestnicy niniejszego badania (mianowicie mogli oni być zaraz po innym,
krótszym urlopie także w momentach, które w badaniach określono jako „6
miesięcy przed urlopem” i „6 miesięcy po urlopie”). Warto byłoby również
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mierzyć długość urlopu – pozwoliłoby to bowiem odpowiedzieć na pytanie
o to, jak długa przerwa w aktywności zawodowej przekłada się na zmiany
w poziomie afektu i stanie zdrowia psychicznego (a tym samym, jaka forma
urlopu jest w tym kontekście najkorzystniejsza – urlop nieprzerwany czy też
podzielony na części). Refleksje te otwierają pole dalszym poszukiwaniom.
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Streszczenie

Bogactwo literatury na temat różnic kulturowych oraz współwystępujących z nimi cech psychicznych skłania do postawienia pytania, jakie właściwości osobowościowe wiążą się z polskością. Istotne znaczenie może mieć
nie tyle deklarowanie przynależności do narodu polskiego, co stopień identyfikacji z nim rozumiany w niniejszym artykule jako poczucie tożsamości
społecznej związanej z polskością. Artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie: czy młodzież polska mieszkająca na Litwie o różnym nasileniu poczucia
tożsamości społecznej związanej z polskością różni się w zakresie przejawianych właściwości osobowościowych. Wyniki uzyskane na podstawie badań
młodzieży w wieku 15-19 lat (N = 215) wskazują, że młodzież deklarująca
polską narodowość o silnym poczuciu polskiej tożsamości różni się od młodzieży o słabszym poczuciu polskiej tożsamości w zakresie cech ugodowości,
sumienności, uporządkowania, samokierowania, otwartości na doświadczenie, zależności od nagrody, skłonności do współpracy i niektórych wymiarów związanych z duchowością.
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Polish national identity
and personality features
among young Poles living in Lithuania

Abstract

Scientific literature is extensive in theoretical discussion and research
in the matter of interdependence between culture, personal features and
behavior. Some of those research try to describe Polish culture and identity.
The main goal of this article is to present the study carried out among Polish
teenagers living in Lithuania. The research program included 215 students of
polish schools. The results of this study indicate that young people with low
and high level of social identification to polish nationality differ in some
personal features. Teenagers who identify strongly with Polish nationality are
more agreeable, conscientious, open to new experiences, reward dependent,
cooperative, purposeful, resourceful, accepting spirituality, feeling unity
with a world and less disordered then the teenagers with a lower level of
Polish identification.
Key words: social identity, personal features, Polish nationality, Polish
national minority in Lithuania
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Wprowadzenie

Jedną z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb jest potrzeba przynależności. Pełni ona niezwykle istotne funkcje: zapewnia poczucie bezpieczeństwa i rozwój, jak również w dużym stopniu jasność w zakresie
odpowiedzi na pytanie: kim jestem? (por. Cameron, 1999; Thoits, Virshup,
1997). Przez większość naszego życia taką przynależność mniej lub bardziej
świadomie odczuwamy: przynależymy do rodziny, społeczności narodowej, szkolnej, zawodowej, wiążemy się z różnymi ludźmi i grupami. Dzięki
uczestniczeniu w kulturze określonej grupy uzyskujemy gotowe odpowiedzi
na temat sensownego sposobu życia w różnych sferach aktywności. Przynależność do określonej grupy społecznej może ograniczać, umożliwiać bądź
wspierać osiąganie określonych korzyści w różnych dziedzinach życia (Cameron, 1999), a także nie tylko warunkować określone zachowania i emocje,
ale również kształtować oczekiwania i aspiracje jednostki (Condor, 1996).
Badania z obszaru psychologii społecznej, kulturowej i antropologii wykazują, że członkowie określonych społeczności (narodowych, kulturowych,
zamieszkujących różne terytoria, poszczególnych grup społecznych) charakteryzują się określonymi wzorcami myślenia, zachowań, postaw, typowymi
dla większości danej społeczności bądź grupy, wybierają takie a nie inne
wartości (por. Boski, 2009; Smith i in., 1996; Mead, 1953 i in.). Część badaczy uważa, że wzorce te ukształtowane są historycznie, poprzez konieczność
dostosowania do określonych wymogów środowiska społecznego, kulturowego, geograficznego, dzięki czemu określone cechy stają się bardziej przydatne danej społeczności, inne zaś nie lub wręcz szkodliwe (por. Triandis,
2000). Inni autorzy (por. Hofstede, McCrae, 2004) akcentują determinizm
genetyczny właściwości typowych dla danej społeczności. Zgodnie z takim
myśleniem, grupa ludzi o specyficznych cechach odnajduje określone terytorium i tworzy społeczność oraz kulturę najbardziej optymalną dla ich właściwości psychicznych.
Na podstawie badań prowadzonych nad kulturą polską i Polakami mieszkającymi w Polsce i za granicą (Boski, 2009; Lewandowska, 2008; Nosarzewska, 2004; Rejmer-Ronowicz, 2006; Rymek-Gmytrasiewicz, 2006; Smith i in.,
1996; Sołtys, 2003; Wojciszke, Grzelak, 1995) można wyciągnąć wnioski, że
istnieją właściwości charakterystyczne dla polskości i Polaków. Niniejszy
artykuł ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy istnieje współzależność
pomiędzy stopniem poczucia tożsamości społecznej związanej z polskością
u młodzieży należącej do polskiej mniejszości na Litwie a określonymi właściwościami osobowościowymi? Badania przeprowadzone w populacji Polaków mieszkających na Litwie są ciągle nieliczne, o potrzebie ich prowadzenia świadczą zaś między innymi trwające od wielu lat konflikty pomiędzy
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większością litewską a polską mniejszością. Temat ten, nagłaśniany w mediach, jest potwierdzeniem, na ile istotne może być poczucie przynależności
do określonej grupy narodowej dla funkcjonowania w życiu codziennym.
Osobowości kulturowe
Antropolodzy kultury (Benedict, 1934: za Linton, 1975; Kardiner, 1945: za
Linton, 1975; Mead, 1953: za Linton, 1975) zapoczątkowali nurt, który znajduje obecnie swoich zwolenników wśród licznego grona psychologów – wysunęli oni tezę o kulturowych podstawach niektórych właściwości i zachowań
człowieka. Między innymi Benedict (1934: za Linton, 1975) zaznaczała, że
istnieje odpowiedniość pomiędzy typem kultury a dominującym w danym
społeczeństwie typem osobowości. Kardiner (1945: za Linton, 1975), Linton (1975) twierdzili, że podstawowe cechy psychiki ludzkiej wytwarzają się
w toku przystosowania się jednostki do warunków i wymogów środowiska
społecznego. Linton (1975) postulował istnienie w obrębie każdego społeczeństwa złączonego wspólnotą kultury tak zwanej osobowości podstawowej,
która jest wspólna wszystkim lub przynajmniej większości członków danej
grupy. Kultura w rozumieniu Lintona (1975) jest sposobem życia jakiegoś
społeczeństwa, jednostka zaś, by mogła w danym społeczeństwie funkcjonować skutecznie, powinna przestrzegać określonych wzorów kulturowych
(pewnej ograniczonej skali zachowań, w ramach której mieszczą się normalne reakcje członków określonego społeczeństwa na określone sytuacje).
Ludzie uczą się takich zachowań doświadczając zachowań dorosłych wobec
siebie jeszcze jako dzieci (określone schematy zachowań wobec dzieci są powszechne w określonych społecznościach) oraz poprzez obserwację wzorów
zachowania charakterystycznych dla danego społeczeństwa.
Na gruncie psychologii badania zależności pomiędzy cechami kultury,
społeczeństwa, środowiska a właściwościami przynależących do nich jednostek i grup prowadzili między innymi: Allik i McCrae (2004), Berry (1976,
1979), Boski (1991, 1992, 2009), Hofstede (2001), House i in. (2004), Triandis
(2000). Badania potwierdzają, że poszczególne wymiary charakteryzujące
całe kultury są powiązane z określonymi cechami osobowości jednostek (Allik, McCrae, 2004; Hofstede, McCrae, 2004): w krajach indywidualistycznych
ludzie są bardziej ekstrawertywni; w krajach, gdzie obowiązują zasady dystansu do władzy, hierarchicznego porządku społecznego – przejawiają mniej
ekstrawertywne postawy, są bardziej sumienni i mniej otwarci; unikanie
niepewności (rozumiane jako stopień zagrożenia, jaki członkowie danej kultury odczuwają w związku z niepewnymi lub nieznanymi sytuacjami) wiąże
się z neurotyzmem i niską ugodowością. Psychologowie nie są jednak zgodni
w kwestii, czy określone warunki środowiskowe, społeczne, kulturowe tworzą określone typy osobowości (tzn. profile cech najbardziej optymalnych
dla przystosowania w danym środowisku), czy też jednostki o określonych
cechach odnajdują i zamieszkują określone terytorium tworząc tym samym
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społeczeństwo i kulturę o charakterystykach odpowiadających ich cechom
osobowym. Triandis (2000) postuluje, że idee i narzędzia, które okazały się
danej społeczności przydatne w przeszłości, stają się względnie trwałymi
atrybutami bądź wytycznymi jednostek przynależących do danej społeczności. Z kolei McCrae i jego współpracownicy (Allik, McCrae, 2004; Hofstede,
McCrae, 2004) akcentują determinizm genetyczny, zaznaczając, że określone
kultury powstały dzięki wrodzonym cechom ludzi, którzy je tworzą.
Zaznacza się również (por. Boski, 2009), że błędem jest przypisywanie
cech typowych dla całego społeczeństwa danego kraju bądź regionu do odrębnym grupom społecznym w jego ramach. Między innymi Linton (1975),
Boski (2009), podkreślają w swoich pracach, że od typowych dla danego
społeczeństwa wzorców cech i zachowań istnieją odchylenia bądź rozproszenia (którymi mogą być na przykład odmienne kultury etniczne). Zatem,
żeby bardziej trafnie rozpoznać dominujący wzorzec należy się odnieść do
psychologii indygenicznej (lokalnej, etnicznej) (Kim i in., 1993, 2006: za Boski, 2009). Chotinec (2003) – autorka teorii indywidualności etnicznej zakłada, że w efekcie adaptacji do etnicznego świata oraz w wyniku identyfikacji
z nim, indywidualność nabiera treści etnicznych: znaczeń etnicznych dotyczących świata oraz odpowiednich zachowań. Na strukturę indywidualności
etnicznej składają się właściwości specyficzne etnicznie (zachowania determinowane zewnętrznie, obiektywny sposób bycia) oraz nadawanie znaczeń
subiektywnych znaczeniom etnicznym. Wydaje się zatem, że w odniesieniu
do małych społeczności rozpatrywanie cech jednostek przynależących do
nich w kontekście środowiska bliższego, obejmującego mniejszy obszar niż
kraj lub region, jest bardziej zasadne. Z potocznych obserwacji, jak również
z wypowiedzi członków grup mniejszościowych wynika, że identyfikują się
oni częściej ze społecznością im najbliższą, podkreślając jednocześnie własną odrębność od kultury większości (por. Sobecki, 2007; Ustrzycki, 2007).
Poczucie tożsamości społecznej
Równie (a być może nawet bardziej) podstawowa, jak dopasowanie określonych cech osobowościowych do środowiska, w którym się zamieszkuje,
wydaje się być kwestia identyfikacji z określoną grupą narodową/kulturową.
W psychologii poczucie takiej przynależności określane jest między innymi terminem tożsamości społecznej. Wydaje się, że osobowość, zachowania,
wartości jednostki może określać nie tylko przynależność do danego narodu bądź kultury, ile siła poczucia przynależności oraz stopień identyfikacji
z określoną grupą bądź społecznością.
Teoria tożsamości społecznej Tajfela i Turnera (1979, 1986: za Cameron,
Lalonde, 2001) tworzy ramy do poszukiwania związków pomiędzy przynależnością do określonej grupy a właściwościami jednostek do niej przynależących. W koncepcji tej tożsamość społeczna rozumiana jest jako część
koncepcji siebie jednostki, wynika z jej przynależności do określonej grupy
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społecznej. Składają się na nią trzy elementy: dostępność poznawcza przynależności (centralność), wartości i emocje wzbudzane poprzez fakt przynależności do danej grupy (afekt wewnątrzgrupowy) oraz poczucie więzi wspólnotowej z członkami danej grupy (więzi wewnątrzgrupowe).
Tożsamość narodowa rozumiana jest jako część tożsamości społecznej
opartej na narodowości polskiej, jest poczuciem odrębności wobec innych
narodów, kształtowanym między innymi przez takie czynniki, jak język, terytorium, historia narodu, świadomość pochodzenia, świadomość narodowa,
kultura (por. Wojtkowiak, 2005) – jest efektem kulturalizacji, czyli wprowadzania i wchodzenia w uniwersum kultury symbolicznej (Kłoskowska,
1996: za Przybysz 2007). Tożsamość społeczna zasadza się na członkostwie
w grupie, wobec której jednostka tworzy relację przynależnościową „My”,
na potrzebach przynależności i podobieństwa do innych (por. Boski, 2009,
Nikitorowicz, 2007). Poczucie tożsamości społecznej związanej z polskością
zawiera element poznawczej dostępności (częstotliwości myślenia o sobie
jako Polaku), poczucia wspólnotowej więzi z Polakami oraz emocje związane
z byciem członkiem polskiej społeczności. Tożsamość narodowa jest zatem
jedynie komponentem tożsamości społecznej związanej z polskością.
Badania potwierdzają, że z poczuciem tożsamości społecznej wiążą się
często określone postawy, preferowane wartości, cechy osobowościowe i zachowania (Cameron, 1999; Condor, 1996; Sato, Cameron, 1999; Waś, 2007).
Wyniki badań referowanych w tym artykule mają udzielić odpowiedzi na
pytanie, z jakimi właściwościami osobowościowymi (warunkowanymi genetycznie oraz charakterologicznymi) wiąże się poczucie tożsamości społecznej
związanej z polskością wśród polskiej młodzieży mieszkającej na Litwie.
Psychobiologiczna teoria osobowości Cloningera
Ze względu na to, że badania nie rozstrzygają, czy właściwości ludzi
przynależących do różnych społeczności i kultur są dziedziczone, czy dopiero kształtowane poprzez przebywanie w określonym środowisku, istotne
wydaje się branie pod uwagę obu aspektów osobowości – cech o podłożu
biologicznym, jak również kształtowanych w wyniku adaptacji do standardów funkcjonowania w danym środowisku. Teoria osobowości sformułowana przez R. Cloningera (por. Hornowska, 2003) zawiera te oba aspekty
właściwości psychicznych: uwarunkowany genetycznie temperament oraz
zdeterminowany środowiskowo charakter. Indywidualne różnice temperamentalne według Cloningera związane są z drobnymi różnicami w budowie i połączeniach w strukturach mózgowych. Temperament w tym modelu
tworzy kilka wymiarów: poszukiwanie nowości – tendencja do aktywnego
reagowania na nowe bodźce (zależy od przekaźnictwa dopaminergicznego);
unikanie szkody – tendencja do hamowania działań w odpowiedzi na bodźce negatywne (zależy od przekaźnictwa serotoninergicznego); zależność od
nagrody – skłonność do podtrzymywania zachowania w odpowiedzi na po-
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zytywne wzmocnienia (pozostaje w relacji z układem noradrenergicznym);
wytrwałość – zdolność do samodzielnego podtrzymywania danego rodzaju
aktywności. Charakter definiowany jest jako właściwości osobowości nabywane w trakcie rozwoju ontogenetycznego, są one związane z postrzeganiem
przez jednostkę własnej osoby, podlegają wpływom świadomych procesów
związanych z uczeniem się i wychowaniem. Na charakter składają się kolejne trzy wymiary: samokierowanie – rozumiane jako zdolność do kontrolowania, regulowania i dostosowania własnego zachowania w celu adaptacji do
sytuacji; skłonność do współpracy – zdolność do identyfikacji i akceptacji
zachowań innych ludzi; autotranscendencja – zdolność do oderwania się od
własnej osoby, poczucie, że jest ona częścią wszechświata (wymiar związany
z duchowością). Każdy wymiar opisywany jest dodatkowo poprzez odpowiadające mu podwymiary (wyszczególnione dalej przy omówieniu Kwestionariusza Temperamentu i Charakteru R. Cloningera).
Polacy na Litwie
Mniejszość polska mieszkająca na Litwie jest to grupa licząca 212,8 tys.
osób (na podstawie danych Departamentu Statystycznego Republiki Litewskiej z roku 2011 – 6,6% mieszkańców (Lietuvos Statistikos Departamentas,
2011)). Grupa ta zamieszkuje od wielu pokoleń zwarty obszar terytorialny
(okolice Wilna). Przez historyków Wileńszczyzna zwana jest również „Polską wyspą etniczną” (por. Kowalski, 2008). Są to ludzie uważający się za
Polaków, przede wszystkim potomkowie spolonizowanej ludności litewskiej
i białoruskiej mieszkającej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (Kowalski,
2008; Miknys, 2005). Większość tej grupy uważa język polski za swój język
ojczysty, kultywuje polskie tradycje i zwyczaje, dba o zachowanie polskiej
kultury w domach rodzinnych. Ludność ta podlegała wielu procesom, które
miały znaczenie dla kształtowania ich tożsamości (rozprzestrzenianie katolicyzmu na Wschód; białorutenizacja; polonizacja językowa, kulturowa, świadomościowa, zachodząca przede wszystkim wśród szlachty ze względu na
atrakcyjność kultury polskiej; zmiany granic w wieku XX, kiedy to raz po raz
znajdowali się na obszarze innego kraju; rusyfikacja i sowietyzacja; wysiedlenia za czasów ZSRR; polityka „mieszania” narodowości na tym obszarze,
konflikty z ludnością litewską (Bobryk, 2005; Kowalski, 2008; Kurcz, 2005).
Korczak (1998) zaznacza, że efektem Rzeczpospolitej Obojga Narodów było
wytworzenie wspólnej specyficznej świadomości mieszkańców ziem państwa
litewskiego. Polacy na Litwie w sensie przynależności kulturowej poczuwają
się za Polaków, jednak ta świadomość ma pewną specyfikę – wyraźnie odczuwają swoją odrębność od Polaków z Polski (Römer: za Miknys, 2005).
Syndrom tożsamościowy charakterystyczny dla wschodnich rejonów dawnej
Rzeczypospolitej określany mianem „tutejszości” (por. Sobecki, 2007) wydaje
się być adekwatnym określeniem również dla tożsamości tej grupy. Z badań
przeprowadzonych przez Norvilasa i Valskytė-Janušaitienė (2007) wynika, że
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uczniowie polscy na Litwie najbardziej identyfikują się z Polakami mówiącymi po polsku, następnie zaś z Polakami mówiącymi po rosyjsku i Rosjanami mówiącymi po rosyjsku. Przedstawiciele zaś innych narodowości, nawet
mówiący po polsku, nie są zbyt bliscy polskiej młodzieży. Założyć zatem
należy, że poszczególnych członków polskiej mniejszości może cechować silniejsze bądź słabsze poczucie tożsamości polskiej, zaś ze względu na wielorakie uwarunkowania społeczne i historyczne, myślenie o sobie jako Polaku
może się wiązać z określonymi właściwościami podmiotowymi. Badania nad
stereotypami narodowościowymi (Avidonienė, Bistrickas, 1991) ukazują, że
Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie są postrzegani inaczej przez różne
narodowości zamieszkujące ten obszar: Litwini uważają, że Polacy są zarozumiali, traktujący pracę w sposób nieuczciwy, wynarodowieni, spekulanci; Rosjanie postrzegają Polaków jako towarzyskich, miłych, zarozumiałych,
egoistycznych, spekulantów; Żydzi przypisują Polakom dwulicowość, zarozumiałość, mieszczańskość, uprzejmość, niskie wykształcenie. Polacy zaś
postrzegają siebie jako pracowitych, kulturalnych, uprzejmych, religijnych.
Cechy polskiej kultury
Badania nad mniejszościami narodowymi na terenie byłego ZSRR stały
się możliwe dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. Z tego między innymi
powodu oraz ze względu na odrębność językową i małe zaplecze instrumentów badawczych, bardzo nieliczne są badania również w grupie Polaków na
Litwie. Badania zaś psychologiczne są szczególnie skąpe. Punktem wyjścia
zatem w odpowiedzi na pytanie, jakie właściwości osobowościowe mogą się
wiązać z poczuciem polskiej tożsamości na Litwie będzie przedstawienie
wyników badań nad polską kulturą (również w świetle porównań międzykulturowych) oraz Polakami mieszkającymi poza Polską.
Boski (2009) wyróżnia 4 wymiary charakterystyczne dla polskiej kultury:
1. Humanizm – rozumiany jako prospołecznie zorientowane relacje
międzyludzkie. Według autora, jest to tradycyjny polski wymiar kulturowy
mający swoje korzenie w wieloletniej historii. Dla rozumienia Polski współczesnej istotne jest zamykanie się w kręgu rodzinno-przyjacielskim, przy
jednoczesnych niedostatkach społeczeństwa obywatelskiego. Wyniki badań
na temat prospołecznych ustosunkowań Polaków wobec innych ludzi nie są
jednoznaczne: w projekcie GLOBE Polska nie uzyskuje wysokich wskaźników w zakresie orientacji humanistycznej (Kabasakal, Bodur, 2004: za Boski,
2009), zaś badania Kamińskiej (2002: za Boski, 2009), Kowalskiej (2007: za
Boski, 2009), Lewandowskiej (2008) wykazują, że Polacy są bardziej prospołeczni niż przedstawiciele innych narodów (między innymi Litwini, Ukraińcy, Anglicy).
2. Sarmatyzm – rozumiany jako brak dyscypliny społecznej i anarchiczny hedonizm – wiąże się z niechęcią do odrzucania polskiego dziedzictwa
kulturowego.
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3. Materializm – chęć bogacenia się, instrumentalne zaangażowanie
w pracę i relacje międzyludzkie oraz chęć przyjmowania zewnętrznej kultury z Zachodu (Unii Europejskiej).
4. Liberalizm – wolność w życiu osobistym, brak ingerencji tradycji
w życie społeczne.
Te same wymiary odtworzyły się w badaniach emigracji polskiej w Stanach Zjednoczonych (Rymek-Gmytrasiewicz, 2006). Nosarzewska (2004) zaś
wykazała, że Polacy akceptują humanizm własnej kultury, odrzucają zaś sarmatyzm, w większym stopniu cenią liberalizm niż dostrzegają go w polskiej
rzeczywistości. Kulturę polską charakteryzuje się również jako spolaryzowaną na pozytywne ustosunkowanie wobec wartości humanistycznych, prospołecznych, oraz negatywne wobec materializmu – co często jest źródłem
konfliktów: zależność Polaków od wartości materialnych nie jest przez nich
akceptowana (por.Boski, 2009).
Kulturę polską w dużym stopniu określa również katolicyzm, który swego czasu był wyrazem dążności do związku z Europą Zachodnią, ale też warunkiem zachowania odrębności wobec sąsiadów wyznających inne religie
(por. Boski, 2009). Kościół i religijność określały (i w dużym stopniu określają nadal) również tożsamość narodową Polaków zamieszkujących obecnie
terytorium Wileńszczyzny (Polaków na Litwie i na Białorusi (Kabzińska,
1999; Sobecki, 2007)). Poczucie polskiej tożsamości narodowej w dużej mierze przetrwało na Wileńszczyźnie dzięki katolicyzmowi (Bobryk, 2005). Inne
badania wykazały, że wyższy stopień religijności wiąże się z hołdowaniem
wartościom należącym do obszaru tradycjonalizmu, konformizmu, bezpieczeństwa, dobroci, zaś negatywnie koreluje z wartościami hedonizmu, indywidualizmu i stymulacji (House i in., 2004; Huismans, 1994). Katolicyzm
określany jest jako religia kobieca (opiekuńcza, wspierająca w słabościach,
niesprzyjająca wykształceniu się motywacji osiągnięć) (por. Boski, 2009). Badania Smith i współpracowników (1996) wykazują, że Polska wraz z kilkoma
innymi krajami postkomunistycznymi tworzy wyraźnie odrębny obszar kulturowy, charakteryzujący się między innymi konserwatyzmem oraz utylitaryzmem w środowisku pracy, wysoką tolerancję na niepewność (House i in.,
2004), przenikanie się ról rodzinnych i przyjacielskich (por. Boski, 2009).
Badania Wasia (2007) nad tożsamością społeczną Polaków ukazują, że
z wyższym poczuciem więzi z własną grupą narodową u Polaków współwystępuje wysoka ocena takich wartości, jak szacunek dla starszych, posłuszeństwo, szacunek dla tradycji, łagodność, otwartość umysłu, sprawiedliwość społeczna, uczciwość, bycie pomocnym. Im zaś silniejsze jest poczucie
związania z własną grupą narodową, tym mniej ceniony jest własny sukces
czy ambicja.
Jak wynika z badań Chodynickiej (2002), Polacy są bardziej ugodowi
w porównaniu z Amerykanami. Również Polacy przebywający w Irlandii są
bardziej ugodowi i sumienni w porównaniu ze swoimi rodakami w kraju
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oraz Irlandczykami (Lewandowska, 2008). Boski zauważa (2009), że w kontakcie z obcokrajowcami można zaobserwować swoiste zawstydzenie związane z polskością. Dla Polaków przebywających na Zachodzie (w krajach
Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych) charakterystyczne jest poczucie niższości odnośnie własnej grupy kulturowej. Również badania Osińskiej (2007) w grupie licealistów uczęszczających do Amerykańskiej szkoły
w Warszawie ukazują, że młodzież dwukulturowa skłonna jest dewaluować
polskie dziedzictwo, gdy prezentuje się jej wcześniej amerykańskie symbole
kulturowe.
Wojciszke i Grzelak (1995) zwracają uwagę na negatywizm Polaków: wyrażanie niezadowolenia ze świata społecznego i własnej w nim sytuacji. 62%
Polaków deklaruje dojmujące poczucie krzywdy. Polacy mieszkający w Polsce mają wyższy poziom negatywnych emocji niż obcokrajowcy (Brytyjczycy, Rosjanie, francuscy ekspatrianci) (Nosarzewska, 2004; Sołtys, 2003: za
Boski, 2009).
Polacy w Polsce i w Irlandii mają niższy poziom ekstrawersji niż Irlandczycy oraz wyższy poziom otwartości – który się wiąże prawdopodobnie
z wysoką tolerancją Polaków na niepewność (Lewandowska, 2008).

Problem badań

W programie badań prezentowanych w niniejszym artykule postawiono
następujący problem badawczy: czy młodzież polska mieszkająca na Litwie
prezentująca niski i wysoki poziom poczucia tożsamości społecznej związanej z polskością różni się w zakresie właściwości osobowościowych?
P1.1: Czy grupy różnią się pomiędzy sobą pod względem właściwości determinowanych genetycznie?
P1.2: Czy grupy różnią się pomiędzy sobą ze względu na właściwości
charakterologiczne?
Hipotezy
W oparciu o analizę literatury oraz wyniki dostępnych badań założono,
że grupy młodzieży o silnym i słabym poczuciu tożsamości społecznej związanej z polskością będą się różniły pomiędzy sobą w zakresie niektórych
cech osobowościowych oraz sformułowano następujące hipotezy:
H1: Młodzież o silnej polskiej tożsamości prezentuje wyższe wskaźniki
w zakresie cech wskazujących na niepokój i zamartwianie się niż młodzież
o niskim poziomie polskiej tożsamości.
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H.2: Młodzież o silnej polskiej tożsamości prezentuje wyższe wskaźniki
w zakresie otwartości na nowe doświadczenia oraz tolerancji na niepewność
niż młodzież o niskim poziomie polskiej tożsamości.
H.3: Młodzież o silnej polskiej tożsamości jest bardziej prospołeczna niż
młodzież o niskim poziomie polskiej tożsamości.
H.4: Młodzież o silnej polskiej tożsamości ma wyższe wskaźniki w zakresie takich cech jak sumienność, wytrwałość i odpowiedzialność niż młodzież o niskim poziomie polskiej tożsamości.
H.5: Młodzież o silnej polskiej tożsamości prezentuje wyższe wskaźniki
w zakresie wymiarów związanych z duchowością niż młodzież o niskim poziomie polskiej tożsamości.
W badaniach nie zostanie rozstrzygnięte, czy badane właściwości są pochodną poczucia tożsamości społecznej, przynależności do określonej grupy,
czy też osoby o określonych właściwościach są skłonne do odczuwania silniejszej przynależności do danej społeczności. W przypadku cech temperamentalnych kierunek zależności jest oczywisty. Związek zaś cech charakterologicznych z poczuciem tożsamości społecznej może być dwukierunkowy.
Zakładam, że silniejsze poczucie przynależności do społeczności polskiej
(wyższe wskaźniki w skali Poczucia Tożsamości Społecznej) wiążą się prawdopodobnie z większą ilością bądź bardziej intensywnym uczestnictwem
w życiu danej społeczności. Osoby zaś silniej identyfikujące się z polską narodowością prezentować mogą określony wzór właściwości podmiotowych.
Pomiar zmiennych
W celu odpowiedzi na postawione pytania, użyte zostały metody kwestionariuszowe. Poczucie tożsamości społecznej związanej z polskością (dalej również: poczucie tożsamości polskiej) rozumiane jest jako poczucie tożsamości społecznej w koncepcji Tajfela i Turnera (1978: za Cameron, 1999,
s.179), badane skalą J. Camerona w polskim opracowaniu A. Wasia, J. Śliwaka, R. Bartczuka, M. Wiechetka (Waś, 2007). Zmienne osobowościowe będą
ujęte za pomocą dwóch metod: Kwestionariusza NEO-FFI Costy i McCrae
w polskim opracowaniu Szczepaniaka, Śliwińskiej, Strelaua, Zawadzkiego
(Zawadzki i in., 1998) oraz Kwestionariusza Temperamentu i Charakteru
Cloningera (TCI) w polskim opracowaniu Hornowskiej (Hornowska, 2003).
Skala Poczucia Tożsamości Społecznej
Skala Poczucia Tożsamości Społecznej J. Camerona (Waś, 2007) mierzy
trzy wskaźniki tożsamości społecznej: 1) Centralność – częstotliwość pojawiania się danej grupy w świadomości jednostki oraz subiektywna ważność
tej grupy dla reprezentacji poznawczej własnej osoby; 2) Afekt wewnątrzgrupowy – pozytywne bądź negatywne emocje związane z faktem przynależności do danej grupy; 3) Więzi wewnątrzgrupowe – przywiązanie, poczucie
więzi z grupą. W analizach poczucie tożsamości społecznej ujmowane będzie
za pomocą jednego wskaźnika, będącego sumą tych trzech dymensji. Skala
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zawiera 12 pytań, do których badani ustosunkowują się na skali sześciostopniowej (1-zdecydowanie się nie zgadzam, 6- zdecydowanie się zgadzam).
Kwestionariusz NEO-FFI
Kwestionariusz NEO-FFI Costa’y i McCrae w polskim opracowaniu
(Szczepaniak, Śliwińska, Strelau, Zawadzki, 1998) składa się z 60 stwierdzeń,
do których badani ustosunkowują się na skali pięciostopniowej oraz obejmuje pięć wymiarów: Neurotyczność, Ekstrawersja, Otwartość na doświadczenie, Ugodowość i Sumienność.
Kwestionariusz Temperamentu i Charakteru

Kwestionariusz Temperamentu i Charakteru (TCI) Cloningera
w polskim opracowaniu Hornowskiej (2003) przeznaczony jest do badania temperamentu i charakteru w ramach psychobiologicznej teorii
osobowości sformułowanej przez R. Cloningera (1994). Zawiera 240
pozycji (7 skal i 26 podskal; ostatnia podskala – twierdzenia traktowane jako wskaźniki zaburzeń osobowości – nie będzie brana pod
uwagę w analizach). W wersji oryginalnej badani ustosunkowują się
do stwierdzeń na skali dwustopniowej (prawda-fałsz), w niniejszym
programie badawczym skala odpowiedzi została rozszerzona do pięciu (od zdecydowanie prawdziwe do zdecydowanie nieprawdziwe). Zabiegu tego dokonano, by zapewnić zmienność wyników i umożliwić
badanym wybór odpowiedzi pośrednich. Metoda mierzy 4 wymiary
temperamentu:

1) Poszukiwanie nowości – tendencja do aktywnego reagowania na nowe
bodźce. Charakteryzuje osoby pobudliwe, ciekawe, poszukujące, pełne wigoru. Na wymiar ten składają się cztery podwymiary: Ciekawość poznawcza,
Impulsywność Ekstrawagancja, Nieuporządkowanie;
2) Unikanie szkody – tendencja do hamowania działań w odpowiedzi
na bodźce negatywne. Charakteryzuje osoby ostrożne, bojaźliwe, lękowe,
nieśmiałe, łatwo zniechęcające się, pasywne, pesymistyczne. Na wymiar ten
składają się cztery podskale: Pesymizm, Lęk przed niepewnością, Lęk społeczny, Męczliwość i astenia;
3) Zależność od nagrody – skłonność podtrzymywania zachowania w odpowiedzi na pozytywne wzmocnienia. Osoby o wysokich wynikach w tym
wymiarze są towarzyskie, czułe, wrażliwe, serdeczne, zdolne do poświęceń,
można na nich polegać. Obejmuje trzy podwymiary: Sentymentalność, Przywiązanie, Zależność;
4) Wytrwałość – zdolność do samodzielnego podtrzymywania danego
rodzaju aktywności. Wysokie wyniki w wymiarze wytrwałości charakteryzują osoby ciężko pracujące, pilne, wytrwale dążące do celu, ambitne, niezważające na przeszkody, niskie wyniki są charakterystyczne dla osób niestałych, leniwych, niesolidnych, wrażliwych na przeszkody;
oraz 3 wymiary charakteru:
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1) Samokierowanie – jest to zdolność do kontrolowania, regulowania
i dostosowania własnego zachowania w celu adaptacji do sytuacji. Wymiar
ten tworzy pięć podskal: Odpowiedzialność, Stanowczość, Zaradność, Samokaceptacja, Dobre nawyki;
2) Skłonność do współpracy – zdolność do identyfikacji i akceptacji zachowań innych ludzi. Składają się na nią: Tolerancja, Empatia, Gotowość do
niesienia pomocy, Wyrozumiałość, Zintegrowane sumienie;
3) Zdolność do autotranscendencji – zdolność do poczucia osoby, że jest
ona częścią wszechświata. Jest to wymiar związany z duchowością. Tworzą
go trzy skale: Kreatywne przekraczanie Ja, Transpersonalna identyfikacja,
Akceptacja duchowości.
Wskaźniki rzetelności (alfa Cronbacha) obliczone dla badanej próby dla
skal temperamentu zawierają się w przedziale 0,34 dla skali Nieuporządkowania do 0,73 dla skali Ekstrawagancji. Dla skal charakteru: w przedziale
0,26 dla skali Empatii do 0,75 dla skali Wyrozumiałości. W badaniach uzyskuje się wyraźne związki pomiędzy wymiarami mierzonymi metodą NEO-FFI a TCI (por. Hornowska, 2003), tym niemniej autorzy zaznaczają, że
metody te nie są alternatywnymi miarami tych samych konstruktów, raczej
wzajemnie się uzupełniają.
Osoby badane
Badania przeprowadzone zostały wśród młodzieży uczęszczającej do
polskich szkół na Litwie. Wzięły w nich udział 332 osoby w wieku 15-19
lat (M=16,66), z których do ostatecznych analiz zakwalifikowano 215 osób
(64,76%). Nie uwzględniono w analizach zestawów, które zostały uzupełnione nierzetelnie oraz zestawów osób, które w odpowiedzi na pytanie o narodowość wskazały inną narodowość niż polska (litewska, rosyjska, białoruska
– takich osób było zaledwie kilka). Zaznaczyć należy, że jest to młodzież
pochodząca często z rodzin mieszanych narodowościowo, w związku z tym
może myśleć o sobie nie tylko w kategoriach ja- Polak, ale również w kategoriach ja-Litwin, ja-Rosjanin, ja-Białorusin i in. Z tego powodu w analizach uwzględniono tylko wyniki osób deklarujących polską narodowość,
co zapewnia większe prawdopodobieństwo, że w największym stopniu dana
młodzież identyfikuje się z narodowością polską. Badania Hoffman i współpracowników (1986) wykazały, że osoby charakteryzujące się chińsko-angielską dwujęzycznością operowały odmiennymi i charakterystycznymi dla
danej kultury założeniami ukrytych teorii osobowości, w zależności od tego,
w którym języku prowadzone było badanie. Polacy na Litwie są to najczęściej osoby wielojęzyczne, dlatego by uniknąć podobnego efektu badani
uzupełniali kwestionariusze w języku polskim. Dodatkowe charakterystyki
badanych zaprezentowane zostaną poniżej przy okazji omawiania wyników
charakterystycznych dla grup skrajnych (o niskich i wysokich wynikach
w Skali Poczucia Tożsamości Społecznej).
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Grupy młodzieży o wysokim i niskim poczuciu tożsamości polskiej zostały wyodrębnione na podstawie wyniku ogólnego w Skali Tożsamości Społecznej (STS) – wynik ten jest sumą punktów w skalach Centralności, Afektu wewnątrzgrupowego oraz Więzi wewnątrzgrupowych. Osoby o wynikach
poniżej jednego odchylenia standardowego od średniej przydzielono do grupy o niskim poziomie poczucia tożsamości polskiej (38 osób – ich wyniki
w skali STS mieszczą się w granicach 1-3 stenów), osoby zaś powyżej jednego
odchylenia standardowego od średniej tworzą grupę o wysokim poczuciu
tożsamości polskiej (40 osób o wynikach 8-10 stenów). Rozkład wyników dla
ogólnego wskaźnika poczucia tożsamości społecznej jest normalny.
W tabeli 1 poniżej porównane zostały wyniki obu grup pod względem
poszczególnych składowych poczucia tożsamości polskiej (Centralności,
Więzi wewnątrzgrupowych, Afektu wewnątrzgrupowego) oraz wskaźnika
ogólnego PTP.
Tabela 1. Statystyki opisowe dla skal STS w grupach o wysokim i niskim poczuciu
tożsamości polskiej oraz istotności różnic pomiędzy grupami.
Skala

Więzi
wewnątrzgrupowe

Centralność

Afekt
wewnątrzgrupowy

Wynik ogólny
(PTP)

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Niskie PTP

3,13

1,19

4,00

1,71

3,21

1,36

2,53

0,69

Wysokie PTP

7,63

1,25

7,90

1,39

7,85

1,21

8,48

0,64

5,52

2,02

Test t
Cała grupa

-16,25***
5,47

-11,08***
1,95

5,49

2,03

-15,94***
5,58

1,98

***p< 0,001

W badaniu wzięło udział 62 chłopców (28,84%) i 153 dziewcząt (71,16%).
Można poczynić pewne obserwacje odnośnie przynależności do grup z wysokim i niskim poczuciem tożsamości polskiej osób o określonej płci. W grupie z niskim PTP jest dwukrotnie więcej chłopców niż w grupie o wysokim
poziomie PTP (20:10). Z kolei więcej dziewcząt znajduje się w grupie o wysokim PTP niż w grupie o niskim PTP (30:18). Możliwe jest, że dziewczęta
mają silniejsze tendencje do odczuwania i deklarowania przynależności społecznej i przywiązania niż chłopcy, którzy kulturowo uczeni są niezależności, nastawienia na sukces i rywalizację. Tak jak wcześniej zaznacza to między innymi Boski (2009), polska kultura charakteryzowana jest jako kultura
kobieca (hołdująca takim wartościom, jak relacje interpersonalne, uległość,
kosztem rywalizacji i sukcesu, opiekuńczość), zatem fakt, że w grupie o silnym poczuciu polskiej tożsamości większość to kobiety, można by tłumaczyć również w taki sposób.
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34% badanych mieszka na wsi, 20% – w małym mieście, 46% – w dużym
mieście. W grupie z niskim poczuciem polskiej tożsamości: 36,8% mieszka
na wsi, 39,5% – w dużym mieście, 23,7% – w małym mieście, zaś w grupie o wysokim poczuciu polskiej tożsamości: 25% młodzieży mieszka na
wsi, 52,5% – w dużym mieście, 22,5% – w małym mieście. Zatem w grupie
młodzieży o silnej polskiej tożsamości ponad połowa to osoby zamieszkałe
w dużym mieście. Większy procent osób ze wsi należy do grupy z niskim
PTP niż do grupy z wysokim PTP. Możliwe jest, że młodzież w dużych miastach ma większy dostęp do polskiej kultury poprzez, na przykład, silniejszą
kadrę nauczycielską w polskich szkołach w miastach oraz lepsze ich finansowanie, więcej grup harcerskich, religijnych.
Ojcowie badanej młodzieży posiadają w większości wykształcenie zawodowe (44,65% całej grupy), 21,86 % – wykształcenie średnie, 18,6% – wykształcenie wyższe, 4,19% – podstawowe. Z kolei wśród osób o wysokim poczuciu polskiej tożsamości przeważa procent ojców z wykształceniem zawodowym (55%), 15% ojców młodzieży z wysokim PTP posiada wykształcenie
średnie, zaś 20% – wyższe. W grupie o niskim poczuciu polskiej tożsamości
jest to odpowiednio: 47%, 23%, 23%. W żadnej grupie nie ma ojców z wykształceniem podstawowym.
Większość matek w badanej grupie (39,07%) ma wykształcenie wyższe,
29,76% – wykształcenie zawodowe, 25,58% – średnie, 1,86% – podstawowe.
W obu grupach nie ma matek z wykształceniem podstawowym. W grupie
młodzieży o niskim poczuciu polskiej tożsamości jest większy procent matek
z wykształceniem średnim (31,6%) niż w grupie młodzieży z wysokim PTP
(7%). Z kolei w grupie z wysokim PTP jest większy procent matek o wykształceniu zawodowym (40%) i wyższym (47,5%) niż w grupie z niskim
PTP (odpowiednio 28,9% i 39,5%).
Możliwe jest, że niższe poczucie polskiej tożsamości może mieć związek z zamieszkaniem na wsi i średnim wykształceniem matki, wysokie zaś
z zamieszkaniem w dużym mieście i zawodowym oraz wyższym wykształceniem matek.
Najwięcej ojców badanej młodzieży jest narodowości polskiej (74,42%),
8,37% – narodowości rosyjskiej, 4,65% – narodowości litewskiej, 7,91% – innej niż trzy podane wcześniej narodowości. Analizując te wyniki możemy
przyjąć, że liczba ojców polskiej narodowości jest porównywalna w grupach o wysokim i niskim PTP (odpowiednio 82,5% oraz 81,6%). W grupie
z niskim PTP jest więcej ojców litewskiej narodowości (10,5%) niż w grupie
z wysokim PTP (2,5%), zaś w grupie z wysokim PTP jest więcej ojców rosyjskiej narodowości (10%) niż w grupie z niskim PTP (5,3%). W grupie z wysokim PTP ojcowie innej narodowości stanowią 2,5%, zaś w grupie z niskim
PTP – 2,6%.
Większość matek (84,65%) jest narodowości polskiej, 8,37% – to Rosjanki, po 2,32% – to Litwinki oraz osoby innej narodowości. W grupie z niskim
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PTP odpowiednio jest to 81,6%, 7,9%, oraz po 5,3%. W grupie z wysokim
PTP matki 82,5% młodzieży to Polki, 7,5% – Rosjanki, 5% – o innej narodowości, w grupie tej nie ma matek Litwinek. Wyniki takie oznaczają, że
stopień poczucia polskiej tożsamości u młodzieży nie jest związany z polską
narodowością rodziców badanych, zaś posiadanie ojca lub matki narodowości litewskiej wiązać się może z niskim wskaźnikiem poczucia tożsamości
polskiej (w grupie o niskim PTP jest więcej matek-Litwinek oraz ojców-Litwinów niż w grupie o wysokim PTP).
Na pytanie: „Czy wśród twoich bliskich znajomych, kolegów jest więcej
Polaków, Litwinów, Rosjan, osób o innej narodowości?” większość badanych
(89,30%) odpowiedziała, że wśród ich znajomych jest najwięcej Polaków,
Litwinów (17,67% badanych), Rosjan (17,21% badanych), osób o innej narodowości (około 1% badanych); jeżeli osoba zaznaczyła kilka odpowiedzi na
to pytanie, wszystkie zostały uwzględnione w statystykach procentowych.
W grupie o wysokim PTP większy procent osób badanych (95%) niż w grupie o niskim PTP (74%) deklaruje, że wśród ich bliskich znajomych i kolegów
większością są osoby polskiej narodowości. Z kolei w grupie o niskim PTP
okazuje się być więcej niż w grupie o wysokim PTP znajomych narodowości
litewskiej (odpowiednio 28,9% i 17,5%) oraz znajomych-Rosjan (odpowiednio
26,3% i 15%).
Zestawiono również średnie ocen szkolnych w obu grupach. Osoby o wysokim PTP uzyskują nieco wyższą średnią ocen w szkole niż osoby z niskim
PTP oraz cała badana grupa, odpowiednio: 8,39; 7,56; 7,91.

Wyniki badań

W tabeli 2 przedstawiono współczynniki korelacji (r Pearsona) pomiędzy
poczuciem tożsamości społecznej związanej z polskością a właściwościami
osobowościowymi w całej grupie. Z poczuciem polskiej tożsamości wiążą się
istotnie takie zmienne, jak ugodowość, otwartość na doświadczenie, sumienność, wytrwałość, zmienne należące do wymiarów zależność od nagrody;
skłonność do współpracy; zdolność do autotranscendencji; niektóre zmienne
wymiaru samokierowanie. W wymiarze poszukiwanie nowości tylko jedna
zmienna – nieuporządkowanie – koreluje ujemnie z PTP, zaś właściwości
z obszaru unikania szkody nie korelują z poczuciem polskiej tożsamości.
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Tabela 2. Korelacje (r Pearsona) pomiędzy poczuciem tożsamości polskiej (PTP)
a zmiennymi osobowościowymi (N=215).
Korelacja

M

SD

Neurotyczność

-0,04

5,49

0,60

Ekstrawersja

0,06

5,48

1,93

Otwartość

0,26***

5,50

1,95

Ugodowość

0,28***

5,47

1,98

Sumienność

0,17*

5,56

1,95

Ciekawość poznawcza

0,12

5,55

1,94

Impulsywność

-0,08

5,48

2,00

Ekstrawagancja

-0,06

5,43

1,96

Nieuporządkowanie

-0,16*

5,60

1,93

-0,01

5,58

1,93

Lęk przed niepewnością

0,10

5,44

1,95

Lęk społeczny

-0,00

5,56

1,94

Męczliwość i astenia

0,02

5,50

1,96

Sentymentalność

0,27***

5,65

1,97

Przywiązanie

0,20**

5,45

1,95

Zależność

0,16*

5,55

1,93

Wytrwałość

0,14*

5,63

1,95

Odpowiedzialność

0,10

5,47

1,95

Stanowczość

0,15*

5,50

1,96

Zaradność

0,14*

5,65

1,97

Samoakceptacja

-0,04

5,48

1,90

Dobre nawyki

0,09

5,51

2,01

Akceptacja społeczna

0,14*

5,48

1,97

Empatia

0,20**

5,52

1,93

Gotowość pomocy

0,21**

5,54

2,02

Wyrozumiałość

0,27***

5,50

1,93

Zmienna osobowościowa

Poszukiwanie nowości

Unikanie szkody
Pesymizm

Zależność od nagrody

Samokierowanie

Skłonność do współpracy

97

98

Olga Narvoiš

Zintegrowane sumienie

0,26***

5,50

1,99

Kreatywne przekraczanie Ja

0,13*

5,53

1,90

Transpersonalna identyfikacja

0,20**

5,51

1,97

Akceptacja duchowości

0,20**

5,50

1,98

Zdolność do autotranscendencji

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych (MANOVA) zaobserwowano różnice pomiędzy grupami w ramach następujących skal:
Tabela 3. Poziom poczucia tożsamości polskiej a skale NEO-FFI: wyniki MANOVA.
Cecha

Wysokie PTP
M

SD

Niskie PTP
M

SD

ANOVA
η2

F

Neurotyczność

5,08

1,64

5,29

2,05

0,261

0,003

Ekstrawersja

5,70

1,72

5,32

1,83

0,909

0,012

Otwartość na doświadczenie

6,70

1,70

5,05

1,96

15,805***

0,172

Ugodowość

6,15

1,88

4,29

1,90

18,923***

0,199

Sumienność

6,23

1,76

5,11

2,24

6,057*

0,074

Lambda Wilksa=0,680, F(5,72)=6,785, p=0,006, η2=0,32; *p<0,05, **p<0,01, p***<0,001

Porównanie obu grup pod względem cech osobowości (Tabela 3) wykazało, że grupy o wysokim i niskim wyniku w Skali Poczucia Tożsamości
Społecznej nie różnią się pomiędzy sobą istotnie w zakresie cech neurotyczności i ekstrawersji. Zatem uzyskane wyniki nie potwierdzają hipotezy
H1 oraz po części nie potwierdzają hipotezy H3. Istotne różnice natomiast
pojawiły się w zakresie kolejnych trzech cech: młodzież o wysokim poczuciu tożsamości polskiej jest istotnie bardziej otwarta na doświadczenie niż
młodzież o niskim poczuciu polskiej tożsamości (siła efektu η2=0,17). Osoby
o silnej polskiej tożsamości okazują się być również istotnie bardziej ugodowe (siła efektu η2=0,19) i sumienne (siła efektu η2=0,07) niż osoby o niskim
wskaźniku polskiej tożsamości. Wyniki te przemawiają za słusznością hipotez H2, H4 oraz częściowo potwierdzają hipotezę H3.
Jak widać w tabeli 4, tylko jedna skala z obszaru poszukiwania nowości (tendencji do aktywnego reagowania na nowe bodźce) różnicuje istotnie
obie grupy (η2=0,05). Młodzież o wysokim poczuciu tożsamości polskiej jest
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Tabela 4. Poziom poczucia tożsamości polskiej a cechy temperamentalne (TCI):
wyniki MANOVA.
Wymiar

Cecha

Poszukiwanie
nowości

Unikanie
szkody

Zależność
od nagrody
Wytrwałość

Wysokie PTP

Niskie PTP

ANOVA

M

SD

M

SD

F

η2

Ciekawość poznawcza

6,03

1,86

5,26

2,47

2,385

0,030

Impulsywność

5,25

2,1

5,76

2,2

1,113

0,014

Ekstrawagancja

5,20

1,83

5,61

2,14

0,812

0,011

Nieuporządkowanie

5,28

2,24

6,29

1,99

4,459*

0,055

Pesymizm

5,15

1,79

5,16

2,19

0,000

0,000

Lęk przed niepewnością

5,43

2,39

4,79

2,07

1,574

0,020

Lęk społeczny

5,15

2,12

5,16

1,75

0,000

0,000

Męczliwość i astenia

5,40

1,92

5,24

1,78

0,151

0,002

Sentymentalność

6,20

1,98

4,42

1,78

17,381***

0,186

Przywiązanie

6,08

1,75

4,76

1,81

10,636**

0,123

Zależność

5,78

1,82

4,76

1,94

5,661*

0,069

6,03

2,29

5,11

1,96

3,615

0,045

Lambda Wilksa=0,670, F(12,65)=2,673, p=0,006, η2=0,33; *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

istotnie bardziej uporządkowana (zorganizowana, zdyscyplinowana, systematyczna, odporna na frustracje) niż młodzież o niskim poczuciu tożsamości polskiej. Wynik ten może się wiązać z różnicami pomiędzy tymi grupami w skali sumienności (NEO-FFI). Zatem tylko jedna skala z obszaru
poszukiwania nowości wspiera hipotezę H2, którą w danym wypadku można uznać za potwierdzoną częściowo (grupy się różnią pod względem otwartości na doświadczenie (NEO-FFI)). Jednocześnie ciekawość poznawcza,
impulsywność, ekstrawagancja nie są właściwościami różnicującymi obie
grupy. Rozbieżności w zakresie wyników dwóch różnych testów wyjaśnić
można w sposób następujący: tak jak wcześniej sugerował to Boski (2009),
otwartość na doświadczenie w danym wypadku może dotyczyć raczej tolerancji na niepewność oraz umiejętności funkcjonowania w sytuacjach nieprzewidywalnych, pewnego rodzaju elstyczności i – tak jak to wspiera wynik
w skali nieuporządkowania – odporności na frustracje, niż pobudzania własnej aktywności w celu zdobywania wrażeń, poszukiwania nowych bodźców,
emocjonalności, podejmowania ryzyka i entuzjazmu.
W zakresie wymiaru unikania szkody (tendencji do hamowania działań w odpowiedzi na bodźce negatywne) różnice się nie ujawniły w żadnej
ze skal. Podobnie zatem jak wcześniej w teście NEO-FFI w zakresie skali
neurotyzmu. Grupy młodzieży o wysokim i niskim poczuciu polskiej tożsa-
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mości nie różnią się między sobą istotnie pod względem pesymizmu, lęku
przed niepewnością, lęku społecznego, męczliwości i astenii. Zatem hipoteza
H1 całkowicie się nie potwierdziła.
Istotne różnice uzyskano natomiast dla wszystkich skal wymiaru zależności od nagrody (skłonności do podtrzymywania zachowania w odpowiedzi
na pozytywne wzmocnienia). Młodzież o wysokim poczuciu polskiej tożsamości jest istotnie bardziej sentymentalna (wrażliwa, empatyczna, skora do
wzruszeń, okazująca uczucia, ciepła (siła efektu η2=0,18), bardziej przywiązująca się, wrażliwa na lekceważenie i odrzucenie (siła efektu η2=0,12), a także zależna (poszukująca wsparcia, wrażliwa na krytykę i uległa (siła efektu
η2=0,06) niż młodzież o niskim poczuciu PT (różnice te wspierają również
różnice uzyskane pomiędzy tymi grupami w skali ugodowości w teście
NEO-FFI). Uzyskane wyniki w dużym stopniu potwierdzają hipotezę H3.
Różnice pomiędzy grupami w zakresie wytrwałości (zdolności do samodzielnego podtrzymywania danego rodzaju aktywności) okazują się być nieistotne. Wynik taki jest sprzeczny z tym, że grupy różnią się między sobą
pod względem sumienności (NEO-FFI). Wydaje się, że obie skale mierzą
nieco inne aspekty. Z analiz przeprowadzonych przez Hornowską (2003) wynika, że wytrwałość koreluje z sumiennością na poziomie 0,46, co oznacza,
że wymiary są do siebie zbliżone znaczeniowo, ale się nie pokrywają całkowicie. Jednocześnie wymiar sumienności silnie koreluje z wymiarem charakteru w TCI: zdolnością do samokierowania (0,40). W związku z tym wyjaśnienie powstałej sprzeczności może być takie, że sumienność rozumiana
jako wytrwałość w dążeniu do celu, zorganizowanie (rozumiana też jako
stosunek człowieka do pracy (por. Zawadzki i in., 1998)) pomimo swojego
podłoża genetycznego wspierany poprzez czynniki socjalizacyjne, wiąże się
z cechami nabywanymi, między innymi takimi, jak zdolność do określania
celów, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie. Z kolei wytrwałość jest wymiarem posiadającym bardziej silny komponent biologiczny – jest to mechanizm pobudzający do wytrwałości jako pozytywnej odpowiedzi na sygnały
zwiastujące spodziewaną nagrodę, zintensyfikowanie pracy w odpowiedzi na
sporadycznie stosowane kary, oraz podtrzymanie zachowania w odpowiedzi
na pojawiające się bodźce. Hipoteza H4 została potwierdzona częściowo –
grupy się różnią między sobą jedynie pod względem sumienności.
Jak wynika z tabeli 5, hipoteza H4 została potwierdzona częściowo poprzez różnice w wymiarze samokierowanie (zdolność do kontrolowania, regulowania i dostosowania własnego zachowania w celu adaptacji do sytuacji), grupy nie różnią się pomiędzy sobą istotnie w skalach odpowiedzialności, samoakceptacji i dobrych nawyków. Natomiast w zakresie stanowczości
(zdecydowania, zdolności do określania celów, odraczania gratyfikacji – siła
efektu η2=0,05) i zaradności (skuteczności, produktywności, pomysłowości,
inicjatywy – siła efektu η2=0,05) osoby o wysokim PTP uzyskują istotnie
wyższe wyniki niż osoby z niskim PTP.
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Tabela 5. Siła poczucia tożsamości społecznej a cechy charakterologiczne (TCI):
wyniki MANOVA.
Wymiar

Samokierowanie

Skłonność
do współpracy

Zdolność do
autotranscendencji

Cecha

Wysokie PTP

Niskie PTP

ANOVA

M

SD

M

SD

F

Eta 2

Odpowiedzialność

6,08

1,94

5,45

2,02

1,957

0,025

Stanowczość

6,33

1,85

5,39

2,20

4,110*

0,051

Zaradność

6,48

1,80

5,61

2,06

3,958*

0,050

Samoakceptacja

5,65

2,01

5,92

2,1

0,340

0,004

Dobre nawyki

5,95

2,00

5,34

2,21

1,627

0,021

Akceptacja
społeczna

6,43

2,00

5,53

2,06

3,818*

0,048

Empatia

6,10

1,91

4,79

1,99

8,835**

0,104

Gotowość
pomocy

6,05

2,15

4,66

2,18

8,052**

0,096

Wyrozumiałość

6,55

1,87

4,84

1,87

16,305***

0,177

Zintegrowane
sumienie

6,43

2,25

4,95

1,83

10,053**

0,117

Kreatywne
przekraczanie ja

5,83

2,47

4,97

1,87

2,927

0,037

Transpersonalna
identyfikacja

6,18

2,02

4,84

2,03

8,411**

0,100

Akceptacja
duchowości

6,28

1,92

4,95

2,25

7,866**

0,094

Lambda Wilksa=0,642, F (13,64)=2,744, p=0,006, η2=0,358; *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

W wymiarze skłonności do współpracy (zdolności do identyfikacji i akceptacji zachowań innych osób) grupy różnią się między sobą istotnie. W zakresie wszystkich skal: akceptacji społecznej (tolerancji) (siła efektu η2=0,04),
empatii (siła efektu η2=0,10), gotowości do niesienia pomocy (siła efektu 9),
wyrozumiałości (siła efektu η2=0,17), zintegrowanego sumienia (siła efektu
η2=0,11) młodzież o silnym PTP uzyskuje istotnie wyższe wyniki niż młodzież o niskim PTP, co w dużym stopniu potwierdza hipotezę H3.
Różnice w wymiarze autotranscendencji (wymiar wiążący się z duchowością) prezentują się następująco: obie grupy nie różnią się między sobą
istotnie w obszarze przekraczania własnego ja (oryginalności, kreatywności,
tracenia poczucia czasu i miejsca). W kolejnych dwóch wymiarach osoby
z silnym PTP osiągają wyższe wyniki niż osoby z niskim PTP w zakresie
następujących właściwości: transpersonalnej identyfikacji (identyfikacja ze
światem jako całością, odczuwanie jedności z nim, idealizm – siła efektu
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η2=0,10). Również w wymiarze akceptacja duchowości (uduchowienie, pogodzenie ze śmiercią i cierpieniem, wiara w zjawiska pozazmysłowe – siła
efektu η2=0,09) młodzież o silnym poczuciu tożsamości polskiej prezentuje
wyższe wyniki niż ich rówieśnicy o niskim PTP. Możliwe jest, że wyniki te
powiązane są z religijnością (młodzież polska na Litwie w większości jest
to młodzież praktykująca religię katolicką). Takie wyniki w dużym stopniu
potwierdzają hipotezę H5.

Dyskusja wyników

Zaprezentowane w artykule wyniki badań dostarczają odpowiedzi na
pytanie: jakie cechy osobowościowe (warunkowane genetycznie oraz nabyte) wyróżniają osoby młode mieszkające na Litwie o silnym poczuciu polskiej tożsamości. Uzyskano kilka charakterystycznych właściwości:
Przede wszystkim cecha polskiej kultury nazwana przez Boskiego humanizmem wydaje się być cechą typową również dla Polaków mieszkających
na Litwie. Z większym poczuciem tożsamości społecznej związanej z polskością wiąże się większa skłonność do współpracy jako cecha charakteru
oraz zależność od nagrody i ugodowość jako właściwości determinowane
genetycznie. W takiej sytuacji wydaje się być słuszna interpretacja, że dziedziczone cechy znajdują wsparcie i kontynuację w programach kulturowych,
a jako cecha przydatna w danym miejscu i w danym czasie są przekazywane
następnym pokoleniom. Może być również tak, że osoby o takich właściwościach przejawiają tendencje do silniejszego zaangażowania w tożsamość
danej grupy społecznej, do której przynależą – w tym przypadku wyraźnie
dbającej o swoją odrębność i zachowanie tożsamości – polskiej mniejszości
narodowej. Uwagę zwraca fakt, że młodzież ta jest bardziej ugodowa, co
potwierdzają również badania w innych grupach Polaków (Lewandowska,
2008; Chodynicka, 2002): poczucie polskiej tożsamości wiąże się z wyższą
ugodowością, ale też empatią, wrażliwością, skłonnością do wzruszeń, przywiązywaniem się i wrażliwością na odrzucenie i krytykę, zależnością.
Brak jest różnic pomiędzy grupami w skali ekstrawersji. Wymiar ten
w rozumieniu autorów kwestionariusza NEO-FFI (Zawadzki i in., 1998) jest
wymiarem charakteryzującym nie tylko jakość i ilość interakcji społecznych,
ale też poziom aktywności i energii, skłonność do poszukiwania stymulacji,
asertywność – które w danym przypadku nie różnicują grup. Przy wyższych
wynikach w skali ugodowości w tej grupie można wyciągnąć wniosek, że
z wysokim poczuciem tożsamości społecznej w danym wypadku wiąże się
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raczej wrażliwość społeczna i sympatia do innych, skłonność do współpracy
niż tendencja do poszukiwania nowych doznań i interakcji.
Młodzież o silnej polskiej tożsamości prezentuje wyższe wskaźniki w zakresie otwartości na doświadczenie niż młodzież o niskim poziomie poczucia polskiej tożsamości. Jest to również właściwość wyróżniająca polskich
emigrantów w Irlandii oraz Polaków mieszkających w Polsce w porównaniu
do Irlandczyków (Lewandowska, 2008). Boski (2009) tłumaczy taki związek
kreatywnością i wysoką tolerancją na niepewność Polaków. W wymiarze zaś
poszukiwania nowości jedynie w skali nieuporządkowania grupa z wysokim
PTP prezentuje wyniki istotnie niższe, co oznacza, że z wysokim poczuciem
tożsamości polskiej wśród młodzieży na Litwie wiążą się takie właściwości
jak zorganizowanie, zdyscyplinowanie, systematyczność, odporność na frustracje. Ciekawość poznawcza, impulsywność, ekstrawagancja nie są właściwościami różnicującymi obie grupy. Rozbieżności w zakresie wyników dwóch
różnych testów wyjaśnić można w sposób następujący: tak jak wcześniej
sugerował to Boski (2009), otwartość na doświadczenie w danym wypadku
może dotyczyć raczej tolerancji na niepewność oraz umiejętności funkcjonowania w sytuacjach nieprzewidywalnych, pewnego rodzaju elastyczności
i – tak jak to wspiera wynik w skali nieuporządkowania – odporności na
frustracje, niż pobudzania własnej aktywności w celu zdobywania wrażeń,
poszukiwania nowych bodźców podejmowania ryzyka i entuzjazmu.
Młodzież o silnej polskiej tożsamości charakteryzuje się wyższym poziomem sumienności niż młodzież o niskim poziomie polskiej tożsamości,
brak jest jednak różnic pomiędzy grupami w skali wytrwałości (TCI) rozumianej jako zdolność do samodzielnego podtrzymywania danej aktywności,
wytrwałe i stanowcze dążenie do celu (Hornowska, 2003). Jak zostało zaznaczone wcześniej przy okazji prezentacji wyników, prawdopodobnie wytrwałość w TCI oraz sumienność w NEO-FFI mierzą nieco inne właściwości i zachowania. Porównując Polaków i Irlandczyków Lewandowska (2008) ukazuje
w swoich badaniach, że Polacy przebywający w Anglii są w porównaniu ze
swoimi rodakami w Polsce i Irlandczykami bardziej sumienni. Wyższa ugodowość oraz sumienność Polaków znajdujących się poza granicami kraju
może być tłumaczona również mniejszą pewnością co do statusu własnej
grupy w sytuacji bycia mniejszością oraz świadomością wysiłku, który należy włożyć, by konkurować z grupą większościową.
Młodzież o silnej polskiej tożsamości różni się od młodzieży o niskim
poziomie polskiej tożsamości ze względu na dwie właściwości wchodzące
w skład skali samokierowania: badanych o wysokim PTP charakteryzuje
istotnie wyższa stanowczość (zdecydowanie, zdolność do określania długoterminowych celów, odporność na frustracje) oraz zaradność (skuteczność,
produktywność, pomysłowość, kompetencja). Wyniki te są spójne z wynikami uzyskanymi w skali sumienności i otwartości na doświadczenie. Możliwe
jest, że poczucie silnej przynależności do danej grupy wiąże się z wyraź-
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nie określonymi normami i standardami postępowania, zatem jego związek z cechami zaradności i stanowczości odzwierciedla pewność w zakresie
funkcjonowania według ustalonych i pewnym schematów zachowań w różnych sytuacjach oraz poczucie dostępności wsparcia ze strony własnej grupy.
Młodzież o silnej polskiej tożsamości, w porównaniu z młodzieżą o niskim poziomie polskiej tożsamości, prezentuje również wyższe wyniki w zakresie dwóch skal wymiaru zdolności do autotranscendencji: transpersonalnej identyfikacji (rozumianej jako doświadczanie silnego związku z naturą
i wszechświatem, skłonności do wyrzeczeń, by zapobiec nędzy i niesprawiedliwości, poczucia odpowiedzialności za to, co się dzieje z ludźmi bądź resztą świata) oraz akceptacji duchowości (uduchowienia, pogodzenia ze śmiercią i cierpieniem, wiary w zjawiska pozazmysłowe) – oba te wymiary wydają
się mieć bezpośredni związek z religią katolicką, która dla Polaków mieszkających na Litwie ciągle pozostaje w relacji z polskością. W kontekście tym
należy pamiętać, że polskość na Wileńszczyźnie przetrwała przede wszystkim dzięki katolicyzmowi. Jeden z wymiarów tej skali – kreatywne przekraczanie własnego „Ja” rozumiany jako oryginalność, skłonność do poczucia utraty czasu i miejsca nie różnicował grup istotnie, co nasuwa wniosek,
że z polskością w tej grupie wiążą się raczej wymiary związane z tradycją
i konformizmem niż oryginalnością i indywidualnym rozwijaniem własnej
duchowości.
Warty odnotowania jest fakt, że pomimo przewidywań wymiary unikanie szkody ani neurotyczność nie są właściwościami określającymi polską tożsamość badanych. Możliwe jest, że uzyskiwany w badaniach wysoki
poziom negatywnych emocji Polaków mieszkających w Polsce i za granicą
(Nosarzewska, 2004; Sołtys, 2003; Wojciszke, Grzelak, 1995) nie jest charakterystyczny dla polskiej tożsamości młodzieży polskiej mieszkającej na
Litwie. Zatem hipoteza kultury narzekania w stosunku do tej grupy się nie
potwierdza. Niewykluczone jest jednak, że wynik taki zależy od wieku badanych i należałoby sprawdzić rozkład wyników w tych skalach w grupie
starszych Polaków mieszkających na Litwie. Wśród młodzieży bardziej widoczne są tendencje asymilacyjne: jest to młodzież, która dobrze się adaptuje
do wymogów edukacji i rynku pracy przez to, że się urodziła w niepodległym Państwie Litewskim, o wiele lepiej zna język litewski niż starsze pokolenia Polaków, posiada więcej znajomych narodowości litewskiej, jest lepiej
niż pokolenia starsze przystosowana do funkcjonowania w warunkach, w jakich się urodziła.
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Podsumowanie
Artykuł miał na celu prezentację cech współwystępujących z poczuciem
polskiej tożsamości u polskiej młodzieży mieszkającej na Litwie. Zaznaczyć
należy, że związki cech ujawnione w badaniu mają charakter współwystępowania, zaś przeprowadzone analizy nie uprawomacniają do traktowania ich
jako pochodnych poczucia przynależności do narodu Polskiego w tej grupie,
czy też determinant wpływających na odczuwanie silniejszej przynależności do tej grupy. Takie rozstrzygnięcia wymagają dalszych badań oraz kolejnych analiz statystycznych. Jednocześnie ciekawe wydaje się być powtórzenie schematu badań w grupie polskiej młodzieży mieszkającej w Polsce, co
dostarczyłoby odpowiedzi na pytanie: czy silne poczucie polskiej tożsamości wiąże się z podobnym zestawem cech w Polsce i na Litwie. Interesujące
wydaje się być również przeprowadzenie takich badań w grupach Polaków
w różnym wieku. Uzyskane zależności należy tym niemniej potraktować
ostrożnie ze względu na zastosowanie metod adaptowanych do warunków
polskich. Pomimo, że badana młodzież nie miała trudności ze zrozumieniem pojęć zawartych w metodach, mogła ona nieco inaczej rozumieć te
pojęcia niż Polacy mieszkający w Polsce.
Uzyskane wyniki są znaczące ze względu na kilka powodów. Po pierwsze,
wskazują na niwelowanie stereotypów przysługujących narodowości polskiej.
Jak się okazuje, osoby deklarujące polską narodowość różnią się ze względu
na siłę poczucia tożsamości związanej z polskością, jak również ze względu
na związane z nią cechy osobowościowe. Po drugie, dostarczają argumentów
w dyskusji, czy i w jakim zakresie warto wzmacniać poczucie polskiej tożsamości młodzieży mieszkającej na Litwie: w jakich sytuacjach przyczyni się to
do rozwoju i adaptacji, w jakim zaś będzie dla osoby szkodliwe w zależności
od warunków w jakich ma funkcjonować. Posiadając profil cech charakteryzujących daną tożsamość jesteśmy w stanie przewidzieć trudności, które
osoba może napotkać w innej kulturze. Przykładem niech będą tutaj trudności adaptacyjne studentów Erasmusa (por. Boski 2009) w innych krajach.
Po trzecie, są źródłem wiedzy dla psychologów i wychowawców pracujących
z tą młodzieżą na co dzień. Na Litwie niewiele badań psychologicznych dotyczy polskiej mniejszości, są one zaś niezwykle potrzebne dla rozumienia
potrzeb, trudności i sukcesów tych ludzi.
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Stany emocjonalne a osiągnięcia sportowe
wyczynowych badmintonistów2

Streszczenie
W części teoretycznej artykułu zostały przedstawione koncepcje odnoszące się do relacji pomiędzy emocjami a poziomem osiągnięć sportowych.
Podkreślono przy tym podejścia uwzględniające dwa wymiary – intensywność i ocenę odczuwanego pobudzenia, na bazie których zostały zaproponowane cztery stany emocjonalne. Wzięto przy tym pod uwagę zarówno somatyczny, jak i poznawczy aspekt pobudzenia.
W części empirycznej zostały pokazane wyniki badań, których celem
było ustalenie zależności pomiędzy wyodrębnionymi stanami emocjonalnymi a poziomem osiągnięć sportowych. Badanie przeprowadzono w grupie
175 wyczynowych badmintonistów, którzy zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza do badania emocji we współzawodnictwie sportowym
(CSAI-2RD) (Borek-Chudek, 2009). Uzyskane wyniki pokazały, że najbardziej korzystny dla badmintonistów jest stan zrównoważenia emocjonalnego
z niższą intensywnością pobudzenia ocenianego pozytywnie. Szczegółowe
analizy ujawniły, że im bardziej pozytywnie zawodnicy oceniali odczuwane
pobudzenie somatyczne i poznawcze, tym lepsze osiągali wyniki sportowe.
Słowa kluczowe: intensywność i ocena pobudzenia, pobudzenie somatyczne, pobudzenie poznawcze, stany emocjonalne, osiągnięcia sportowe.
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Emotional states and sport achievements
of professional badminton players

Abstract

In the theoretical part of this article psychological approaches relating to
the relationship between emotions and sport achievements were presented.
In that point, approaches considering two dimensions – intensity and direction – were underlined. On the base of these two dimensions four emotional
states were suggested, taking both somatic and cognitive aspect of arousal
into consideration. The purpose of the study was finding the relationship
between distinguished emotional states and the level of sport achievements.
The research was conducted in the group of 175 professional badminton
players, who were asked to fill the competitive emotion questionnaire (CSAI-2RD). The results showed that the balanced emotion state linked with lower intensity of arousal assessed as facilitative is the most advantageous for
badminton players. More specific analyses revealed that the more facilitative
somatic and cognitive arousal was assessed, the better sport outcomes players achieved.
Keywords: intensity and direction of arousal, somatic arousal, cognitive
arousal, emotional states, sport achievements

Stany emocjonalne a osiągnięcia sportowe wyczynowych badmintonistów

111

Wprowadzenie

Emocje stanowią niezbędny składnik działalności sportowej ze względu na pełnioną funkcję pobudzającą. Rywalizacja sportowa wymaga bowiem od zawodnika nie tylko ukierunkowanych i zorganizowanych działań zależących od funkcjonowania poznawczego, ale również podejmowania
maksymalnego wysiłku przy obciążeniu psychicznym i dużym zmęczeniu
fizycznym, do czego niezbędne jest zaangażowanie emocjonalne. Z jednej
strony pojawiające się emocje łączone są z wyraźną poprawą wykonywanych
czynności, z drugiej – ich występowanie może również powodować znaczne
pogorszenie poziomu wykonania i dezorganizację wykonywanych czynności
(Solomon, 2005; Łosiak, 2007; Lench, Flores, Bench, 2011). Z tego względu
problematyka dotycząca emocji przedstartowych, szczególnie w kontekście
poziomu osiągnięć sportowych, jest często podejmowana i szeroko dyskutowana w pracach badawczych (Wilson i in., 2005; Jones i in., 2005; Gracz,
Sankowski, 2007; Weinberg, Gould, 2007). W pracy w pierwszej kolejności
zostaną przedstawione różne koncepcje odnoszące się do relacji pomiędzy
emocjami a poziomem wykonywanych czynności, a następnie wyniki badań
oparte na zaproponowanym podejściu uwzględniającym wymiary intensywności i odczuwanego pobudzenia. Zarówno wprowadzenie, jak i wyniki badań stanowią część większej pracy badawczej zawartej w rozprawie doktorskiej autorki artykułu.
Rozważając zależność pomiędzy emocjami pojawiającymi się w związku
z podejmowaną rywalizacją a poziomem osiągnięć sportowych, można nawiązać zarówno do koncepcji, w których brana jest pod uwagę różnorodność
emocji występujących w sporcie, jak i do badań, w których autorzy koncentrują się wyłącznie na lęku, jako emocji powszechnie uważanej za wszechobecną w życiu wyczynowych zawodników (Krawczyński, 1991). W tym
aspekcie uwzględniane są dwa podejścia, podkreślające kolejno wymiar intensywności lęku (intensity of anxiety) i wymiar ukierunkowania (direction
of anxiety) rozumiany jako ocena lęku na kontinuum mobilizujący-deprymujący (facilitative-debilitative).
Do wymiaru intensywności nawiązują między innymi autorzy koncepcji takich jak: Wielowymiarowa Teoria Lęku (Martens i in., 1990) i Katastroficzna Teoria Lęku (Hardy, 1996). W koncepcjach tych zakładana jest
relacja krzywoliniowa (odwrócona litera U) pomiędzy lękiem somatycznym
a poziomem wykonywanych zadań i relacja prostoliniowa pomiędzy lękiem
poznawczym a poziomem wykonania. Z jednej strony korzystną stroną tych
koncepcji jest analiza lęku z uwzględnieniem aspektu somatycznego i poznawczego – oddzielnie w przypadku teorii Martensa i współpracowników
i łącznie w teorii Hardy’ego – które w różny sposób wpływają na funkcjono-
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wanie zawodnika. Badania i obserwacje pokazują, że lęk somatyczny ulega
znaczącemu obniżeniu w momencie rozpoczęcia rywalizacji, podczas gdy lęk
poznawczy nadal towarzyszy sportowcowi, choć jego intensywność uzależniona jest od przebiegu wydarzeń (Jarvis, 2003; Gracz, Sankowski, 2007).
Z drugiej strony teoretyczne założenia odnoszące się do relacji lęk-wykonanie nie mają swojego odzwierciedlenia w badaniach empirycznych i z tego
względu wymiar intensywności nie stanowi dobrego predyktora w kontekście poziomu wykonywanych czynności sportowych (Craft i in., 2003; Wilson i in, 2005; Weinberg, Gould, 2007).
Wymiar związany z oceną odczuwanych symptomów zaczęto uwzględniać w badaniach w celu głębszego zrozumienia zależności pomiędzy emocjami a poziomem wykonania. Przykładowe wyniki uzyskane przez Jonesa
i współpracowników pokazały, że wymiar oceny lęku może stanowić lepszy
predyktor poziomu osiągnięć w sporcie niż tylko jego intensywność. Ten
wniosek został oparty na badaniach zawodników uprawiających rugby, koszykówkę, piłkę nożną i hokej na trawie (Jones, Swain, 1992), gimnastykę
(Jones, Swain, Hardy, 1993), pływanie (Jones, Hanton, Swain, 1994) i krykiet
(Jones, Swain, 1995). We wszystkich przypadkach nie otrzymano różnic pomiędzy najlepszymi i najsłabszymi zawodnikami w zakresie intensywności
lęku. Różnice wystąpiły w przypadku jego oceny. Najlepsi zawodnicy oceniali
swój stan (poznawczy w każdym przypadku, somatyczny tylko w przypadku
pływania i krykieta) jako mobilizujący, w przeciwieństwie do zawodników
najsłabszych, którzy oceniali ten stan jako deprymujący.
Wyniki badań Jonesa i współpracowników dały obiecujące wyniki, jednak koncepcja lęku mobilizującego (facilitative anxiety) została poddana
w wątpliwość ze względu na negatywny aspekt tej emocji (Burton, Naylon,
1997). Z tego względu Jones wraz ze współpracownikami (Jones, Hanton,
2001; Mellalieu, Hanton, Jones, 2003) przeprowadził badania, w których
wykazał związek pomiędzy pozytywną oceną odczuwanych symptomów
a takimi emocjami, jak: pewność siebie (confidence), podekscytowanie (excitement), pozytywne nastawienie i gotowość do walki sportowej (psyching-up)
oraz zdecydowanie i stanowczość (determination). Podobny związek wystąpił
w przypadku negatywnej oceny symptomów i lęku.
Badania Jonesa i współpracowników ukazały nie tylko znaczenie wymiaru oceny swojego stanu, ale również istotność rozszerzenia analiz na inne
emocje poza lękiem sportowym, które mogą mieć istotny wpływ na poziom
osiągnięć sportowych. Do takiego podejścia nawiązywał już McNair, Lorr
i Droppleman (1971), konstruując metodę POMS (Profile of Mood States) do
pomiaru stanów3 takich, jak gniew, zakłopotanie, przygnębienie, znużenie,

Autorzy określili je terminem nastrój a nie emocja, co podkreślają w swojej
pracy Lane i Terry (2000).
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życzliwość i wigor (Dudek, Koniarek, 1987) oraz Hanin (2000; 2003) w swojej koncepcji Zindywidualizowanych Stref Optymalnego Funkcjonowania.
Model POMS został wykorzystany do przewidywania poziomu osiągnięć
sportowych poprzez graficzne wykorzystanie intensywności każdego z wymienionych stanów (Morgan, 1980). Morgan, na podstawie prowadzonych badań, określił profil, który charakteryzuje sportowców wyczynowych – w tym
przypadku intensywność negatywnych stanów była poniżej średniej a wigor,
jako jedyny nastrój, powyżej średniej. Mimo że metaanalizy nie ukazały
wysokich wskaźników przewidywalności poziomu osiągnięć zawodników na
podstawie tego profilu (Rowley i in., 1995; Beddi, Terry, Lane, 2000), model
ten jest często wykorzystywany w praktyce sportowej z uwagi na różnorodność emocji i możliwość indywidualnego podejścia do zawodnika.
Nawiązując do różnorodności emocji sportowych, warto zwrócić również uwagę na podejście Hanina, który w pierwszych swoich pracach koncentrował się na intensywności lęku, podkreślając indywidualne różnice
w efektywności funkcjonowania sportowego pod wpływem tej emocji (1986,
1989). Zauważył przede wszystkim, że różni zawodnicy mogą być skuteczni
odczuwając zarówno wysoki, jak i niski poziom lęku. Z tego względu zaznaczał w swojej koncepcji konieczność ustalenia preferowanego poziomu
tej emocji dla indywidualnego zawodnika (model ZOF). Biorąc jednak pod
uwagę różnorodność emocji występujących we współzawodnictwie sportowym, w późniejszym czasie Hanin (2000) zaproponował nowy model (IZOF
– Individual Zones of Optimal Functioning), w którym założył, że zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje mogą wywierać określony wpływ
na poziom wykonywanych czynności sportowych w zależności od tego, czy
zawodnik postrzega je jako korzystne (functional) czy niekorzystne (dysfunctional). Przykładowo, negatywne emocje takie, jak lęk czy złość mogą pełnić istotną rolę w przygotowaniu zawodnika do startu, pod warunkiem, że
zawodnik ten ocenia odczuwane emocje jako mobilizujące i pomocne. Podobnie jak model POMS, koncepcja Hanina znalazła szerokie zastosowanie
w badaniach i praktyce sportowej (Robazza, Pellizzari, Hanin, 2004; Ruiz,
Hanin, 2004)
W nawiązaniu do powyższych koncepcji dotyczących relacji emocje-poziom osiągnięć, można zadać pytanie, czym są emocje sportowe, sięgając do
klasycznego podejścia Schachtera i Singera. Autorzy ci podkreślali bowiem
neutralną rolę pobudzenia, na bazie którego pojawia się określona emocja
w zależności od poznawczego ukierunkowania osoby (Maruszewski i in.
2008). Biorąc pod uwagę, że pobudzenie jest naturalnym zjawiskiem towarzyszącym sportowcom podczas rywalizacji w związku z podejmowanym
wysiłkiem fizycznym, od tego, jak je oceni konkretny zawodnik zależy, jaką
emocję będzie doświadczać. Może interpretować je pozytywnie i wykazywać wówczas pewność siebie, podekscytowanie i gotowość do podjęcia walki
sportowej. Może również postrzegać to, co czuje negatywnie i w konsekwen-
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cji odczuwać lęk – tak, jak wykazali w swoich badaniach cytowani wcześniej
Jones i Hanton (2001).
Podejście uwzględniające ocenę odczuwanego pobudzenia wydaje się
niezwykle trafne w sytuacji współzawodnictwa sportowego. Wynika to
z naturalnej obecności pobudzenia somatycznego podczas podejmowanej
aktywności fizycznej. Biorąc pod uwagę, że każdy zawodnik przygotowuje
się do rywalizacji poprzez stosowanie specjalistycznych ćwiczeń nazywanych potocznie „rozgrzewką”, w konsekwencji podnosi poziom pobudzenia
fizjologicznego. Do momentu, gdy pobudzenie to, widocznie w postaci między innymi podwyższonej akcji serca, przyspieszonego oddechu, wzmożonej potliwości, jest adekwatne do podejmowanego wysiłku fizycznego, można przyjąć, że zawodnik kontroluje sytuację i nie odczuwa niekorzystnego
stanu stresu. W sytuacji, gdy pobudzenie jest nieadekwatne w stosunku do
podejmowanej aktywności fizycznej, mamy do czynienia z niekontrolowanymi źródłami pobudzenia, do których należy między innymi wysoki poziom
cechy lęku, poddawanie się ocenie oraz podejmowanie rywalizacji (Franken,
2005).
Uwzględniając wymiar oceny, oprócz wspomnianej już koncepcji Jonesa, można nawiązać również do jednego aspektu z teorii odwrócenia Aptera
(1989, 1991), rozpropagowanej w sporcie przez Kerra (1999). Mianowicie do
podejścia, w którym autor bierze pod uwagę równocześnie wymiar intensywności i oceny (przyjemne-nieprzyjemne) odczuwanego pobudzenia, na
których umiejscawia cztery stany emocjonalne. I tak, przyjemne odczucie
przy niskim poziomie pobudzenia związane jest ze stanem relaksu, a przy
wysokim poziomie pobudzenia – z radosnym podekscytowaniem. Nieprzyjemne odczucie w stanie niskiego pobudzenia łączy się z nudą, a w stanie
wysokiego pobudzenia – z lękiem.
Wyodrębnione stany ukazują emocje, jakie mogą pojawić się w różnych
sytuacjach życiowych, jednak nie do końca odpowiadają sytuacji współzawodnictwa sportowego, gdzie bardzo niski poziom pobudzenia (nuda lub
stan relaksu) nie będzie występował z uwagi na aktywację organizmu połączoną z naturalnym wysiłkiem fizycznym. Może jednak wystąpić negatywnie
oceniany obniżony poziom intensywności pobudzenia wynikający z niewłaściwego przygotowania zawodnika do podjęcia rywalizacji. W tym przypadku zawodnika będzie charakteryzować raczej stan apatii startowej (Gracz,
Sankowski, 2007). Niższy poziom pobudzenia może być oceniany również
pozytywnie przez sportowca, co wynika zarówno ze specyfiki dyscypliny
sportowej, jak i z osobistych preferencji zawodnika wynikających z zapotrzebowania na stymulację (Zawadzki, 1991; Strelau, 1998) i co jest zgodne z założeniami wspomnianej wcześniej koncepcji IZOF Hanina (2000; 2003). Taki
stan można wstępnie nazwać za Żukowskim (2007) stanem zrównoważenia
emocjonalnego. Lęk występujący przy wysokiej intensywności nieprzyjemnego pobudzenia jest specyficzny dla stanu „gorączki startowej”, a radosne
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podekscytowanie (przyjemne odczucie i wysoki poziom pobudzenia) łączy
się ze stanem gotowości startowej (Gracz, Sankowski, 2007). Przykładowe
hipotetyczne nazwy stanów przedstartowych powstałych z nałożenia wymiaru intensywności i oceny pobudzenia zostały przedstawione na rysunku 1.
Wstępnie przypisane nazwy nie wyczerpują oczywiście różnorodności emocji, jakie mogą być charakterystyczne dla poszczególnych stanów (np. gniew
czy złość oceniane przez zawodnika jako mobilizujące).

[2]

wysokie pobudzenie
stan „gorączki
startowej”, lęk

stan gotowości startowej,
podekscytowanie
pozytywna
ocena

negatywna
ocena
stan apatii startowej,
zniechęcenie
[1]

[3]

stan zrównoważenia
emocjonalnego

niskie pobudzenie

[4]

Rysunki
Rysunek 1. Stany emocji przedstartowych i emocje związane ze współzawodnictwem

sportowym
w zależności od iintensywności
i oceny pobudzenia.
Rysunek 1. Stany emocji
przedstartowych
emocje związane
ze współzawodnictwem

sportowym w zależności od intensywności i oceny pobudzenia.
Problem i hipotezy badawcze

Biorąc pod uwagę, że w tej pracy podkreślone zostały dwa wymiary
określające emocje – intensywność i ocena odczuwanego pobudzenia, główny problem dotyczy zależności pomiędzy tymi dwoma wymiarami a poziomem osiągnięć sportowych wyczynowych badmintonistów. Dotychczas
prowadzone badania w zakresie tych zmiennych ukazywały przede wszystkim istotne zależności pomiędzy wymiarem oceny a poziomem osiągnięć
w różnych dyscyplinach sportowych. Wymiar intensywności, również wśród
badmintonistów, nie wykazywał ani istotnych korelacji z poziomem osiągnięć (nawet gdy sprawdzana była prawdopodobna zależność krzywoliniowa
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pomiędzy pobudzeniem somatycznym a poziomem osiągnięć), ani istotnych
różnic statystycznych (Borek-Chudek, 2007, Borek-Chudek, 2009). Najlepsi
badmintoniści – w porównaniu z ich słabszymi przeciwnikami – charakteryzowali się jednak najniższymi wskaźnikami lęku i pobudzenia somatycznego i poznawczego, co pośrednio sugeruje, iż najkorzystniejszym stanem
dla badmintonistów powinien być niższy poziom pobudzenia oceniany pozytywnie (jako mobilizujący do walki sportowej), czyli stan zrównoważenia
emocjonalnego.
Uwzględniając powyższe badania prowadzone w grupie wyczynowych
badmintonistów oraz specyficzny charaktery tej dyscypliny postawiono następujące szczegółowe hipotezy, w których wzięto pod uwagę osobno wymiar intensywności i oceny odczuwanego pobudzenia:
H1: Im niższa jest intensywność odczuwanego pobudzenia, tym wyższy
jest poziom osiągnięć sportowych.
H2: Im bardziej odczuwane objawy pobudzenia oceniane są przez zawodnika jako mobilizujące, tym wyższy jest poziom osiągnięć sportowych.
W hipotezach tych uwzględniono zarówno somatyczny, jak i poznawczy
aspekt pobudzenia, i w konsekwencji – stany emocjonalne wyodrębnione na
bazie wymiarów intensywności i oceny pobudzenia somatycznego i poznawczego.

Metoda

Narzędzie badawcze
Do pomiaru zmiennej niezależnej – emocji przedstartowych – została
użyta skala do badania emocji we współzawodnictwie sportowym (CSAI2RD) przetłumaczona na język polski (Borek-Chudek, 2009). Skala ta stanowi polską adaptację dwóch metod stosowanych na gruncie psychologii
sportu. Pierwsza z nich – The Revised Competitive State Anxiety Inventory-2
(CSAI-2R) – oryginalnie służy do badania intensywności stanu lęku współzawodnictwa sportowego, druga zaś pozwala na ocenę w kategoriach mobilizujący-deprymujący. Pełna skala została umieszczona w Aneksie. Do jej
skonstruowania zostały przeprowadzone badania pilotażowe i badania główne w ramach pracy doktorskiej autorki artykułu.
Przy zastosowaniu analizy czynnikowej wykonanej z użyciem rotacji
Varimax z normalizacją Kaisera-Mayera-Olkina, uzyskano trzy czynniki,
w których większość itemów potwierdziła oryginalny przydział do poszczególnych czynników. Ogólny procent wyjaśnionej wariancji wyniósł 59,73%
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(czynnik poznawczy 22,54%, czynnik somatyczny 18,10% i pewność siebie
19,09%)
W badaniach tych uzyskano rzetelność dla wymiaru intensywności mierzoną wskaźnikiem alpha Cronbacha 0,63 dla pełnej skali, a dla poszczególnych podskal kolejno: 0,84 w przypadku pobudzenia poznawczego; 0,76
dla pobudzenia somatycznego i 0,81 dla wymiaru pewności siebie (alpha
Cronbacha dla pobudzenia poznawczego i somatycznego – 0,85). Dla wymiaru oceny uzyskano porównywalne wskaźniki rzetelności: dla pełnej skali
0,83; dla czynnika poznawczego 0,76; dla czynnika somatycznego 0,69 i dla
pewności siebie 0,76. Przedmiotem bieżących badań była tylko intensywność
i ocena pobudzenia poznawczego i somatycznego, dlatego podskala pewności siebie nie była brana pod uwagę.
Próba
Badania kwestionariuszowe zostały przeprowadzone na grupie 175 wyczynowych zawodników, którzy uprawiają badminton. W badaniu tym wzięły udział 72 kobiety (41,1%) i 103 mężczyzn (58,9%), w wieku od 17 do 26 lat.
Średnia wieku wyniosła 19,71 roku a odchylenie standardowe 1,57. Podczas
badań uwzględniono wyłącznie zawodników wyczynowych, którzy posiadają ważną licencję Polskiego Związku Badmintona (PZBad). Według regulaminu licencjonowania zawodników, „Zawodnikiem jest osoba uprawiająca
badminton oraz uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym i z tego
tytułu posiadająca licencję” (Rozdział I – przepisy ogólne). Zawodnik ten
może ubiegać się o przyznanie licencji klubowej, gdy jego klub sportowy
posiada aktualną licencję PZBad. W przypadku, gdy związany jest z klubem
umową cywilno-prawną, otrzymuje licencję zawodową (profesjonalną). Istnieje również możliwość otrzymania licencji bezklubowej, gdy zawodnik nie
jest zrzeszony w żadnym klubie (źródło: www.badminton.com.pl – oficjalna strona internetowa PZBadu). W badaniach wzięli udział między innymi
uczestnicy Igrzysk Olimpijskich Sydney 2000, Ateny 2004, Pekin 2008, medaliści drużynowych i indywidualnych Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw
Europy Juniorów, a także medaliści Indywidualnych Mistrzostw Polski.
Wybrani zawodnicy różnili się pod względem doświadczenia sportowego.
Ich staż treningowy waha się od 4 do 15 lat (M = 9,49, SD = 2,13). Większość
z nich trenuje w klubach sportowych (118 – 67,4%), 39 (22,3%) to uczniowie
Szkół Mistrzostwa Sportowego o profilu badmintonowym, a 18 osób (10,3%)
trenuje w Warszawie w Ośrodku Szkoleniowym PZBad. Spośród wszystkich
badanych sportowców 33 osoby (18,9%) należą do ścisłej reprezentacji narodowej. Oznacza to, że są powoływani na najważniejsze turnieje zagraniczne,
takie jak Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata, podczas których reprezentują barwy Polski w rywalizacji drużynowej i indywidualnej. Następne
63 osoby (36%) należą do tzw. reprezentacji szerokiej. Tacy zawodnicy powoływani są na zawody zagraniczne i na zgrupowania, gdzie często pełnią
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rolę „sparring-partnerów” dla zawodników ze ścisłej reprezentacji. Pozostałe
osoby (79 – 45,1%) nie należą do reprezentacji narodowej.
Procedura badawcza
Zawodnicy zostali poproszeni o wypełnienie skali do badania emocji we
współzawodnictwie sportowym (CSAI-2RD). Równocześnie zostali poinformowani, że ich dane potrzebne są wyłącznie do ustalenia ich punktów na
liście rankingowej PZBad. Zadaniem każdej osoby badanej było zaznaczenie
na skali CSAI-2RD cyfry (1-4), która stanowi odpowiedź na pytanie dotyczące intensywności określonych objawów przedstartowych (1 – wcale nie,
2 – raczej nie, 3 – raczej tak, 4 – zdecydowanie tak), a także ocenienie tych
objawów jako negatywne (-2, -1), neutralne (0) lub pozytywne (1, 2) dla poziomu jego gry. Po zsumowaniu punktów w obrębie danej podskali, uzyskane punkty dzieli się przez liczbę itemów a następnie otrzymaną cyfrę mnoży
przez 10. W ten sposób osoba badana uzyskuje wynik w przedziale od 10-40
w przypadku intensywności oraz wynik w przedziale od -20 do +20 w przypadku oceny. Wyniki w obu wymiarach dają podstawę do wyodrębnienia
czterech grup stanowiących odpowiedniki opisanych wcześniej stanów emocji przedstartowych. W tym celu zostały obliczone średnia i mediana dla intensywności pobudzenia somatycznego i poznawczego. Wyniki te pozwoliły
na wprowadzenie podziału na osoby o wysokiej i niskiej intensywności pobudzenia. Dla oceny pobudzenia nie obliczano średnich wyników, ale przyjęto na podstawie instrukcji badania, że pozytywną ocenę stanowią wyniki
większe lub równe 0, a negatywną ocenę – wyniki mniejsze niż 0.
Do pomiaru zmiennej zależnej – poziomu osiągnięć sportowych – skorzystano z punktacji, jaką uzyskują zawodnicy za poszczególne pozycje, które zdobywają podczas rywalizacji. Biorąc pod uwagę, że pozycja na pojedynczych zawodach nie może stanowić obiektywnego wskaźnika ze względu
na obecność czynników losowych, bardziej wiarygodnym wskaźnikiem jest
suma turniejów, w których zawodnik uczestniczy w czasie całego sezonu
sportowego (rok czasu), gdyż odzwierciedla średni poziom sportowca niwelując tym samym ewentualne przypadkowe słabsze wyniki. Punkty zdobyte
za konkretne miejsca podczas różnych zawodów zliczane są na tzw. liście
rankingowej, która jest aktualizowana przez Polski Związek Badmintona.
Dają one możliwość porównania wszystkich osób uczestniczących w rozgrywkach sportowych, zarówno w grach pojedynczych, jak i w grach podwójnych i mieszanych. Z uwagi na to, że wyniki surowe punktacji poszczególnych zawodników mieszczą się w przedziale od 37 do 1170 (M = 899,43;
SD = 539,09), surowe wyniki zostały przekształcone na wyniki standaryzowane na skali tenowej (skali T), której M = 50, a SD = 10 (Hornowska, 2001;
Brzeziński, 2003; Zawadzki, Hornowska, 2008).
W celu dokonania weryfikacji postawionych hipotez H1 i H2, w pierwszej kolejności została przeprowadzona jednoczynnikowa analiza wariancji
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ANOVA w celu sprawdzenia zależności pomiędzy stanami emocji przedstartowych a poziomem osiągnięć oraz test t przy uwzględnieniu podziału na
stany o wysokiej i niskiej intensywności pobudzenia i przy podziale na stany
o pozytywnej i negatywnej ocenie pobudzenia. Następnie obliczono zależności korelacyjne pomiędzy intensywnością i oceną odczuwanego pobudzenia
a poziomem osiągnięć sportowych. Przy analizach wzięto pod uwagę somatyczny i poznawczy aspekt odczuwanego pobudzenia.
W przypadku pobudzenia somatycznego spośród 175 przebadanych zawodników 25 osób odczuwało wysokie pobudzenie oceniane pozytywnie,
44 osoby – niskie pobudzenie oceniane pozytywnie, 47 osób – niskie pobudzenie oceniane negatywnie i 59 osób – wysokie pobudzenie oceniane
negatywnie.
Rozkład liczbowy i procentowy osób oraz nazwy stanów emocjonalnych
i emocji przypisane do każdej z grup przedstawia rysunek 2.
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W przypadku pobudzenia poznawczego, spośród 175 przebadanych zawodników 17 osób odczuwało wysokie pobudzenie oceniane pozytywnie, 56
osób – niskie pobudzenie oceniane pozytywnie, 39 osób – niskie pobudzenie
oceniane negatywnie i 63 osoby – wysokie pobudzenie oceniane negatywnie.
Rozkład liczbowy i procentowy osób przedstawia rysunek 3.
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Stany emocji przedstartowych na bazie intensywności i oceny pobudzenia
somatycznego
Przy porównaniu średnich wartości punktacji okazało się, że najwyższą
liczbę punktów – równoznaczną z najwyższym poziomem osiągnięć – notuje się u zawodników w stanie zrównoważenia emocjonalnego [4] (niższa
intensywność pobudzenia ocenianego jako mobilizujące do walki sportowej),
a najniższą – u zawodników w stanie „gorączki startowej” [2] (wyższa intensywność pobudzenia ocenianego jako deprymujące w sytuacji sportowej).
Analizy wariancji nie wykazały statystycznie istotnej różnicy pomiędzy średnimi wartościami punktacji w wyróżnionych stanach emocjonalnych. Przy
podziale „niska versus wysoka intensywność pobudzenia” uzyskane różnice również nie były istotne statystycznie, inaczej niż w przypadku podział
„negatywna versus pozytywna ocena pobudzenia”, gdzie wyniki ujawniły,
że zawodnicy z oceną negatywną (bez względu na intensywność pobudzenia) uzyskują istotnie niższą punktację niż zawodnicy z oceną pozytywną
(Mneg = 48,86; Mpoz = 51,72; t(173) = 2,05; p < 0,042). Wykres 1 ilustruje
wartości punktacji dla stanów z negatywną oceną pobudzenia [1] i [2] i pozytywną oceną pobudzenia [3] i [4] wraz ze średnią wartością obu tych grup
(grubsza linia pozioma).
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pozytywna ocena
pobudzenia

↓

↑

↑ niższa intensywność pobudzenia
↑ wyższa intensywność pobudzenia
Wykres 1. Średnie wyniki punktacji dla stanów emocjonalnych z negatywną [1] [2]
i pozytywną [3] [4] oceną pobudzenia somatycznego wraz z poziomą linią
wartości średnich.

Dla wyraźniejszego ukazania różnic pomiędzy wartościami punktacji
zawodników z negatywną versus pozytywną oceną pobudzenia, zilustrowano je na wykresie 2. Pokazuje on, że im bardziej pozytywnie zawodnicy
oceniają pobudzenie somatyczne, tym wyższą uzyskują punktację na liście
rankingowej PZBad.
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Wyniki uzyskane na podstawie analiz korelacyjnych pokazały brak istotnej zależności pomiędzy intensywnością pobudzenia somatycznego a punktacją i dodatnią zależność pomiędzy oceną tego pobudzenia a punktacją z listy rankingowej PZBAD – r = 0,17; p < 0,014.
Stany emocji przedstartowych na bazie intensywności i oceny pobudzenia
poznawczego
Tabela 1. Różnice w zakresie punktacji z listy rankingowej PZBad
w zależności od odczuwanego stanu emocjonalnego
Istotność różnic
pomiędzy grupami

stan emocjonalny
stan
stan
stan
stan apatii
„gorączki gotowości zrównoważenia
startowej
startowej” startowej emocjonalnego

punktacja
PZBad

M
SD

(N=39)
[1]
46,39
10,04

(N=63)
[2]
49,23
10,23

(N=17)
[3]
49,17
9,82

(N=56)
[4]
53,63
9,51

F(3,171)

p

eta
kwadrat

4,58

.004

0,07

Podobnie jak w przypadku pobudzenia somatycznego, dla wymiaru „niska versus wysoka intensywność pobudzenia” nie uzyskano różnicy istotnej
statystycznie. Gdy wzięto pod uwagę wymiar „negatywna versus pozytywna
ocena pobudzenia”, okazało się, że zawodnicy z oceną negatywną uzyskują
istotnie niższą punktację niż zawodnicy z oceną pozytywną (Mneg = 47,81;
Mpoz = 51,40; t(173) = 2,96; p < 0,003). Wykres 3 ilustruje wartości punktacji
dla stanów z pozytywną oceną pobudzenia [3 i 4] wraz ze średnią wartością
obu tych grup – grubsza linia pozioma.

Stany emocjonalne a osiągnięcia sportowe wyczynowych badmintonistów
negatywna ocena
pobudzenia

↓

↑

123

pozytywna ocena
pobudzenia
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↑ niższa intensywność pobudzenia
↓ wyższa intensywność pobudzenia
Wykres 3. Średnie wyniki punktacji dla stanów emocjonalnych z negatywną [1] [2]
i pozytywną [3] [4] oceną pobudzenia poznawczego wraz z poziomą linią
wartości średnich.

W celu dokładniejszego ukazania różnic pomiędzy punktacją zawodników z negatywną versus pozytywną oceną pobudzenia, zilustrowano ją na
wykresie 4. Pokazuje on, że im bardziej pozytywnie zawodnicy oceniają pobudzenie poznawcze, tym wyższą uzyskują punktację.
52

punktacja
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negatywna vs pozytywna ocena
Wykres 4. Różnice pomiędzy średnimi wartościami punktacji zawodników z negatywną
vs pozytywną oceną pobudzenia poznawczego.

Wykres 4. Różnice pomiędzy średnimi wartościami punktacji zawodników z n

pozytywną oceną pobudzenia poznawczego.
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Pomimo istotnych różnic pomiędzy średnimi wartościami punktacji,
nie uzyskano istotnej korelacji pomiędzy oceną pobudzenia poznawczego
a punktacją z listy rankingowej PZBAD.

Dyskusja wyników

Otrzymane wyniki ujawniają istotne znaczenie subiektywnej oceny pobudzenia, w przeciwieństwie do wymiaru intensywności. Kierunek zależności pokazuje, że im bardziej pozytywnie zawodnicy oceniają odczuwane
pobudzenia, tym wyższe osiągają wyniki sportowe. Zależności te wystąpiły w przypadku oceny pobudzenia somatycznego (istotne różnice pomiędzy średnimi wartościami punktacji w przypadku zawodników z pozytywną i negatywną oceną oraz istotna korelacja pomiędzy oceną pobudzenia
a punktacją) i oceny pobudzenia poznawczego (tylko istotne różnice pomiędzy średnimi wartościami punktacji w przypadku zawodników z pozytywną
i negatywną oceną). Wyniki te potwierdziły założenia hipotezy H2.
Analizy relacji pomiędzy stanami emocjonalnymi a poziomem osiągnięć
pokazały, że najwyższą punktacją charakteryzują się zawodnicy w stanie
zrównoważenia emocjonalnego [4], a najniższą – zawodnicy w stanie „gorączki startowej” [2] w przypadku pobudzenia somatycznego i w stanie apatii startowej [1] w przypadku pobudzenia poznawczego. Stan zrównoważenia
emocjonalnego z pozytywną oceną pobudzenia wydaje się być najbardziej
korzystny w przypadku badanych badmintonistów, szczególnie w przypadku
pobudzenia poznawczego, gdzie uzyskano istotny efekt główny. Brak istotnych zależności w przypadku pobudzenia somatycznego, mimo istotnego
znaczenia wymiaru oceny, mobilizuje do głębszych analiz i dalszych badań
w tym kierunku.
Szczegółowe analizy potwierdziły hipotezę H2, która mówi, że im bardziej pozytywnie zawodnicy oceniają pobudzenie somatyczne i pobudzenie
poznawcze, tym wyższe osiągają wyniki. W przypadku hipotezy 1, uzyskany
kierunek zależności był zgodny z założeniami odnoszącymi się do wymiaru
intensywności, jednak otrzymane wyniki nie były istotne statystycznie.
Ocena odczuwanego pobudzenia prowadzi do wysunięcia na pierwszy
plan znaczenia sfery poznawczej zawodnika, jego nastawienia psychicznego
oraz przygotowania psychologicznego. Przesunięcie punktu ciężkości z intensywności odczuwanego pobudzenia na jego kontrolę poznawczą pozwala
na podniesienie skuteczności zawodników biorących udział we współzawodnictwie. Wniosek ten stanowi więc przede wszystkim aspekt praktyczny, którego wykorzystanie w sporcie wyczynowym może dać pozytywne rezultaty.
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Czy zawodnicy byliby w stanie nauczyć się świadomie kontrolować sposób
oceny własnego pobudzenia? Już Hanton i Jones (1999a; 1999b) udowodnili
w swoich badaniach, że jest to możliwe. Zawodnicy oceniający swoje objawy pozytywnie wskazywali bowiem na olbrzymią rolę rodziców, trenerów
i innych bardziej doświadczonych sportowców w kształtowaniu umiejętności przejmowania poznawczej kontroli nad wydarzeniami sportowymi i tym
samym oceniania odczuwanego pobudzenia w kategoriach mobilizujących.
Z drugiej strony, zawodnicy oceniający swoje objawy negatywnie w dalszej
części badania uczyli się stosować poznawcze techniki radzenia sobie, aby
zmienić ocenę pobudzenia z deprymującej na mobilizującą. Zawodnicy ci
nie tylko nauczyli się zmieniać kierunek interpretacji pobudzenia, ale również poprawili swoje rezultaty sportowe. Taką umiejętność kontrolowania
stanu swojego umysłu, a także odczuwanego pobudzenia, zawodnicy często
osiągają poprzez technikę biofeedbacku, gdzie pomiar zmian procesów fizjologicznych pozwala na wyciąganie wniosków odnośnie do zmian zachodzących w sferze poznawczej i sferze emocjonalnej (Nowicki, 2010; Wódka, 2011).
Pomimo większego znaczenia oceny, Jones wielokrotnie podkreślał, że
dla pełnego zrozumienia związku pomiędzy pobudzeniem a poziomem
osiągnięć należy brać pod uwagę zarówno ocenę, jak i intensywność pobudzenia. Oba te wymiary, nałożone na siebie, tworzą cztery możliwości,
odpowiadające czterem stanom emocji przedstartowych. Otrzymane wyniki
badań pozytywnie zweryfikowały postawioną hipotezę, że najlepszą „kombinacją” jest niższa intensywność pobudzenia oceniana pozytywnie, którą
nazwano stanem zrównoważenia emocjonalnego. Następnym preferowanym
stanem był stan gotowości startowej charakteryzujący się wyższym pobudzeniem również ocenianym pozytywnie. Wyniki te jednoznacznie pokazały, że wszyscy najlepsi badmintoniści oceniali pobudzenie pozytywnie (jako
mobilizujące ich do walki sportowej), ale bardziej była preferowana niższa
intensywność pobudzenia. W tym momencie należy jednak zaznaczyć, że
różnica pomiędzy średnimi wartościami intensywności „wyższej” i „niższej”
nie była istotna, a obie wartości były zbliżone do wyniku średniego. Takie średnie wskazują pośrednio na preferowaną umiarkowaną intensywność
pobudzenia. Bardzo wysoka lub bardzo niska intensywność nie byłaby korzystna. Najsłabsi zawodnicy charakteryzowali się zarówno wysokim (stan
„gorączki startowej” – lęk) jak i niskim (stan apatii startowej – znużenie,
zniechęcenie) pobudzeniem zawsze ocenianym negatywnie (deprymująco).
Analizując aspekt intensywności pobudzenia warto odnieść się do stanowiska Kerra, który propagował podejście Aptera na gruncie psychologii
sportu. Uważał on, że w przeciwieństwie do tego, co zakłada teoria optymalnego pobudzenia, zawodnicy aktywnie poszukują wysokiego poziomu
pobudzenia (Kerr, 1999), a teorię odwrócenia uznał za bardziej przydatną
w praktyce sportowej (Kerr, 1985a; 1985b; 1989). Badania empiryczne prowadzone w ramach tej koncepcji potwierdzały istotną rolę stosunkowo wyso-
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kiego poziomu pobudzenia ocenianego pozytywnie (Cox, Kerr, 1989; 1990;
Kerr, Cox, 1988; 1990; 1991; Males, Kerr, 1996). Wyniki wydają się być zgodne są z tym, co obserwuje się w aspekcie praktycznym. Pobudzenie – nawet
wysokie – nie musi stanowić czynnika niekorzystnego dla sportowców. Wielu sportowców wskazuje, że właśnie wtedy osiągają najlepsze rezultaty. Co
więcej, zawodnicy podkreślają również, że w momencie odczuwania symptomów lęku poznawczego w postaci negatywnych myśli, zaburzeń koncentracji i in., aby zapobiec pojawianiu się nieprzyjemnych symptomów somatycznych, zwiększają poziom pobudzenia poprzez pozostawanie w ciągłym
ruchu (Gracz, Sankowski, 2007) i wprowadzanie do umysłu pozytywnych
myśli o zabarwieniu bojowym (Żukowski, 2007).
Chociaż wyniki uzyskane w tej pracy wskazują, że dla wyczynowych
badmintonistów korzystniejszy jest niższy poziom pobudzenia, to jednak
różnice w średnich wartościach punktacji pomiędzy stanem zrównoważenia
emocjonalnego (niższa intensywność) a stanem gotowości startowej (wyższa
intensywność) nie były istotne. Z tego względu można uznać, że wyższe pobudzenie także może być korzystne w przypadku niektórych dobrych zawodników. Większość z nich preferowała jednak niższy poziom pobudzenia. Aby
wyjaśnić taki rezultat należy odnieść się do psychologicznej charakterystyki
badanej grupy osób. Badmintoniści uzyskiwali bowiem wyniki zbliżone do
wartości średniej, ale zawsze od niej niższe, w zakresie lęku i pobudzenia.
(Borek, 2002; 2003; Borek-Chudek, 2007; 2009). Dla porównania tenisiści
w badaniach Gracza (1998) również uzyskiwali wyniki niższe od średniej
w podobnych skalach, podczas gdy osoby uprawiające sporty zimowe oraz
biegi średnie i długie charakteryzowały się znacznie wyższymi wynikami.
Takie zróżnicowanie wyników potwierdzało indywidualny charakter każdej
kategorii sportu i konieczność ich oddzielnego rozpatrywania, a przy analizie konkretnej dyscypliny – brania pod uwagę jej ogólnych charakterystyk.
W badmintonie ważny jest poziom pobudzenia, który jest niezbędny do
szybkiego poruszania się po korcie, krótkiego czasu reakcji i dynamicznego
wykonania poszczególnych uderzeń. Z drugiej strony niezmiernie ważna jest
precyzja wykonywanych uderzeń oraz umiejętność przewidywania zachowań
przeciwnika. Do tego potrzebna jest koncentracja uwagi, której nie może zakłócać nadmiernie podwyższony poziom pobudzenia. Efektywny zawodnik
potrafi skoncentrować się na wykonaniu krótkiego serwu w grze podwójnej,
kiedy najmniejsze drgnięcie ręki powoduje, że lotka znajdzie się nad siatką
centymetr za wysoko lub za nisko, co grozi utratą punktu (gdy będzie za
wysoko – przeciwnik ją skutecznie „zaatakuje”, gdy będzie za nisko – uderzy w siatkę). Po jego wykonaniu jest natychmiast pobudzony i gotowy do
jak najszybszego uderzenia, które następuje po sekundzie od wykonania
serwu. Już w tym momencie efektywność tego uderzenia zależy od szybkości reakcji i dynamiki wykonywanego ruchu. Opis tej standardowej sytuacji
występującej w grze podwójnej i mieszanej pokazuje, jak ważny jest rów-
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nocześnie poziom koncentracji i pobudzenia. Tylko ich optymalny poziom
wynikający z wymagań sytuacji i niezakłócony przez niekontrolowane źródła pobudzenia stanowi niezbędny element przygotowania zawodnika. Bardzo
wysoki (niekontrolowany) poziom pobudzenia zakłóci bowiem koncentrację
i uniemożliwi precyzyjne wykonanie uderzenia, zbyt niski – nie pozwoli na
szybką reakcję powodującą opóźnienie momentu uderzenia. Tu należy doprecyzować, że lotka zagrana za nisko (poniżej górnej linii siatki) nie może
być już skutecznie zaatakowana. Pozostaje tylko uderzenie obronne, niekorzystne dla osoby go wykonującej.
Dodatkowym wyjaśnianiem występowania niższego (ale nie niskiego)
poziomu pobudzenia w badmintonie jest brak bezpośredniego zagrożenia
kontuzją lub utratą zdrowia wynikającą z bezpośredniego kontaktu fizycznego, jak ma to miejsce przykładowo w sportach walki. W takich dyscyplinach średni wynik w skalach pobudzenia i lęku jest zazwyczaj wyższy bez
względu na poziom osiągnięć sportowych (Borek, 2002).
W tej pracy do wysokiego poziomu pobudzenia ocenianego negatywnie został przypisany lęk, jako ta emocja, która bardzo często występuje we
współzawodnictwie sportowym (Krawczyński, 1991). Należy jednak zauważyć, że niekontrolowana agresja również będzie charakteryzować się wysokim pobudzeniem ocenianym negatywnie, a tzw. złość sportowa (facilitating
anger) powinna odznaczać się wyższym pobudzeniem ocenianym pozytywnie (Robazza, Bortoli, 2007). Wydaje się, że wymienione emocje występują
rzadziej niż lęk, niemniej jednak warto wziąć je pod uwagę w przyszłych
badaniach, szczególnie w kontekście konsekwencji ich występowania podczas rywalizacji sportowej.
Ponadto, rozszerzenie badań na inne dyscypliny sportowe, a nawet poza
obszar sportowy, wydaje się być zasadne z uwagi na aspekt efektywnego poradzenia sobie z negatywnymi zazwyczaj objawami pobudzenia, które towarzyszą człowiekowi w każdej sytuacji trudnej. Predyspozycje psychiczne
sportowców wyczynowych są bowiem podobne do tych, jakimi charakteryzują się menadżerowie, naukowcy czy osoby wykonujące odpowiedzialne
zadania (Blecharz, 2005). Każdy, kto odczuwa stres i powiązane z nim niekorzystne objawy somatyczne i poznawcze, jest zmuszony do skutecznego
poradzenia sobie, aby być w stanie optymalnie wykorzystać swój potencjał.
W takich momentach ważną funkcję pełni sfera poznawcza, dzięki której
istnieje możliwość kontrolowania sfery somatycznej.
Wracając na grunt sportowy, intensywność pobudzenia stanowi ważny
element współzawodnictwa sportowego, ale ocena odczuwanego pobudzenia w większym stopniu wyjaśnia poziom osiągnięć sportowych. Otrzymane
wyniki nie tylko potwierdziły jej znaczenie, ale pokazały również zasadność łączenia obu wymiarów, na co wskazywał Jones ze współpracownikami. Wyniki te wpisują się również korzystnie w założenia teorii odwrócenia
Aptera (1989, 1991) i Kerra (1999). Należy dodać, że w teorii tej podkreślana
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jest nie tylko rola oceny, ale również możliwość zawodnika do dokonywania
jej zmian z negatywnej na pozytywną. Weinberg i Gould (2007) zaznaczają
wprawdzie, że za wcześnie jest na wyciąganie ostatecznych wniosków oceniających trafność takich założeń w przewidywaniu osiągnięć sportowych
ze względu na niewielką liczbę badań, ale ich rezultaty wraz z wynikami tej
pracy stanowią obiecujący nurt, w którym akcentuje się aktywną rolę sportowca, a szczególnie znaczenie jego sfery poznawczej w pokonywaniu niekorzystnych stanów fizjologicznych uniemożliwiających optymalny poziom
wykonywania czynności.
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Aneks

Skala do badania emocji występujących we współzawodnictwie sportowym (CSAI-2RD)
Instrukcja: Przypomnij sobie ostatni ważny dla Ciebie mecz (zawody),
w którym brałeś udział. W tym czasie mogły pojawiać się u Ciebie różne
objawy lęku i zdenerwowania. Poniżej podane są zdania, które opisują, co
może odczuwać zawodnik w takiej sytuacji. Przeczytaj te zdania i w pierwszej kolejności zaznacz kółeczkiem odpowiednią cyfrę od 1 do 4, która określa czy czułeś to przed ważnym dla Ciebie meczem, uwzględniając, że:
1 – wcale nie, 2 – raczej nie, 3 – raczej tak, 4 – zdecydowanie tak.
Następnie na skali od -2 do 2 zaznacz czy to, co odczuwałeś, bez względu na intensywność, oceniasz jako negatywne (-2, -1), nieważne (0) czy pozytywne (1, 2) dla Twojej gry.
Nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Nie zastanawiaj się długo tylko wybierz odpowiedź, która opisuje, jak się wtedy czułeś i jak to oceniasz.
1. Byłem roztrzęsiony

1

2
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4

-2

-1

0
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2. Obawiałem się, że mogę nie zagrać tak dobrze
jak mógłbym

1
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3

4

-2

-1

0
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3. Czułem się pewnie
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4. Moje mięśnie były spięte
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5. Obawiałem się przegranej
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6. Czułem ścisk w żołądku
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0

1

2
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7. Byłem pewny siebie przed tym wyzwaniem
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8. Obawiałem się, że „sparaliżuje” mnie
pod wpływem stresu
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9. Czułem szybkie kołatanie serca
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10. Byłem pewny że dobrze zagram
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11. Bałem się, że zagram słabo
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12. Czułem skurcz w żołądku
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13. Byłem pewny siebie, ponieważ widziałem
w wyobraźni jak osiągam mój cel
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14. Obawiałem się, że inni będą rozczarowani
moją grą
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Rola wizerunków marek
w opisie obrazu siebie u dzieci
w różnych okresach rozwojowych

Streszczenie

Głównym celem zrealizowanych badań była weryfikacja różnic w zakresie liczby i rodzaju powiązań pomiędzy obrazem siebie a wizerunkami
marek wśród dzieci w różnych okresach rozwoju. Na gruncie polskiej psychologii zachowań konsumenckich problem ten dotychczas nie był podejmowany. W badaniach wzięło udział 90 osób – po 30 z każdej z trzech
grup wiekowych: 8-9, 12-13 i 16-18 lat. Zarówno opis obrazu siebie, jak i opis
wizerunku marki wykonano przy użyciu techniki projekcyjnej kolażu, czyli
własnej kompozycji stworzonej z obrazków i określeń należących do kilku
kategorii tematycznych. Wykorzystana technika badania stanowi modyfikację narzędzia opisanego przez Geralda Zaltmana (tzw. technika wydobywania metafor – ZMET). Umożliwia ona obiektywne porównanie różnych grup
wiekowych, ponieważ stosunkowo łatwo można ją dostosować do wieku badanych osób. Uzyskane wyniki wskazują, że wraz z wiekiem nie zmienia się
znacząco ogólna liczba marek włączanych w opis siebie, ale w toku rozwoju
obserwujemy zmiany związków Ja-marka o charakterze jakościowym. Między późnym dzieciństwem a wczesną adolescencją zmieniają się rodzaje skojarzeń, na których oparte są te powiązania: od konkretnych w wieku 8-9 lat
do bardziej abstrakcyjnych u młodzieży. Dodatkowo, wiedza zdobyta w toku
1 Adres
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badań pozwoliła wskazać kilka kierunków przyszłych badań zmierzających
do lepszego zrozumienia znaczenia marek w budowaniu własnej tożsamości
przez dzieci i młodzież.
Słowa kluczowe: obraz siebie, kolaż, wizerunek marki, dzieci, badania
jakościowe.
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The role of brand images in self-description
among the children in different stages
of development

Abstract

The main aim of the research was to determine whether there are any
essential differences in (the number and type of) Self-brand connections
created by children in different stages of development. In regards of this
problem no study has been undertaken within the polish field of psychology
of consumer behaviour. The research was conducted on 90 people – 30 of
each of three age groups: 8-9, 12-13 and 16-18 years old. Both Self-concept
description and brand image were examined by the projection technique of
collage – each person constructed an artistic composition of pictures and
words which belonged to several thematic categories. This methodology
it is a modification of the Gerald Zaltman metaphor elicitation technique
(ZMET). The selected method was tailored to the age of the examined
individuals and its unique point is that it enables an objective comparison
of different age groups. The findings show that there is no change in the
general number of brands included in Self-concept but some quality changes
of Self-brand relationships take place. Types of associations change between
late childhood and an early adolescence – from concrete and surface-level in
age of 8-9 years old to more abstract and symbolic associations for youths.
Additionally, a few directions for future examinations and researches were
marked out in order to give a better understanding of the meaning of brands
in identity development among children and youths.
Keywords: self-concept, collage, brand image, children, quality research.
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Wprowadzenie

Związki pomiędzy wizerunkiem marek a obrazem Ja u dzieci i młodzieży stanowią rzadki przedmiot badań na gruncie polskiej psychologii zachowań konsumenckich. Badania własne miały na celu uzupełnienie tej luki,
a punktem wyjścia do zaprojektowania metodologii badania były wyniki
uzyskane przez Chaplin i John (2005). Stąd dodatkowym celem była weryfikacja na podstawie wyników badań populacji polskiej prawidłowości stwierdzonych w oparciu o badania populacji amerykańskiej.
Chociaż głównym celem psychologii zachowań konsumenckich jest przede wszystkim poznanie i opisanie prawidłowości związanych z zachowaniem
się człowieka jako konsumenta, to w przypadku badania dzieci i młodzieży
szczególne znaczenie ma również aspekt związany z ochroną młodych umysłów przed szkodliwym wpływem świata reklamy i marketingu. Dlatego zamysłem przeprowadzonych badań, oprócz poznania roli symbolicznego wymiaru marki w rozwoju koncepcji siebie u dzieci i nastolatków oraz lepszego
zrozumieniu ich zachowań konsumenckich, było także dostarczenie wiedzy,
która mogłaby być użyteczna dla rodziców i pedagogów, aby mogli oni skutecznie przeciwdziałać nadmiernemu wpływowi marek na rozwój koncepcji
Ja ich wychowanków.
Badania porównujące spostrzeganie różnych marek przez dzieci w Polsce
i innych krajach świata (Ipsos, 2003) pokazują, że wizerunki marek, z którymi dzieci mają codzienny kontakt, są zbliżone – niezależnie od kraju, sposób postrzegania tych marek jest podobny, a same marki są dobrze wyodrębniane przez dzieci i sprawnie różnicowane. Okazuje się jednak, że różne
jest spostrzeganie wizerunków marek produktów bardziej kosztownych, jak
np. sprzętu elektronicznego czy odzieży. Wizerunki marek takich produktów są przez polskie dzieci słabo różnicowane (zwykle dzielone są one na
zasadzie: produkt markowy – niemarkowy). Te prawidłowości sprawiają, że
istnieje duże prawdopodobieństwo, że różnice kulturowe, społeczne i gospodarcze pomiędzy społeczeństwem amerykańskim i polskim będą miały
istotny wpływ na wyniki cytowanych wyżej badań.
Marka jest najczęściej rozumiana jako zespół atrybutów związanych
z przeświadczeniem konsumentów o korzyściach wynikających z użytkowania produktu (np. wysoka jakość, wyróżnik pozycji społecznej), a takie
przeświadczenie może być utrwalane przez jego cenę, dystrybucję, promocję
oraz wymianę opinii o marce pomiędzy konsumentami (Altkorn, Kramer,
1998). Kluczową funkcją dla tworzenia się związku pomiędzy Ja konsumenta
a marką jest jej funkcja symboliczna wynikająca ze społecznego wymiaru
konsumpcji. Poprzez wybór marek osoba ma możliwość szerokiego manifestowania swojego konformizmu lub niezależności, podkreślania swojej przy-
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należność do grupy czy wyrażania osobowości. Konsumenci poprzez interakcje z różnymi grupami uczą się symbolicznych znaczeń marek przez co
stają się one narzędziem komunikacji niewerbalnej (Kall, 2001).
Reynolds i Gutman (1984, za: De Chernatony, 2003) twierdzą, że w przypadku kategorii produktów związanych z aktywnym poszukiwaniem, zaangażowaniem w wybór i poświęcaniem czasu na przetwarzanie informacji
o nich, wizerunek marki jest powiązany z przechowywaną w umyśle konsumenta siecią informacji, która pomaga jednostce zdefiniować samego siebie,
czyli określić swój własny wizerunek.

Pojęcie obrazu siebie

Pojęcie Ja (Self) pojawia się w wielu teoriach osobowości należących do
różnych nurtów (Majewicz 2002; Oleś, 2005). Chociaż autorzy zgodnie twierdzą, że jest to centralny element osobowości człowieka i pełni on bardzo
ważną rolę w regulacji zachowania i relacji z innymi ludźmi, to różnice między tymi podejściami są bardzo znaczące.
Badając zagadnienie roli, jaką pełnią wizerunki marek w opisie obrazu
siebie u dzieci i młodzieży, przyjęłam szeroką definicję, w której obraz siebie
zawiera wszelką wiedzę na swój temat i wyobrażenia osoby dotyczące tego,
kim i jaka jest, niezależnie od tego, jak są uporządkowane te elementy (Hurlock, 1960, za: Majewicz, 2002).
Podstawowe dla tworzenia koncepcji siebie są: zdolność do różnicowania
siebie od innych oraz autorefleksja (Oleś, 2002). W wyniku rozwoju zdolności
percepcyjnych (również autopercepcyjnych) i wzbogacaniu interakcji z innymi osobami, dziecko nabywa zdolności do rozpoznawania siebie. Przyjmuje
się, że samoświadomość pojawia się pomiędzy 15. a 18. miesiącem życia, ale
pełny rozwój refleksyjnej świadomości następuje dopiero w momencie osiągnięcia przez dziecko poziomu myślenia abstrakcyjnego.
Wraz z rozwojem poznawczym dziecka, zmienia się jego sposób tworzenia obrazu siebie. Około 6. r.ż. dziecko potrafi podać już niemal pełną
definicję siebie uwzględniającą wiele cech. Są one jednak bardzo konkretne,
a poszczególne aspekty schematu Ja stanowią jakby odrębne obszary, tzn.
dziecko nie łączy ich w ogólny obraz siebie (nie wyciąga ogólnych wniosków). Przedszkolak ma bardzo konkretne pojęcie swojego Ja: skupia się na
tym, co widać na zewnątrz i co jest teraz (co umiem, jak wyglądam, gdzie
mieszkam), a nie na wewnętrznych, bardziej trwałych cechach (Bee, 2004).
Dla rozwoju obrazu siebie ważna jest zdolność do autorefleksji, czyli umiejętność ujęcia samego siebie jako przedmiotu obserwacji, poznania i oceny
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(Oleś, 2002). Głębsza autorefleksja możliwa jest dopiero wtedy, gdy dziecko
osiągnie stadium rozwoju poznawczego, w którym możliwe jest myślenie na
poziomie abstrakcyjnym, czyli około 12. roku życia.
W wieku szkolnym koncepcja siebie staje się bardziej abstrakcyjna
i ogólniejsza, a także relatywna (pojawia się odnoszenie się do innych osób).
W okresie operacji konkretnych (7-11 lat) dziecko zaczyna więc opisywać
siebie w sposób bardziej złożony, relatywny oraz skupia się na ideach i swoich uczuciach a nie na zewnętrznych cechach (Bee, 2004). W tym czasie
pojęcie Ja jest wciąż niestabilne, dziecko wchodzi w nowe role i przeżywa
nowe doświadczenia, nieustannie gromadzi nowe informacje o sobie. Maria
Przetacznikowa (1971) stwierdza, że dziecko w tym wieku jest nastawione
głównie na poznawanie świata zewnętrznego i nie skupia zbyt dużej uwagi
na samopoznaniu. W okresie szkolnym dziecko dostrzega, że może być dobre tylko w niektórych działaniach, a obraz siebie zaczyna się różnicować
i obejmować również wady. Te zmiany przebiegają bardzo szybko, głównie
pod wpływem doświadczeń szkolnych: uczniowie II klas potrafią patrzeć na
siebie dużo bardziej krytycznie niż 7-latki (Niebrzydowski, 1976).
W okresie dorastania opis siebie zawiera znacznie mniej cech fizycznych
i zdolności. Młodzież opisuje siebie poprzez cechy i ideologie, które są abstrakcyjne. Pojęcie Ja staje się bardziej zróżnicowane, nastolatek ma różne
koncepcje siebie, np.: Ja jako uczeń, jako przyjaciel, w rodzinie itp. (Bee,
2004). Koncepcja siebie zostaje poszerzona o informacje niedostępne dla
świata zewnętrznego: uczucia, przemyślenia i zachowania, o których inni ludzie nie wiedzą. Obraz siebie u młodzieży jest wciąż niedojrzały – występuje
dualizm ocen, wyolbrzymianie lub niedocenianie niektórych swoich cech.
Związek pomiędzy wizerunkami marek i obrazem siebie
W toku doświadczenia konsumenci tworzą sieć skojarzeń związanych
z marką (budując jej wizerunek), a poprzez konsumpcję marki/produktu
włączają te własności i wartości do obrazu siebie. W taki właśnie sposób
tworzy się związek między marką a koncepcją siebie konsumenta, tzw. SBC
– Self-brand connections (Escalas, Bettman, 2003).
Jako symbole, marki mogą dodawać pewne treści do koncepcji siebie i/
lub wzmacniać sposób, w jaki konsument myśli o sobie. Wynikiem procesu porównywania wizerunku marki ze swoim własnym wizerunkiem jest
powiązanie zbioru skojarzeń z marką oraz umysłowej reprezentacji siebie.
Marka jest ważna dla konsumenta, nie tylko ze względu na rolę, jaką pełni
ona w wyrażaniu siebie, ale także dlatego, że pełni ona istotną rolę przy
kreowaniu i budowaniu własnej tożsamości (McCracken, 1989). Na przykład
w okresie wczesnej adolescencji marki mogą być wykorzystywane do budowania tożsamości nastolatka (a więc już nie dziecka) lub tożsamości płciowej
– najpierw jako dziewczynki lub chłopca, a następnie kobiety lub mężczyzny
(Rodhain, 2006).
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ma jasny, wyraźny obraz użytkownika produktu, a jednocześnie nie ma dobrze uformowanego, stabilnego obrazu samego siebie (a więc np. u dzieci).
Na tworzenie i ekspresję koncepcji siebie szczególny wpływ mają produkty,
których symbolizm jest dobrze widoczny (łatwo rozpoznawany przez konsumenta). Im bardziej znaczące oraz częste jest posiadanie i/lub używanie
pewnych produktów, tym większe prawdopodobieństwo, że konsument tworzy obraz siebie w oparciu o obraz użytkownika tych produktów. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym podatność na włączanie produktów do
koncepcji siebie jest materialistyczna orientacja jednostki. Chociaż teoria
tych autorów skupia się na znaczeniu, jakie dla obrazu siebie mają kupowane
i używane produkty, to słuszne wydaje się przełożenie tych prawidłowości
również na marki produktów.
Escalas i Bettman (2003) ujmują proces tworzenia się związków między
markami a Self w kategoriach procesu dopasowywania do prototypu: osoba
wyobraża sobie „typowego użytkownika” poszczególnych marek i wybiera tę
spośród nich, której użytkownik jest maksymalnie podobny do niego, a dokładniej zgodny z obrazem Ja realnego lub Ja idealnego.
Dla większości podejść odnoszących się do tego zagadnienia wspólne są
trzy elementy (Chaplin, John, 2005). Po pierwsze, aby powstało powiązanie między obrazem siebie i wizerunkiem marki, konsument musi posiadać
skojarzenia z tą marką, które może odnieść do siebie, czyli np. charakterystykę jej użytkownika lub osobiste doświadczenia z tą marką. Po drugie,
konsument musi posiadać taką reprezentację obrazu siebie (np. Ja aktualne,
Ja idealne, Ja przyszłościowe), które zawierają cechy dające się powiązać ze
skojarzeniami związanymi z markami. Po trzecie, musi zostać uruchomiony proces porównywania obrazu siebie i wizerunku marki, aby konsument
mógł ocenić, czy spostrzegany wizerunek marki jest spójny z jakimiś aspektami obrazu siebie.
Koncepcja siebie jest szczególnie podatna na wpływ symbolicznego wizerunku marek u osób, które nie mają stabilnego i dojrzałego obrazu siebie,
dlatego też należy przypuszczać, że u dzieci i młodzieży to zjawisko będzie
szczególnie znaczące i widoczne. Marki i produkty stają się jednym z dostępnych elementów, które można wykorzystać do budowania swojej tożsamości, np. jako nastolatka, dziewczyny, chłopaka, dorosłej osoby, członka
jakiejś grupy.
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Młody konsument: znaczenie marek w świecie dzieci i młodzieży

Badania wskazują, że ponad 20% preferencji dotyczących marki utrzymuje się od dzieciństwa do dorosłości (Guesta, 1964, za: Lindstrom, 2005).
Wiedząc o tych prawidłowościach producenci tworzą specjalne oferty i gadżety skierowane do młodych konsumentów, a dzieci od najmłodszych lat
mają status pełnoprawnego konsumenta i na rynku jest on traktowany na
równi z dorosłymi – zacierają się więc granice między dziećmi i dorosłymi
(Bogunia-Borowska, 2006).
Jak wygląda rozwój reprezentacji marki w umyśle konsumenta? Dzieci rozpoznają marki już w wieku 3-4 lat (Derscheid, Kwon, Fang, 1996, za:
Achenreiner, John, 2003) i w wieku 7-8 lat potrafią wymienić wiele marek
różnych kategorii produktów (Lindstrom, 2005). Umiejętność rozpoznawania marek pojawia się rozwojowo wcześniej niż umiejętność ich przypominania sobie. Valkenburg i Buijzen (2005) stwierdzili, że największy wzrost
umiejętności rozpoznawania marek ma miejsce pomiędzy 3. a 5. rokiem życia, natomiast znaczący wzrost zdolności przypominania sobie nazw marek
następuje między 7. a 8. rokiem życia. W wieku przedszkolnym pojawia się
skłonność do używania nazw marek nie tylko do wyróżnienia konkretnego produktu, ale również do nazywania całych kategorii produktów (John,
1997, za: Achenreiner, John, 2003). Prawdopodobnie jest to spowodowane
tym, że nazwy marek są dla dzieci w tym wieku łatwiej dostępne i przyswojenie nazw marek jest łatwiejsze niż nauczenie się nazw całych kategorii produktów: dlatego „cola” staje się synonimem wszystkich produktów
kategorii „napoje gazowane”. W okresie późnego dzieciństwa (ok. 7-8. r.ż.)
dzieci potrafią już nazwać wiele marek różnych kategorii produktów takich,
jak płatki, przekąski czy zabawki. Kolejnym krokiem w rozumieniu pojęcia
marki przez dzieci jest uświadomienie sobie, że marka jest tylko jednym
z elementów czy atrybutów produktu. Ta zdolność do „rozłożenia” produktu na cechy i myślenie o nich w takich kategoriach pojawia się po 6. r.ż.
(Achenreiner, John, 2003).
Ponieważ wiele wizerunków marek odnosi się do statusu społecznego,
prestiżu i przynależności grupowej, to dla ich zrozumienia znaczenie ma
również rozwój społeczny (np. umiejętność wywoływania odpowiedniego
wrażenia na innych czy zdolność do ujmowana perspektywy innych osób).
Takie znaczenie marek jest dostrzegane przez dzieci dopiero wtedy, gdy potrafią one zrozumieć jak wywierane jest wrażenie na innych i są zdolne dostrzec, że cechy marek mogą być do tego użyte, czyli między 10. a 12. rokiem
życia (Chaplin, John, 2005).
W 2003 Ipsos przeprowadził badanie na 11- i 12-latkach w 13 krajach
całego świata, z którego wynika, że w tym wieku zaczynają się cieszyć po-
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wodzeniem marki młodzieżowe, a marki uznawane za dziecięce gwałtownie
tracą na popularności. W ten sposób młody konsument chce określić swoją tożsamość nastolatka, a jednocześnie odciąć się od świata dzieci. Wyniki tych analiz ukazały, że szczególnie angażujące emocjonalnie dla dzieci
w tym wieku są marki ubrań sportowych, telefonów komórkowych, napojów,
przekąsek i fast-foodów. Dodatkowo dla dziewcząt ważne są marki kosmetyków, a dla chłopców – marki produktów elektronicznych.
U młodszych dzieci wybór marki dokonuje się na poziomie percepcyjnym – marka jest wykorzystywana jako prosta wskazówka związana ze znajomością produktu lub jego widocznymi cechami. Gdy pojawia się umiejętność myślenia i klasyfikowania obiektów na poziomie abstrakcyjnym (okres
późnego dzieciństwa, ok. 8. roku życia), zrozumiałe staje się symboliczne
znaczenie marki – dziecko zaczyna kojarzyć nazwę marki nie tylko z cechami, które są widoczne i konkretne, ale także z tymi o charakterze abstrakcyjnym (np. jakie niesie ze sobą znaczenie i co mówi na temat swojego
użytkownika).
Fournier (1998) zauważa, że marka nie powinna być spostrzegana jako
bierny przedmiot transakcji marketingowych, ale jako, aktywny, wnoszący
pewien wkład, element relacji osoba-marka. Pogłębione wywiady przeprowadzone przez tę autorkę z trzema dorosłymi kobietami pozwoliły wyróżnić
aż 15 typów związków mogących łączyć konsumenta z markami. Podobne
badania wśród młodszych nabywców przeprowadziła Mindy F. Ji (2002). Autorka wyróżniła 10 rodzajów związków tworzonych przez dzieci w stosunku
do znanych im marek. Z punktu widzenia tworzenia się związku między
wizerunkiem marki a obrazem siebie u dzieci, istotne będą przede wszystkim te marki, z którymi dziecko ma więź nazwaną „pierwszą miłością” (first
love) – to one mają największy wpływ na rozwój koncepcji siebie. Ta relacja
charakteryzuje się ogromną sympatią, wręcz uwielbieniem dziecka wobec
marki (np. marka wymarzonego pierwszego roweru). Przykładami innych
rodzajów związków, które mogą być istotne dla omawianego tutaj zagadnienia, mogą być: „prawdziwa miłość” (true love), która jest kształtowana przez
dłuższy czas, poprzez wielokrotne używanie marki przez dziecko oraz „cichy wielbiciel” (secret admirer) – związek, który charakteryzuje się wielkim
podziwem dziecka wobec marki (bardzo chciałoby ją posiadać, ale nie może
ponieważ ma ograniczone środki finansowe i możliwość zakupu).
Te typy relacji są charakterystyczne dla dzieci i młodzieży i są powiązane ze specyfiką funkcjonowania młodego nabywcy. Na przykład „pierwsza
miłość” wynika z ograniczonych doświadczeń dzieci w zakresie konsumpcji,
a „cichy wielbiciel” – z ograniczonych możliwości finansowych dzieci. Marki
mają dla różnych osób różne znaczenie w zależności od tego, jaki typ relacji
łączy daną markę i dziecko.
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Związek między wizerunkami marek i obrazem siebie u dzieci i młodzieży
Badania dotyczące dziecięcych opisów siebie w różnych okresach rozwojowych (między wczesnym dzieciństwem a adolescencją) pokazują, że znaczenie posiadania wzrasta wraz z wiekiem, natomiast znaczenie innych deskryptorów jak cechy charakteru, osobowości czy aktywności mają względnie stałe znaczenie. Dixon i Street (1975) stwierdzili, że posiadanie nie było
częścią opisu obrazu siebie u dzieci 6-8 letnich, ale u dzieci starszych pojawiało się i wraz z wiekiem nabierało większego znaczenia.
Belk (1988) w badaniach dotyczących rozumienia symbolicznego wymiaru konsumpcji przedmiotów przez dzieci stwierdził, że o ile zdolność do
wnioskowania na temat innych osób na podstawie posiadanych przedmiotów (własności) pojawia się już w wieku 8 lat, to jest ona w pełni rozwinięta
dopiero u dzieci w wieku 11-12 lat. Jest to związane z rozwojem umiejętności
myślenia symbolicznego, chociaż na tym etapie rozwojowym wnioskowanie
dzieci na temat innych opiera się wciąż przede wszystkim na cechach zewnętrznych, łatwo dostrzegalnych i właśnie takie cechy są wykorzystywane
do rozumienia symboliki przedmiotów.
W kolejnych latach, dzieci zaczynają stopniowo korzystać również z bardziej abstrakcyjnych informacji i w pierwszych latach adolescencji zrozumiała staje się dla nich również symbolika konsumpcji marki (a nie tylko samego produktu). Achenreiner i John (2003) na podstawie przeprowadzonych
badań stwierdziły, że w związku z tym, że zdolność do ujmowania marki
jako symbolu pojawia się w wieku około 12 lat, to umiejętność wnioskowania o innych osobach i ich cechach na podstawie używanych przez nie marek będzie możliwe dopiero u dzieci w starszym wieku. Od tego momentu
rozwoju możliwe jest wyciąganie wniosków na temat innych osób w oparciu
o informacje na temat wizerunku marek przedmiotów przez nią lubianych
i używanych.
Rodhain (2006) uważa, że tożsamość dziecka i wizerunek marki są powiązane, ale bardziej na zasadzie relacji osoba-marka-osoba niż prostego
związku marka-osoba. Bardzo istotny jest więc kontekst społeczny, w jakim
dziecko poznaje markę, czyli z jakimi osobami ta marka się dziecku kojarzy
– dopiero wtedy nabiera ona znaczenia w tworzeniu koncepcji siebie. Dlatego dla zjawiska włączania wizerunku marek w opis Ja bardzo istotny jest
także etap rozwoju społecznego.
W zależności od wieku, różny będzie poziom rozwoju w zakresie trzech
elementów wymienionych przez John i Chaplin (2005) – reprezentacji obrazu siebie, reprezentacji wizerunku marki i procesu porównywania/dopasowywania tych dwóch wizerunków. Przejawia się to w różnicach w liczbie
i rodzaju tworzonych relacji między Ja i wizerunkami marek. Zbliżając się
do późnego dzieciństwa, dzieci zaczynają dostrzegać związki pomiędzy różnymi elementami koncepcji siebie, ale zwykle nie tworzą jeszcze nadrzędnych kategorii cech i bardziej ogólnych opisów. Taka umiejętność w pełni
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pojawia się w okresie pomiędzy średnim a późnym dzieciństwem. Z wiekiem, obraz siebie staje się bardziej złożony i zmienia się również jego treść
(lub zmienia się znaczenie poszczególnych treści obrazu Ja w zależności
od okresu rozwoju; Damon, 1983, za: Trzebińska, 1998). Zmiany rozwojowe w zakresie procesu dopasowywania wizerunków marek do obrazu siebie
polegają na zmianach wymiarów i własności, na podstawie których te dwa
konstrukty są ze sobą porównywane oraz klasyfikowane. Dzieci w wieku 4-7
lat skupiają się głównie na spostrzeganych cechach zewnętrznych i do klasyfikacji produktów używają cech percepcyjnych (kształt, kolor opakowania).
U starszych dzieci (8-10 lat) przy klasyfikacji wykorzystywane są już bardziej
abstrakcyjne informacje, np. smak (John, Sujan, 1990).
Jakie jest znaczenie marek w identyfikacji z własną płcią i wiekiem? Z obserwacji przeprowadzonych w szkole na 11-12 latkach (Rodhain, 2006) wynika, że marka ma dla chłopców większe znaczenie. Związane są one przede
wszystkim z podkreślaniem mocy i męskości, wzorowanie się na gwiazdach
sportu, starszych kolegach lub liderach w grupie. Produkt sam w sobie nie
jest ważny, to marka nadaje mu znaczenie. Dziewczynki przywiązują mniejszą wagę do marek, ważniejszy wydaje się rodzaj ubrania, styl przedmiotu
niż marka. W przeciwieństwie do chłopców, dziewczyny-liderki nie próbują
wywierać wpływu na koleżanki, jeśli chodzi o wybór marki. Marka jest też
sposobem wyrażania swojej tożsamości związanej z wiekiem, np. poprzez
wybór produktów przeznaczonych dla starszej grupy wiekowej.
Badania przeprowadzone w USA przez John i Chaplin (2005) dowodzą,
że pomiędzy średnim dzieciństwem a wczesną adolescencją mają miejsce zarówno ilościowe jak i jakościowe zmiany w zakresie tworzenia związków pomiędzy obrazem siebie a wizerunkami marek. W wieku 8-9 lat związki tworzone z markami są stosunkowo nieliczne i są one oparte na konkretnych
skojarzeniach (np. posiadanie lub kupowanie produktu tej marki). Z wiekiem, wraz ze zbliżaniem się do okresu wczesnej adolescencji, rośnie liczba marek włączanych do opisu siebie, a powody tworzenia tych relacji stają
się bardziej abstrakcyjne i symboliczne np. porównanie własnej osobowości
i wizerunku marki, charakterystyka użytkownika lub powiązanie z przynależnością do jakiejś grupy. Wyniki tych badań pokazały, że szczególnie ważny dla procesu tworzenia się powiązań między wizerunkami marek a obrazem siebie jest okres pomiędzy średnim dzieciństwem (8-9 lat) a wczesną
adolescencją (12-13 lat).
Podsumowując – zmiany w zakresie włączania marek do własnego wizerunku w zależności od wieku, a dokładniej etapu rozwoju poznawczego
i społecznego dziecka, będą się przejawiać w liczbie oraz rodzaju tych powiązań, a wynikają one ze zmian rozwojowych w zakresie trzech elementów:
• obrazu siebie – coraz bardziej złożony, wielowymiarowy i abstrakcyjny,
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• reprezentacji marki, rozumienia symbolizmu marki i wnioskowania
o osobach na podstawie posiadania,
• procesu porównywania wizerunku siebie i wizerunku marki, a dokładniej zmian dotyczących wymiarów na podstawie których dokonywane
jest to dopasowanie.
Pośrednie znaczenie może mieć również szereg innych czynników. Z wiekiem rośnie świadomość marek, dziecko jest bardziej narażone na działania
marketingowe, zna więcej kampanii reklamowych oraz ma większe doświadczenia związane z użyciem marek – istnieje więc coraz więcej możliwości
włączenia marki do obrazu siebie. W czasie dorastania zmienia się również
znaczenie innych osób z otoczenia dziecka: rodziców, rodzeństwa i rówieśników, którzy są źródłami wiedzy na temat społecznego odbioru marek,
a także ważność przynależności do grupy: u 12-13-latków ogromne znaczenie
ma to, do jakiej grupy się należy („liderzy” czy „ciche myszki” itp.), natomiast w liceum ważniejsze dla nastolatka to, jak jest odbierany jako osoba,
jednostka, a nie jako część grupy (Lindstrom, 2005).

Problemy i hipotezy badawcze

Ponieważ poziom rozwoju poznawczego dzieci przed ósmym rokiem życia uniemożliwia im pełne zrozumienie symbolicznego aspektu konsumpcji,
przyjmuje się, że do tego wieku omawiane związki pomiędzy obrazem siebie
i wizerunkiem marki nie tworzą się. Co dzieje się w późniejszych latach
rozwoju młodych konsumentów? W oparciu o analizę literatury przedmiotu,
jako pierwsze sformułowano następujące hipotezy badawcze:
H1: Liczba związków tworzonych między wizerunkami marek a obrazem siebie jest różna w zależności od wieku. H1.1: Dzieci w okresie późnego
dzieciństwa (8-9 lat) mają utworzone mniej związków pomiędzy koncepcją
siebie a markami niż osoby starsze (12-13 i 16-18 lat). H1.2: Nie ma istotnych
różnic pomiędzy dziećmi w wieku wczesnej adolescencji (12-13 lat) i późnej
adolescencji (16-18 lat) pod względem liczby powiązań Ja-marka.
W okresie szkolnym mają miejsce istotne zmiany w funkcjonowaniu poznawczym dzieci i można oczekiwać, że wraz z osiągnięciem wyższego poziomu myślenia, przejściem z okresu operacji konkretnych do fazy formalnej
(wg Piageta ma to miejsce około 11. roku życia), zmieni się typ związków
między Ja i wizerunkami marek, dlatego kolejne hipotezy brzmią następująco:
H2: Rodzaj związków między wizerunkami marek a obrazem siebie jest
różny w zależności od wieku. H2.1: W okresie późnego dzieciństwa związki
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obrazu siebie z markami są oparte na konkretnych, powierzchownych skojarzeniach (np. marka jest dziecku znana lub posiada ono rzeczy danej marki).
H2.2: W okresie wczesnej adolescencji i późnej adolescencji związki marek
z obrazem siebie charakteryzują się bardziej abstrakcyjnymi i symbolicznymi skojarzeniami takimi, jak cechy osobowości, stereotyp użytkownika,
znaczenie marki dla grupy odniesienia.
Ze zmianą w sposobie myślenia i nabyciem umiejętności operowania
pojęciami abstrakcyjnymi związana jest zdolność do rozumienia symbolicznych wartości powiązanych z marką. Odnosząc się do tego, można przewidywać, że istnieją pewne różnice w spostrzeganiu wizerunków marek przez
dzieci w różnym wieku. Stąd kolejna hipoteza:
H3: Opis wizerunku marki przez dzieci w okresie późnego dzieciństwa
jest uboższy (mniej złożony i rozbudowany) niż w przypadku dzieci starszych (wczesna i późna adolescencja).
Zgodnie z literaturą dotyczącą omawianego zagadnienia (Rodhain,
2006) można oczekiwać, że istnieją pewne różnice pomiędzy dziewczynkami
i chłopcami w zakresie tworzenia związków Ja-marka. Tego dotyczy kolejna
hipoteza:
H4: W okresie wczesnej adolescencji dla chłopców marki mają większe
znaczenie w opisie obrazu siebie niż dla dziewczynek. Tego typu różnice nie
występują w grupie 8-9-latków i 16-18-latków.
Metoda
W przeprowadzonych badaniach zmienną zależną była liczba i rodzaj
związków utworzonych przez dziecko pomiędzy obrazem siebie i wizerunkami marek. Przez rodzaj związku rozumiany jest rodzaj skojarzeń, na którym oparta jest ta relacja: (1) konkretne, związane z posiadaniem lub znajomością oraz (2) abstrakcyjne, wynikające ze spostrzeganego przez dziecko wizerunku marki i charakterystyki użytkownika. Zmienną zależną jest
również złożoność opisu wizerunku marki. Główną zmienną niezależną był
wiek (badano trzy grupy wiekowe: 8-9, 12-13 i 16-18 lat), a niezależną zmienną kontrolowaną była płeć.
Próba i osoby badane
W skład grupy badanych dzieci weszli uczniowie klas drugich (8-9 lat)
i szóstych (12-13 lat) szkoły podstawowej oraz uczniowie pierwszej i drugiej klasy liceum (16-18 lat). W badaniu wzięło udział 90 uczniów lubelskich
szkół (po 30 w każdej badanej grupie wiekowej). Najmłodsza grupa badanych objęła 14 osób w wieku 8 lat i 16 osób 9-letnich. Przebadano po 15
osób w wieku 12 i 13 lat, a grupa najstarsza objęła 9 osób 16-letnich, 13
osób 17-letnich i 8 osób w wieku 18 lat. Procedura doboru osób do badania
uwzględniała płeć i wśród wszystkich zbadanych osób znalazło się po 45
dziewcząt i chłopców.
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Selekcja bodźców i procedura badania
W celu weryfikacji postawionych hipotez do opisu obrazu siebie i opisu
wizerunku marki wykorzystano technikę opartą na metodzie ZMET (Metaphor Elicitation Technique) polegającej na badaniu metafor. Według Geralda Zaltmana (1995, 2005), udzielanie odpowiedzi poprzez obrazy, czyli
metafory, pozwala w sposób najbardziej adekwatny określić nieświadome
nastawienie konsumentów do konkretnych marek czy produktów. Ludzie
myślą obrazami i metaforami, a przełożenie tego na formę werbalną może
zniekształcać wyjawiane treści. Takie zakłócenia będą szczególnie widoczne
u dzieci, które nie zawsze radzą sobie z wyrażaniem swoich myśli i uczuć.
Zmodyfikowana wersja tej metody, polegająca na tworzeniu kolażu (własnej kompozycji z obrazków) na temat siebie (kolaż „obraz siebie”), a następnie na temat wybranej marki (kolaż ”wizerunek marki”), sprawdziła się
we wcześniejszych badaniach na temat wizerunku siebie i marki z udziałem
dzieci (Chaplin, John, 2005).
Wykorzystano sześć białych tablic sucho-ścieralnych, pięć z nich zawierało określenia i zdjęcia, które osoba badana mogła wykorzystać do opisu
siebie i wizerunku marki. Szósta tablica była miejscem, na którym badany
tworzył kolaż opisujący jego samego lub wybraną markę.
Wykorzystano takie same kategorie tematyczne bodźców, jak w badaniach Chaplin i John (2005). W przypadku zadania opisu siebie były to:
(1) marki, (2) przymiotniki, (3) hobby, (4) sporty i (5) znane postacie. Do
opisu wizerunku marki zastąpiono planszę z markami tablicą z określeniami
odnoszącymi się do wyglądu fizycznego.
Tworząc bazę określeń wykorzystanych do opisu siebie/marki, przeprowadzono badania pilotażowe, które zminimalizowały ryzyko, że wśród
wykorzystanych bodźców pojawią się marki w ogóle nieznane i nielubiane
przez daną grupę wiekową lub płeć albo też określenia będą niezrozumiałe
dla najmłodszych uczestników. Dodatkowo zweryfikowano, która z kategorii produktów wydaje się dzieciom i młodzieży najbardziej odpowiednia do
opisu siebie, tego kim i jakim się jest. Ankietowane osoby wybierały najczęściej: słodycze, ubrania i zabawki.
Każda z wykorzystanych kategorii (marki, przymiotniki, cechy fizyczne,
hobby, sporty, osoby znane) zawierała 18 elementów. W wyniku analizy odpowiedzi na pytania pilotażowe, do wykorzystania w badaniu wybrano takie
marki, aby każda grupa wiekowa, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, mogli
znaleźć wśród nich te, które są im znane, bliskie i lubiane.
Operacjonalizacja zmiennych zależnych
Zmienna liczby związków między obrazem siebie i wizerunkami marek
została zoperacjonalizowana jako liczba użytych marek w opisie siebie, a dokładniej jako stosunek użytych marek do ogólnej liczby określeń wykorzystanych w całym kolażu.
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Źródłem informacji na temat rodzaju utworzonych związków między obrazem Ja i markami była rozmowa z osobą badaną po wykonaniu przez nią
kolażu na temat siebie. Rozmowa dotyczyła zarówno marek wybranych jak
i niewybranych do opisu siebie, a miała na celu poznanie sposobu myślenia
osób badanych o markach i dowiedzenie się, jakie znaczenie mają marki
w tworzeniu własnego wizerunku przez dzieci i młodzież.
Wskaźnikiem złożoności opisu wizerunku marki będzie ogólna liczba
wykorzystanych określeń w kolażu na temat marki, a także struktura kolażu, czyli liczba użytych określeń z poszczególnych kategorii (przymiotniki,
cechy fizyczne, hobby, sporty, osoby znane).
Przebieg badania
Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2008 wśród uczniów
lubelskich szkół. Spotkania z dziećmi były przeprowadzane indywidualnie
i cała procedura badawcza trwała około 30 minut.
Osobie badanej przedstawiano pięć tablic sucho-ścieralnych z poszczególnymi kategoriami określeń i obrazków (przymiotniki, hobby, sporty,
marki, osoby znane i postaci z filmów lub bajek). Pierwsze polecenie brzmiało: „Chciałabym, abyś wykorzystując te określenia i rysunki przedstawił, na
pustej tablicy, siebie: pokazał jaki jesteś i kim jesteś. Możesz wykorzystać te
elementy, które chcesz i ile chcesz. Możesz również coś dopisać. Powiedz mi,
gdy skończysz”. Gdy dziecko skończyło, upewniałam się, czy wszystkie postaci, marki i określenia są mu znane. Następnie miała miejsce rozmowa na
temat wykonanej pracy. Dotyczyła ona wykorzystania marek w opisie siebie;
główne pytania to: „Dlaczego wykorzystałeś te marki?”, „Co te marki mówią
o tobie?”, „Dlaczego pozostałych marek nie wykorzystałeś?”. Wywiad był tak
prowadzony, aby uzyskać maksymalnie wyczerpujące informacje na temat
podejścia osób do marek i rozumienia przez nie symbolicznego wymiaru
wizerunku marki.
Kolejnym etapem badania było stworzenie opisu wizerunku wybranej
marki. W tej części badania dzieci miały więc do wykorzystania znów 5 kategorii określeń i obrazków: cechy wyglądu fizycznego, przymiotniki odnoszące się do charakteru, hobby, sporty oraz znane osoby i postaci. Kolejne
polecenie brzmiało: „Spróbuj wyobrazić sobie, że ta marka staje się osobą.
Chciałabym Cię prosić, abyś korzystając z tych określeń i obrazków na tej
pustej tablicy, przedstawił tę osobą, tak jak ją sobie wyobrażasz. Możesz
również korzystać z pisaków. Powiedz mi, gdy skończysz”. Następnie miała
miejsce krótka rozmowa na temat wykorzystanej pracy: osoba badana była
proszona, aby opisała tę osobę, powiedziała coś o jej charakterze, wyglądzie,
czy by ją polubiła, czy czuje się do niej podobna, czy widzi w tej osobie jakieś wady, co jest w niej szczególnie fajnego itp.
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Wykonane prace (opis siebie i opis marki) były fotografowane, a rozmowy nagrywane (za zgodą osoby badanej).

Wyniki

Zebrane dane (zdjęcia kolaży oraz audiozapis wywiadów) zostały poddane analizie ilościowej i jakościowej. Uzyskane wyniki liczbowe zostały poddane analizie statystycznej i pozwoliły na zweryfikowanie słuszności hipotez
H1, H3 i H4. Odpowiedzi na pytanie dotyczące zmian rodzaju związków
pomiędzy koncepcją siebie dziecka i wizerunkami marki (H2) były możliwe dzięki analizie jakościowej wypowiedzi badanych osób na temat marek
w kontekście kolażu „obraz siebie”.
1. Analiza ilościowa
Przed przystąpieniem do testowania prawdziwości hipotez sprawdzono,
czy ogólna liczba określeń użytych w kolażu jest uzależniona od wieku, płci
oraz opisywanego obiektu (obraz Ja lub wizerunek marki). Zastosowanie 3czynnikowej analizy wariancji (3-ANOVA) z pomiarem powtarzanym pozwoliło stwierdzić, że na liczbę wykorzystanych określeń w kolażu w sposób
istotny statystycznie wpływa jedynie czynnik Obiekt, czyli to, czy dziecko
opisuje siebie, czy wizerunek wybranej marki (F(1,84)=48,26, p<0,001, η2=0,37).
Osoby badane wykorzystywały znacznie więcej elementów przy opisywaniu
siebie niż marki. Pozostałe zmienne: wiek i płeć oraz ich interakcje nie są
istotnym źródłem wariancji liczby użytych określeń w opisie siebie czy wizerunku marki. Ta sama analiza pokazała, że nie ma istotnych różnic między
badanymi grupami wiekowymi w zakresie ogólnej liczby wykorzystanych
elementów w obu kolażach (nieistotny statystycznie efekt główny Wiek i interakcja Wiek×Obiekt). W związku z tym, dalsze analizy mogą być oparte
na bezpośrednim porównywaniu liczby użytych elementów z poszczególnych
kategorii tematycznych, a nie na ich proporcjach.
Aby weryfikacja hipotez na poziomie analizy statystycznej była prawidłowa, konieczne było również sprawdzenie, czy badane grupy istotnie różniły się pod względem znajomości marek wykorzystanych w badaniu. W tym
celu wykorzystano 2-czynnikową analizę wariancji, gdzie jako zmienne niezależne (moderatory) potraktowano wiek i płeć. Istotny statystycznie okazał się jedynie wpływ wieku na liczbę marek wykorzystanych w badaniu
rozpoznawanych jako znane (F(2,84)=9,86, p<0,01, η2=0,19). Tłumaczy on 19%
zmienności wariancji znajomości marek: w przypadku najmłodszej grupy
znajomość marek jest istotnie słabsza niż w przypadku dwóch starszych
grup. Wynika to głównie z mniejszej znajomości marek ubrań, pozostałe ka-
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tegorie produktów były przez 8-9-latków dość dobrze znane. Taka sytuacja
może wpływać na liczbę marek użytych do opisu siebie przez najmłodsze
badane dzieci, ponieważ nie będą one włączać do kolażu elementów, które
nie są im znane.
Obraz siebie
Kolejnym etapem opracowania statystycznego wyników badań własnych
było zastosowanie 3-czynnikowej analizy wariancji ANOVA z pomiarem powtarzanym dla liczby użytych określeń w kolażu „obraz siebie” jako zmiennej zależnej i następujących trzech zmiennych niezależnych: wiek, płeć i kategoria określeń (marki, przymiotniki, hobby, sporty, osoby znane).
Wyniki analizy wariancji wskazują, że na liczbę wykorzystanych elementów w opisie obrazu siebie w sposób istotny statystycznie wpływa kategoria
określeń (F(4,336)=44,29, p<0,001; η2=0,35), a także interakcje: wieku i kategorii (F(8,336)=3,24, p<0,001; η2=0,07) oraz płci i kategorii (F(4,336)=4,03, p<0,01;
η2=0,05). Pozostałe zmienne i ich interakcje nie są istotnym źródłem wariancji liczby użytych określeń w opisie siebie.
Wpływ czynnika „Kategoria określeń” na liczbę wykorzystanych elementów w opisie siebie jest istotny statystycznie i tłumaczy 34,5% zmienności
zmiennej zależnej, czyli liczby wykorzystanych określeń w kolażu „obraz
siebie”. Świadczy to o tym, że osoby badane używały istotnie różną liczbę określeń z poszczególnych kategorii tematycznych: marek, przymiotników, hobby, sportów czy osób znanych. W kolażach najwięcej pojawia się
przymiotników, natomiast interesująca nas kategoria marek zajmuje dopiero
czwarte miejsce (zob. wykres 1).
Kolejnym istotnym efektem w 3-ANOVA była interakcja czynników Wiek
i Kategoria określeń (wyjaśnia ona 7,2% zmienności liczby wykorzystanych
określeń do opisu siebie). Sugeruje to, że w zależności od wieku, dzieci wykorzystują różną liczbę elementów z poszczególnych kategorii tematycznych do
opisu siebie. Wynik testu Greenhouse’a-Geissera potwierdza istotny wpływ
tej interakcji na liczbę wykorzystanych określeń (ε (7, 294)=0,88, p<0,05). Efekt
interakcyjny dotyczy kategorii Osoby znane: okazuje się, że u dzieci w wieku
8-9 lat ta kategoria ma istotnie większe znaczenie niż w pozostałych grupach.
Wyniki testowania efektu interakcyjnego Wiek×Kategoria na poziomie
poszczególnych kategorii tematycznych wykorzystywanych do opisu siebie wskazują, że wiek wpływa w sposób istotny na liczbę użytych określeń
w kategorii hobby (F(2, 84)=6,12, p<0,01; η2=0,13), sport (F(2, 84)=3,46, p<0,05;
η2=0,08) i osoby znane (F(2, 84)=4,13, p<0,05; η2=0,09).
Weryfikacja hipotezy pierwszej była możliwa na podstawie wyniku testu kontrastów w odniesieniu do tej interakcji i oczekiwanych różnic między badanymi grupami wiekowymi. Dla uzyskanego wyniku (F(1,84)=0,11,
p=0,736) prawdopodobieństwo błędu jest znacznie większe od dopuszczal-
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Wykres 1. Ilustracja efektu głównego Kategoria określeń (opis siebie).

nego i w związku z tym hipoteza H1 nie została potwierdzona na gruncie
empirycznym.
Przeprowadzenie testu kontrastów między grupami dla interakcji
Płeć×Kategoria pozwoliło na weryfikację hipotezy H4. Nieistotne statystycznie różnice pomiędzy płciami w zakresie użycia marek do opisu siebie
(F(1,84)=0,00, p=0,998) także upoważniają do odrzucenia hipotezy H4 na temat różnic w liczbie wykorzystanych marek między chłopcami i dziewczynkami w grupie 12-13 lat.
W celu głębszej analizy struktury wykorzystywanych marek w opisie obrazu siebie postanowiono sprawdzić, czy istnieją różnice w zakresie kategorii produktów użytych marek w zależności od wieku i płci osoby badanej.
Wykorzystano znów 3-czynnikową analizę wariancji (3-ANOVA), gdzie jako
zmienne niezależne potraktowano: Wiek, Płeć i Kategorię produktów (słodycze, zabawki i ubrania). Statystycznie istotny okazał się efekt główny Kategorii produktów (F(2,168)=7,58, p<0,01, η2=0,08) oraz interakcja czynników Wiek
i Kategoria produktów (F(4,168)=13,21, p<0,001, η2=0,24).
Najczęściej przez osoby badane wybierane były marki ubrań, a najrza-dziej marki zabawek. Przy czym marki słodyczy były wykorzystywane
mniej więcej na tym samym poziomie niezależnie od wieku osoby badanej.
Natomiast ważność marek ubrań i marek zabawek zmienia się zależnie od
wieku dziecka. Dla najmłodszej badanej grupy największe znaczenie mają
właśnie marki zabawek, a najmniejsze – marki ubrań, sytuacja zmienia się
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w późniejszych latach: szczególnie dla dzieci w wieku 12-13 lat proporcje są
odwrotne – marki zabawek mają bardzo małe znaczenie w opisie obrazu
siebie, natomiast marki ubrań – największą. W wieku 16-18 lat obserwuje się
pewien spadek znaczenia marek ubrań w opisie siebie.
Wizerunek marki
W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wiek, płeć i kategoria
określeń (cechy wyglądu fizycznego, przymiotniki odnoszące się do charakteru, hobby, sporty, osoby znane) wpływają na liczbę wykorzystanych elementów w opisie wizerunku marki, zastosowano 3-czynnikową analizę wariancji (3-ANOVA) z pomiarem powtarzanym. Zmienną zależną była liczba
użytych określeń w kolażu „wizerunek marki”.
Wyniki omawianej analizy pozwoliły na weryfikację hipotezy H3 stwierdzającej, że opis wizerunku marki przez dzieci w okresie późnego dzieciństwa będzie uboższy (mniej złożony i rozbudowany) niż w przypadku dzieci
starszych (wczesna i późna adolescencja).
Spośród trzech zmiennych niezależnych i ich wzajemnej interakcji poziom
istotności poniżej 0,05 uzyskała zmienna Kategoria (F(4,336)=98,48, p<0,001;
η2=0,58) oraz interakcja Płeć×Kategoria (F(4,336)=2,64, p<0,05; η2=0,03), a więc
hipoteza H3 nie znalazła potwierdzenia w wynikach badania.
2. Analiza jakościowa
Procedura badania zawierała indywidualny wywiad z każdą z badanych
osób na temat wykorzystanych marek w kolażu „obraz siebie”. Celem rozmowy było uzyskanie informacji na temat podejścia dziecka do marek, rozumienia przez nie symbolizmu marki oraz osobistego znaczenia marek dla
budowania i wyrażania koncepcji siebie przez dziecko. Analiza odpowiedzi
badanych na pytania: „dlaczego wykorzystałaś/wykorzystałeś te marki do
opisu siebie?” i „dlaczego pozostałych nie użyłaś/użyłeś?” pozwoliło na zweryfikowanie hipotezy H2, mówiącej o istnieniu różnic jakościowych w zakresie powiązań pomiędzy obrazem siebie dziecka a wizerunkami marek
w zależności od wieku dziecka.
W celu zachowania przejrzystości każda przytaczana wypowiedź została
oznaczona informacjami na temat płci i wieku autora słów (np. dz. 9, ch. 13)
oraz numeru porządkowego osoby badanej w grupie wiekowej (np. #12)
Wizerunek siebie
Analiza treści wypowiedzi osób dostarcza informacji istotnej z punktu
widzenia hipotezy H2. W grupie najmłodszej, dzieci pytane o powód użycia
lub nieużycia poszczególnych marek, odwoływały się tylko do takich przyczyn, jak:
• posiadanie produktów danej marki: „Diddl, bo mam dużo przedmiotów
z tej firmy. Witch, bo mam taki specjalny album i kolekcjonowałam naklejki
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z Witch. A Disney dlatego, bo mam niektóre ubrania z Disneya i długopisy
też” (dz. 9, #10)
• częste jej używanie: „Bo mama mi je kupuje do szkoły. I często je jem.”
– o marce batonów (dz. 9, #2)
• dobra znajomość: o markach, których nie wybrała 9-letnia dziewczynka (#2), mówi: „Bo za bardzo ich nie znam, tylko tak trochę”.
W wypowiedziach dzieci w wieku 8-9 lat nie występują odniesienia do
symbolicznych aspektów marki, dzieci nie dostrzegają szerszego znaczenia
marek, np. ich odbioru przez rówieśników czy wizerunku typowego użytkownika. W starszych grupach powody niewykorzystania marek odnosiły
się często do porównań wizerunku marki i obrazu siebie, np.: „Reportera
nie wybrałam, bo dla mnie to są takie ubrania dla słodkich dziewczynek, a ja
taka nie jestem” (dz. 17, #9).
Dzieci 8-9 letnie bardzo dobrze różnicują marki przeznaczone dla chłopców i dla dziewczynek (chodzi szczególnie o marki zabawek). Jednogłośnie
marki Diddl i Witch zostały przez dzieci uznane za dziewczęce, a Hot Wheels za typowo chłopięce. Nawiązanie do takiego podziału marek zabawek
występują bardzo często w wypowiedziach dzieci na temat niewykorzystanych marek. Częste były odpowiedzi typu: „Witch i Diddl to dla dziewczyn
jest, a ja jestem chłopakiem, więc się takimi rzeczami nie interesuje w ogóle”
(ch. 9, #13) lub „Witch nie wybrałem, bo nie jestem dziewczyną” (ch. 8, #23).
Również dziewczynki nie wykorzystywały w kolażu „obraz siebie” marki
uznawanej za typowo chłopięcą: „Hot Wheels to też zabawki, dla dzieci, ale
raczej nie dla dziewczyn, więc ja się nimi nie bawię” (dz. 8, #25). W przypadku dzieci w tym wieku marka pełni więc znaczącą rolę w budowaniu oraz
podkreślaniu swojej tożsamości jako chłopca lub dziewczynki. Przykładowy
kolaż „obraz siebie” 9-letniej dziewczynki znajduje się na zdjęciu 1.
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Zdjęcie 1. Przykładowy kolaż „obraz siebie” 9-letniej dziewczynki.

U starszych dzieci, począwszy od 12.-13. roku życia, zgodnie z hipotezą
H1, w wypowiedziach częściej pojawiają się nawiązania do symbolizmu danej marki. Można odnaleźć liczne odwołania do wizerunku użytkownika
(np. „Adidas, Nike, puma to dla pozerów i dresiarzy”, ch. 12, #10) i wizerunku marki oraz jej zgodności z obrazem siebie konsumenta („M&M’sy mają
takie fajne, szalone, zwariowane reklamy, ja też taki jestem i tak jakoś ta
marka do mnie pasuje”, ch. 13, #13). Dzieci w tym wieku widzą markę już
w kontekście społecznym, wiedzą, jak jest ona odbierana przez inne osoby
i potrafią odpowiedzieć na pytanie, o to, jak inni mogą spostrzegać fakt, że
bardzo lubi się jakąś markę. 12-letni chłopiec (#1) na pytanie o to, co inne
osoby mogłyby o nim pomyśleć gdyby zobaczyły, jakie marki wykorzystał,
odpowiedział: „Że nie lubię chodzić w szmatach, tylko w fajnych ciuchach.
Mogą pomyśleć, że jestem fajny. (…), że jestem bogaty” – ważny okazuje się
element wywoływania wrażenia na innych. Chłopiec porusza tutaj również
inną istotną kwestię – w bardzo wielu wypowiedziach tej grupy wiekowej
i starszej pojawia się odniesienie do cen produktów markowych (dotyczy to
przede wszystkim marek ubrań). Dzieci zwracają uwagę na to, że te marki
są drogie i nie każdego na nie stać. Głównymi skojarzeniami z markami
Nike, Adidas i Puma, podzielanymi przez zdecydowaną większość osób, które wzięły udział w badaniu jest ich sportowy wizerunek oraz wysoka cena.
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Oprócz podziału marek na typowo dziewczęce i chłopięce, pojawia się
w tej grupie rozróżnienie marek dziecięcych od młodzieżowych („dorosłych”). Marki zabawek są bardzo rzadko wykorzystywane w pracach tej
grupy wiekowej ponieważ: „zabawkami już się nie bawię” (ch. 13, #8) i „niektóre (z tych marek) są takie bardziej dziecinne, na przykład Witch czy Hot
Wheels, więc nie pasują już do mnie” (dz. 12, #29). Ogólnie można powiedzieć, że osoby w okresie wczesnej adolescencji starają się odciąć od dzieciństwa i nie wykorzystują marek zabawek, wydaje się, że szczególnie widoczne
jest to u chłopców. W najstarszej grupie (16-18 lat) wybranie marki zabawek,
np. Lego czy Disney, nie jest już spostrzegane jako coś negatywnego – pojawia się pewien sentyment do marek ważnych dla osoby w przeszłości.
Wśród dzieci w okresie wczesnej adolescencji zaczyna się również pojawiać zaprzeczenie ważności marek produktów. Wiele dzieci podkreślało, że
marki nie są dla nich ważne: „raczej nie zwracam uwagi na firmę tylko czy
coś lubię, czy coś mi się podoba lub smakuje” (ch. 12, #2), „ważniejsze jest jak
te ubrania wyglądają niż marka. To nie jest dla mnie ważne, gdzie coś kupię,
tylko co to jest” (dz. 12, #3). Przykładowy kolaż opisujący obraz siebie 13letniej dziewczynki znajduje się na zdjęciu 2.

Zdjęcie 2. Przykładowy kolaż „obraz siebie” 13-letniej dziewczynki.

Osoby w wieku późnej adolescencji mają już wyrobione własne zdanie
na temat marek, bez problemu wymieniają kilka głównych skojarzeń z nimi.
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Prawie wszystkie wypowiedzi wyjaśniające przyczyny użycia lub nieużycia
marek w opisie siebie odnosiły się w jakiś sposób do abstrakcyjnych skojarzeń. Dużo spośród tych wypowiedzi odnosi się do stylu i mody: „Podobają
mi się ubrania, ten styl, bo są takie młodzieżowe” (dz. 18, #29), „H&M wybrałam, bo uważam, że mają fajne ciuchy, takie modne, młodzieżowe” (dz.
16, #27). Zdecydowana większość osób badanych zapewniała, że nie zwraca
uwagi na marki i negatywnie wypowiadała się na temat osób, które „gonią
za metką”. Dużo było wypowiedzi w stylu: „pod żadną marką się nie podpisuję, tylko pod swoją własną marką. Nie ma dla mnie znaczenia, czy coś
jest markowe czy nie, liczy się tylko jakość” (ch. 18, #18), „mogłem wybrać
Adidasa lub Nike, niby się ubieram w te rzeczy, ale jakoś tego nie wybrałem,
bo to nie jest dla mnie ważne, że to akurat ta firma” (ch. 17, #30) lub „raczej
nie ma nic szczególnego w tej marce, to nie jest dla mnie ważne. Kupuję tam
to, co mi się podoba, nie dlatego, że to jest Reserved” (dz. 17, #26). Na temat
osób zwracających przesadną uwagę na marki produktów 18-letnia dziewczyna (#30) wyraziła się tak: „To, że osoba nosi tylko markowe, drogie ciuchy,
to pokazuje, że ma kasę i lubi się lansować, afiszować. To nie jest pozytywna
cecha”. Ta i inne podobne opinie sugerują, że kierowanie się tylko marką
przy wyborze produktu jest oceniane negatywnie: „Jeśli osoba wszystko nosi
firmowe i koniecznie chce pokazać, że to ma, to taka osoba jest szpanerem”
(ch. 16, #19).
W tej grupie wiekowej pojawiają się też liczne wypowiedzi nawiązujące
do potrzeby podkreślenia swojej indywidualności: „Jest teraz taka moda, że
ludzie ubierają się w tych samych sklepach. W H&M ubierają się ludzie, którzy stapiają się z tłumem, wszyscy noszą to samo. Ja tak nie lubię, szukam
swojego stylu i nie wiążę się z jedną marką. (…)Marki to marki, są zbyt szeroko przyjęte, nie są indywidualne” (ch. 16, #3).
Warto zwrócić uwagę na to, że w wypowiedziach dzieci można dostrzec
przykłady relacji tworzonych między młodym konsumentem a markami wyróżnionych przez Mindy F. Ji (2002), a w przypadku osób w okresie późnej adolescencji również typy relacji łączące dorosłego konsument z marką
(Fournier, 1998). Omówiony powyżej przypadek związku z marką butów
sportowych (Nike) może być przejawem „prawdziwej miłości”, a wypowiedź
13-letniej dziewczynki (#9): „M&M’sy to kocham w ogóle, uwielbiam je. Są
dobre w smaku, fajnie wyglądają, wesołe są takie i kolorowe. Fajnie chrupią”,
może wskazywać na relację „zabawny kolega”. 17-letni chłopak (#16) w czasie
rozmowy na temat wykorzystanych marek powiedział: „Kiedy byłym bardzo
młody to Lego było moją ulubioną zabawką, ta nazwa była dla mnie najciekawsza z tych wszystkich nazw firm. Naprawdę przyjemnie było się tym
bawić, mam bardzo przyjemne odczucia związane z tą marką” – jest to przykład relacji osoby dorosłej z marką, tzw. „przyjaźń z dzieciństwa” (childhood
friendship) według terminologii Fournier (1998).
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Dzieci ze wszystkich grup wiekowych bardzo chętnie wykorzystywały
słodycze do opisu siebie, a podawane przez nie wyjaśnienia były zbliżone,
niezależnie od wieku: „bo lubię”, „bo to jest mój ulubiony baton”, „bo lubię
słodycze” lub „bo najczęściej jem tego batona”. Kwestię wyboru marek słodyczy do wyrażenia siebie trafnie podsumowała 13-letnia dziewczynka (#6):
„marki batonów mówią o tym, czy np. ktoś lubi orzechy czy czekoladę, a nie
mówią nic o tym, jaki ktoś jest”.
Kategoria zabawek bardzo chętnie była wykorzystywana przez najmłodszą grupę badanych. W okresie wczesnej adolescencji ta kategoria marek
została zdecydowanie odrzucona – osoby badane bardzo zdecydowanie próbowały się odgrodzić od lat, w których bawiły się zabawkami tych firm. 12letni chłopiec (#4) nie wybrał żadnej marki zabawek, ponieważ „zabawek to
już od dawna nie kupuję i się nimi nie bawię”, a jedna z jego rówieśniczek
(#8) powiedziała: „Zabawkami się już nie bawię, Diddl to dla małych dziewczynek raczej jest, tak do czwartej klasy” (ona sama jest obecnie w piątej
klasie). Dopiero u osób w wieku 16-18 lat wykorzystanie marek zabawek nie
było powodem do wstydu, tłumaczenia często odwoływały się do sentymentu z dzieciństwa i osoby czasami przyznawały się, że chętnie by się jeszcze
pobawiły Lego („Z Lego jestem związany od małego. To była moja ulubiona
zabawka. Bardzo miło ją wspominam i do tej pory mam czasem ochotę sobie
coś pobudować”, ch. 17, #15) lub pooglądały bajki Disney’a („A Disney dlatego, że robi fajne filmy, które oglądałam, gdy byłam mała i coś mi po prostu
z tego zostało”, ch. 17, #5).
Ostatnia kategoria marek (ubrania), która była wykorzystana w badaniach amerykańskich, była szczególnie słabo znana przez najmłodszą grupę badanych (przede wszystkim nieznane były marki: Reporter, Reserved
i H&M, które są mniej widoczne, np. w światowych kampaniach reklamowych, niż Adidas, Nike i Puma). Marki sportowe były lepiej rozpoznawane
i często wiązane ze znanymi osobami ze świata sportu. W związku z mniejszą znajomością marek ubrań przez najmłodszą grupę było oczywiste, że
akurat te marki będą rzadko wykorzystywane do opisu siebie. Analizując
powody wykorzystania marek ubrań podawane przez osoby w wieku 12-13
lat, można zauważyć, że ich zdanie o marce często jest jednowymiarowe,
uwzględnia tylko jeden aspekt (wysoka cena, elegancja, odpowiednie rozmiary). W późniejszym okresie (16-18 lat), osoby potrafią ująć markę bardziej kompleksowo i mają więcej doświadczeń z nią związanych. Więcej na
ten temat można wywnioskować, analizując opisy wizerunków marek osób
z poszczególnych badanych grup.
Wizerunki marek
Różnice jakościowe pomiędzy trzema grupami badanymi dotyczą również opisu wizerunku marki w kolażu drugim, gdzie zadaniem badanych
było wyobrażenie sobie, że wybrana przez nie marka staje się osobą i opisa-
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nie jej poprzez stworzenie kolażu. W najmłodszej grupie bardzo często opisy spersonifikowanej marki były oparte przede wszystkim na wyglądzie fizycznym tej osoby i były stosunkowo krótkie – dzieci nie potrafiły stworzyć
szerszej wizji tej osoby. Na przykład 9-letnia dziewczynka powiedziała o tej
osobie tylko tyle: „To byłaby kobieta, dorosła. Ładna. Mogłaby być dyrektorką, nie krzyczałaby w ogóle i byłaby dobra”. Przykład kolażu „wizerunek
marki” wykonany przez tę dziewczynkę zamieszczony został na zdjęciu 3.

Zdjęcie 3. Przykładowy opis wizerunku marki wykonany przez 9-letnią dziewczynkę.

W starszych grupach (12-13 i 16-18 lat) zdecydowanie więcej osób tworzyło bogatą i wieloaspektową wizję marki postrzeganą jako osoba. W wypowiedziach dużo częściej pojawiły się odniesienia do zainteresowań czy cech
charakteru. Dla porównania, na zdjęciu 4 przedstawiony został kolaż odnoszący się do wizerunku marki wykonany przez 12-letnia dziewczynkę.
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Zdjęcie 4. Przykładowy opis wizerunku marki wykonany przez 12-letnią dziewczynkę.

Badana tak opisuje tę osobę: „Byłby to nastolatek lub dorosły człowiek. Ta
osoba musi być szczupła, atrakcyjna, ładna. Musi być osobą, która ma ładne
ubrania i wyróżnia się wyglądem. Lubi chodzić na dyskoteki i tańczyć. Jest
miła, zabawna, wesoła i koleżeńska”. O ile dzieci w wieku późnego dzieciństwa nie potrafiły nic powiedzieć na temat wad wymyślonej osoby, to w wieku 12-13 lat dzieci zaczynały wymieniać chociaż jedną jej negatywną cechę
(chociaż ogólnie, osoby, którymi byłyby marki są spostrzegane przez dzieci
i młodzież jako bliskie ideałowi). W przypadku kolażu ze zdjęcia 4, jego autorka dostrzegła następujące potencjalne wady tej osoby: „Może za dużo by
się przechwalała, że ma modne ubrania. To mogłoby innych denerwować”.
Osoby z najstarszej grupy badanych, chociaż nie zawsze wykorzystywały
o wiele więcej elementów w kolażu, potrafiły barwnie opisywać wyobrażoną
przez siebie osobę i ujmować więcej bardziej wyszukanych informacji na jej
temat. Zdjęcie 5 przedstawia pracę 17-letniego chłopca.
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Zdjęcie 5. Przykładowy opis wizerunku marki wykonany przez 17-letniego chłopca.

Chłopak opowiada o tej wyobrażonej osobie (personifikacji marki Lego)
w taki sposób: „Jest wysportowany i lubi snowboard, jako sport ekstremalny.
Jest bardzo na topie, nowoczesny, po prostu fajny. Przeciętny z wyglądu, bo
Lego nie wyróżniałby się, nie mam skojarzeń co do wyglądu. Byłaby to osoba
młoda – nastolatek, ale w sumie mogłoby to być też dziecko. Sprytny, staranny, umiałby wykorzystać to, co ma pod ręką i starannie coś z tego zrobić
przydatnego. Zabawę i komputer wybrałem, bo Lego to zabawa, a komputer
– jako inteligentna rozrywka. Ta osoba grałaby na instrumencie, bo to jedna
z bardziej konstruktywnych rzeczy jakie można robić w czasie wolnym. Dyskoteka – to też jako zabawa. To byłaby taka osoba głośna i dość zabawowa”.
W najstarszej grupie pojawiały się również bezpośrednie nawiązania do
tego, jaki wizerunek marki jest kreowany przez jej producenta: „Wszystkie
reklamy Reserved są takie, że narzucają taki styl: najczęściej pokazują modelowatych nastolatków i z tym to mi się kojarzy, z nastolatkiem, który wyróżnia się wyglądem i zachowaniem” (ch. 16, #4), „Ta osoba lubiłaby słuchać
muzyki ponieważ, gdy wchodzi się do sklepu Reportera to leci muzyka i osoby
w reklamach tej firmy mają często słuchawki” (ch. 17, #17).
Podsumowując można stwierdzić, że wraz z rozwojem, od okresu późnego dzieciństwa do późnej adolescencji, rośnie złożoność opisu marki jako
osoby w przypadku zastosowania instrukcji personifikującej. Z wiekiem ro-
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śnie liczba aspektów poruszanych przy wypowiedziach na temat tej wyobrażonej osoby. Najmłodsze badane dzieci spostrzegają marki raczej w samych
pozytywach, osoby 12-13-letnie zaczynają dostrzegać pewne potencjalne wady
tych osób, natomiast w najstarszej grupie osób biorących udział w badaniu,
wady osoby-marki pojawiają się często. Zazwyczaj jest to jakaś forma zarozumiałości, chęć bycia w centrum uwagi lub wywyższania się.
Warto zauważyć, że nawet wśród osób w wieku 16-18 lat były takie osoby,
które nie potrafiły wykonać zadania drugiego („Wyobraź sobie, że ta marka
staje się człowiekiem. Jaką osobą by była?”). Stworzenie opisu (kolażu) oraz
opowiedzenie o wyobrażonej osobie-marce było dla nich prawdopodobnie
zbyt abstrakcyjnym zadaniem i u niektórych nastolatków pojawił się opór
wobec tego zadania.

Dyskusja wyników

Głównym celem przeprowadzonych badań własnych była weryfikacja rezultatów uzyskanych w badaniach amerykańskich (Chaplin, John, 2005) dotyczących tworzenia związków pomiędzy wizerunkami marek a opisiem siebie przez dzieci i młodzież. Przed rozpoczęciem badań na gruncie polskim
przypuszczano, że różnice kulturowe i ekonomiczne pomiędzy USA a Polską
mogą wpływać na znaczenie marek w życiu młodych konsumentów i tworzeniu przez nie swojej tożsamości. Okazało się, że rzeczywiście realia polskie wpływają na wyniki tego typu badań.
Hipotezy testowane podczas badań własnych dotyczyły istnienia różnic
o charakterze jakościowym i ilościowym w zakresie włączania marek do
opisu siebie przez dzieci w okresie od późnego dzieciństwa do późnej adolescencji. Uzyskane wyniki nie wskazują na istnienie istotnych różnic w ogólnej liczbie marek włączanych do obrazu siebie przez osoby w różnym wieku
(H1). Dzieci w okresie późnego dzieciństwa (8-9 lat) nie mają utworzonych
istotnie mniej związków pomiędzy koncepcją siebie a markami niż osoby
starsze (12-13 i 16-18 lat). Różnic w liczbie związków Ja-marka nie stwierdzono również między dziećmi w wieku wczesnej i późnej adolescencji.
Między badanymi grupami wiekowymi stwierdzone zostały jednak różnice o charakterze jakościowym w zakresie tworzenia związków Ja-marki
(H2). Najmłodsze badane osoby (8-9 lat) opierają te powiązania na znajomości marki lub fakcie posiadania produktów tej marki. Począwszy od okresu
wczesnej adolescencji, znaczenia zaczynają nabierać skojarzenia odnoszące
się do symbolicznego wymiaru marki – jej osobowości, charakterystyki typowego użytkownika, dopasowania wizerunku marki i obrazu siebie konsu-
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menta itp. To te abstrakcyjne informacje o marce są podstawą włączenia jej
do opisu siebie przez nastolatków.
Analiza jakościowa wypowiedzi badanych osób na temat wyboru marek do opisu siebie pozwala stwierdzić, że w zależności od wieku, różne są
skojarzenia leżące u podstaw włączenia marki do kolażu o sobie. 8-9-letnie
dzieci odwołują się głównie do znajomości, posiadania czy częstej konsumpcji. W przypadku najmłodszej badanej grupy dopiero pojawia się świadomość symbolicznego wymiaru wizerunku marki i wiedza na ten temat nie
jest jeszcze wykorzystywana do wnioskowania na temat cech jej użytkowników (Achenreiner, John, 2003) i dlatego w wypowiedziach tych dzieci nie
można odnaleźć informacji na temat tego, jakie informacje o osobie wnosi
ta marka (pojawiają się jedynie odpowiedzi typu: „lubię tę markę”). Dopiero
w późniejszych latach stopniowo coraz częściej pojawiają się odniesienia do
bardziej abstrakcyjnych skojarzeń na przykład: odbiór marki przez rówieśników, wizerunek typowego użytkownika czy zgodność wizerunku marki
z wizerunkiem siebie. Osoba 12-13-letnia potrafi już przewidzieć, jakie skojarzenia na jego temat mógłby mieć ktoś, kto zobaczyłby marki wybrane przez
nią do kolażu. Świadczy to o rozwoju zdolności do wnioskowania o cechach
innych osób na podstawie symboliki marek przez nią używanych (Achenreiner, John, 2003)
Uzyskane rezultaty są częściowo zgodne z badaniami Chaplin i John
(2005), które dowodziły istnienia różnic zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym w zakresie włączania wizerunków marek do opisu siebie u dzieci w różnych okresach rozwojowych. Jak można wytłumaczyć tę rozbieżność? Dodatkowe analizy wyników badania ukazały różnice
w strukturze wykorzystanych marek (ich kategorii) w zależności od wieku.
Badani mieli do wyboru marki 3 kategorii produktów (słodycze, zabawki,
odzież), a testy statystyczne pokazały, że wiek jest istotnym moderatorem
liczby znanych marek spośród tych wykorzystanych w procedurze badania
(najmłodsza grupa znała istotnie mniej marek odzieżowych). O ile marki
słodyczy miały takie samo znaczenie dla wszystkich badanych, bez względu
na wiek, to rola marek zabawek malała od okresu późnego dzieciństwa do
wczesnej adolescencji przy jednoczesnym wzroście znaczenie marek odzieży
w samoopisie. W okresie wczesnej adolescencji gwałtownie obniża się liczba
wykorzystanych w kolażu marek zabawek, natomiast marki ubrań mają dla
dzieci największe znaczenie. W wieku 16-18 lat obserwuje się pewien spadek
znaczenia marek ubrań w opisie siebie i pewien wzrost ważności marek zabawek.
Szczegółowa analiza pozwala stwierdzić, że gdyby jako materiału bodźcowego użyto tylko marek ubrań, to wyniki badań własnych mogłyby być
spójne z wnioskami Chaplin i John (2005), jednak takie rezultaty byłyby
prawdopodobnie zafałszowane przez niską znajomość marek odzieży przez
dzieci 8-9-letnie (amerykańskie dzieci, bez względu na wiek, znały średnio
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tyle samo marek). Włączenie marek zabawek do zestawu określeń możliwych do wykorzystania sprawiło, że najmłodsza grupa badanych kompensowała sobie słabą znajomość marek ubrań i ich małe znaczenie dla opisu
siebie, poprzez wykorzystanie marek im bliższych, czyli marek zabawek.
Następuje więc substytucja marek wykorzystywanych w opisie siebie przez
dzieci – zmiany w tym zakresie mają charakter jakościowy a nie ilościowy.
Z analizy wypowiedzi badanych można wywnioskować, że każda z kategorii produktów i ich marki mają inne znaczenie w wyrażaniu siebie. Marki
słodyczy uznane zostały jako słabe źródła informacji na temat tego jakim się
jest, bardziej wskazują one na upodobania smakowe lub po prostu słabość
do czekolady. Marki zabawek miały duże znaczenie w podkreślaniu swojej
przynależności do pewnej grupy wiekowej – dlatego dla osób 12-13-letnich
te marki były tak bardzo nieatrakcyjne. Dzieci w tym wieku chcą podkreślić
przejście od okresu dzieciństwa do wieku nastoletniego i próbują się odcinać
od wszystkiego co kojarzy się z byciem dzieckiem. W najstarszej grupie badanych pojawia się sentyment do dziecięcych marek, nie są one spostrzegane
jako zagrożenie dla wizerunku Ja jako nastolatka (wiek mówi sam za siebie,
nikt nie ma wątpliwości, że osoba jest nastolatkiem a nie dzieckiem). Zabawki niosą ze sobą również silny podział na marki dziewczęce i chłopięce. Już
najmłodsze badane dzieci bez problemu wybierają tylko te marki, które są
przeznaczone dla ich płci. W przypadku dzieci 8-9-letnich marka pełni rolę
w podkreślaniu swojej tożsamości jako chłopca lub dziewczynki. Najsilniejsze
znaczenie symboliczne spośród wykorzystanych kategorii marek mają marki
odzieży. W przeciwieństwie do danych uzyskanych na zachodzie (Chaplin,
John, 2005), dla najmłodszej grupy są one przede wszystkim słabo znane
i prawdopodobnie dlatego nie są przez nie wykorzystywane w opisie siebie.
Na podstawie wiedzy o rozwoju zdolności ujmowania pojęć abstrakcyjnych i rozwoju świadomości symbolizmu marki przewidywano, że dzieci
starsze będą budować istotnie bardziej rozbudowane opisy wizerunku marki. Otrzymane wyniki analiz statystycznych dowodzą, że wiek nie wpływał
na ogólną liczbę wykorzystanych określeń w opisie wizerunku marki (H3)
– opis wizerunku marki przez dzieci w okresie późnego dzieciństwa nie
jest istotnie uboższy (mniej złożony i rozbudowany) niż w przypadku dzieci starszych (wczesna i późna adolescencja). W kolażu „wizerunek marki”
osoby badane najwięcej wykorzystywały określeń odnoszących się do cech
wyglądu (a więc opis był opierany na wyglądzie zewnętrznym osoby-marki), a w następnej kolejności przymiotników. Natomiast analiza odpowiedzi
badanych na pytanie „Kim byłaby ta marka, gdyby była osobą?” wskazują, że dzieci 8-9-letnie opierają się przy opisie słownym głównie na cechach
wyglądu fizycznego, natomiast w późniejszym wieku osoby zaczynają tworzyć dużo bardziej rozbudowane i wielowymiarowe historie o wyobrażonym
uosobieniu marki i ujmują dużo więcej szczegółów i aspektów tej osoby (wygląd, charakter, zainteresowania).
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Nie stwierdzono również istnienia jakichkolwiek różnic pomiędzy płciami w liczbie wykorzystywanych marek do opisu siebie (H4). Bez względu
na wiek (chociaż przewidywano różnice w grupie wczesnych adolescentów),
zarówno chłopcy, jak i dziewczynki wykorzystywali zbliżoną liczbę marek
w kolażu „obraz siebie”. Jest to niezgodne z wnioskami Rodhain (2006) wynikającymi z obserwacji 10-11-latków przeprowadzonych w szkole. Wpływ
na uzyskanie innego wyniku na gruncie polskim może mieć wykorzystanie
w badaniu nie tylko marek ubrań (w badaniach Rodhain marki odzieży były
głównym przedmiotem zainteresowania). Prawdopodobnie, w porównaniu
do krajów zachodnich, w wyniku niższego poziomu życia w Polsce oraz stosunkowo wyższych cen markowych rzeczy, dla polskich dzieci i młodzieży
marki ubrań mają mniejsze znaczenie, ponieważ nie są one w zasięgu możliwości finansowych ich rodziców, a dodatkowo zbytnie interesowanie się
markami produktów jest uważane społecznie za cechę negatywną.
Prawdopodobnie znaczenie konsumpcji, reklam i marek w Polsce jest
mimo wszystko wciąż mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych, a przeciętny
poziom życia w Polsce jest niższy niż w USA. Przekłada się to na mniejsze
rozpowszechnienie produktów markowych i chociaż dzieci znają wiele marek, to często nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu, szczególnie w przypadku drogich markowych produktów np. ubrań czy sprzętu elektronicznego. To wszystko może sprawiać, że rola marek w budowaniu i opisie obrazu siebie u młodych polskich konsumentów jest mniej znacząca niż u ich
rówieśników mieszkających na zachodzie Europy, np. Francji w badaniach
(Rodhain, 2006) lub Stanach Zjednoczonych (Chaplin, John, 2005).
Wykorzystana w badaniu technika kolażu, stanowiąca modyfikację techniki wydobywania metafor Geralda Zaltmana (1995), jest warta lepszego testowania w praktyce. Niebrzydowski (1976) zwraca uwagę, że badanie koncepcji siebie (samopoznania) jest trudne, ponieważ osoby badane po pierwsze
nie bardzo chcą ujawniać obcej osobie informacji o sobie, a po drugie: często ta wiedza na swój temat jest jednak utajona i osoba po prostu nie potrafi
jej zwerbalizować. Szczególnie dla młodszego dziecka mówienie o tym, jak
spostrzega samo siebie może być wyjątkowo trudne, ponieważ nie ma ono
jeszcze łatwości werbalizowania swoich przemyśleń i uczuć. Wykorzystanie
techniki polegającej na operowaniu obrazami ułatwia dziecku to zadanie.
Tworzenie kolażu okazuje się również bardzo skuteczne przy opisywaniu
wizerunku marki przez dzieci. Umożliwienie dziecku stworzenia własnej
kompozycji ułatwia nawiązanie z nim kontaktu i stanowi dobrą podstawę
do poprowadzenia z nim rozmowy na temat związany z wykonaną pracą.
Uzyskana wiedza na temat prawidłowości związanych z badanym zjawiskiem i rolą, jaką marki pełnią w budowaniu koncepcji siebie u młodych
konsumentów oprócz wartości poznawczej, daje również możliwość zgłębienia zagadnienia skutecznej ochrony dzieci przed nadmiernym i szkodliwym wpływem intensywnych działań marketingowych nakierowanych na

Rola wizerunków marek w opisie obrazu siebie u dzieci

165

najmłodszą grupę konsumentów. Szczególna wrażliwość i podatność dzieci i młodzieży na komunikację promocyjną oraz to, że w okresie rozwoju wszelkie napływające informacje tak mocno oddziaływają na psychikę
sprawia, że w perspektywie bardzo silnej komercjalizacji życia codziennego
oraz wzrostu znaczenia konsumpcji, wychowanie i wspieranie rozwoju dzieci
musi uwzględniać element ochrony tworzącej się koncepcji Ja przed niekorzystnym wpływem działań reklamowych. Wyniki omówionego badania potwierdzają, że opiekunowie i nauczyciele muszą mieć na uwadze, że reklama
i otaczające dziecko marki mogą wypierać w procesie tworzenia koncepcji
siebie przez dziecko inne kluczowe elementy niezbędne do powstania adekwatnego obrazu siebie i prawidłowego rozwoju osobowości. Dzięki wiedzy
o liczbie i rodzajach marek najchętniej włączanych do obrazu siebie i wykorzystywanych do jego wyrażania przez młodych konsumentów w różnych
okresach rozwojowych, możliwe jest przewidywanie, jakie są realne zagrożenia i na co należy zwracać szczególną uwagę, aby odpowiednio wcześnie
skorygować sposób spostrzegania i wyrażania siebie przez dziecko, w taki
sposób, aby wartości wyższe niż konsumpcja stanowiły rdzeń koncepcji Ja.
Należy także pamiętać, że z wiekiem zmienia się jakościowo rodzaj związku
dziecka/nastolatka z marką: mają one nie tylko różne cele (np. podkreślenie przynależności do płci, niezależności, bycia „prawie dorosłym”), ale także siłę – od prostych powiązań „ja-konsumowany produkt” aż do znacznie
głębszych i trwalszych związków o charakterze zbliżonym do relacji między
dwoma osobami („ja-osobowość marki”).
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Analiza i interpretacja ruchów oczu
w skaningu wyobrażeniowym

Streszczenie

Artykuł zawiera przegląd badań nad skaningiem wyobrażeniowym w kontekście zapisu ruchów oczu. Rozpoczyna się wprowadzeniem do tematyki
pomiaru ruchów oczu w świetle teorii Notona i Starka (1971a, 1971b, 1971c).
Zwrócono szczególną uwagę na oddolne i odgórne mechanizmy uwagowe
sterujące wzrokiem podczas oglądania sceny wizualnej. Następnie przedstawiono wyniki okulograficznych badań nad skaningiem umysłowym. Rezultaty prowadzonych badań pozwalają wnioskować o podobieństwie ruchów
oczu towarzyszących procesom percepcji wzrokowej i wyobraźni. Przegląd
kończą rozważania na temat funkcjonalności ruchów oczu podczas wyobrażania sceny wizualnej.
Słowa kluczowe: ruchy oczu, skaning wyobrażeniowy.
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Analysis and interpretation of eye movements
in mental scanning

Abstract

The article contains an overview of research on mental scanning in the
context of eye movements recording. It begins with an introduction to the
topic of measuring eye movements emphasizing the meaning of Noton’s and
Stark’s theory (1971a, 1971b, 1971c). The importance of bottom up and topdown mechanisms of visual attention control while watching the scene was
also noted. Then the Eye-tracking studies of mental scanning were presented.
The results of this research allow the conclusion on the similarity between
the processes of the visual perception and the imagination in the field of the
eye movements. Overview ends with reflections on the functionality of the
eye movements observed while imagining the visual scene.
Key words: eye movements, mental scanning
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Wprowadzenie

Coraz bardziej powszechna wydaje się komunikacja za pomocą obrazów.
Wystarczy rozejrzeć się w internetowych portalach społecznościowych typu
Facebook, żeby zauważyć siłę odziaływania zdjęć, obrazów czy filmów. Panująca obecnie „kultura obrazkowa” może stanowić odzwierciedlenie pragnienia przekazania obrazem tego, czego nie mogą wyrazić słowa.
Z zapamiętywaniem obrazu wiąże się fiksacja wzroku na znaczących
jego elementach. Im więcej cech zostanie zakodowanych (dzięki wydłużeniu
czasu patrzenia lub zwiększeniu liczby fiksacji), tym lepsza pamięć danego
obrazu. Przenoszenie spojrzenia na kolejne elementy obrazu jest interpretowane jako wskaźnik jawnej uwagi wzrokowej. Spojrzenia koncentrują się
na najbardziej informacyjnych częściach obrazu. Kiedy zaczynamy patrzeć
na obraz, przywołujemy umysłowy prototyp sceny i kierujemy spojrzenia
nieprzypadkowo. Dłuższe patrzenie może oznaczać np. próbę uspójnienia
widzianego elementu z wcześniej spostrzeżonymi szczegółami obrazu (Duchowski, 2007). Ruchy oczu przemieszczają skupienie uwagi w sekwencji
specyficznych i znaczących regionów zainteresowania (ROI – regions of interest lub AOI – area of interest) (Noton, Stark 1971a).
Już wczesne badania empiryczne wykazały, że częstotliwość ruchów oczu
wzrasta podczas tworzenia wyobrażeń umysłowych, zwłaszcza tych o przestrzennej naturze (por. Richardson, Dale, Spivey, 2007). Współcześnie pojawiły się eksperymenty, w których empirycznie wykazano nie tylko występowanie ruchów oczu w wyobraźni, ale również podobieństwo między ruchami oczu podczas oglądania i wyobrażania obiektów czy scen (Brandt, Stark,
1997; Laeng, Teodorescu, 2002; Johansson, Holsanova, Holmqvist, 2006).
Celem niniejszej pracy jest uchwycenie zarówno podobieństwa przebiegu
percepcji i wyobraźni pod względem ruchów oczu, jak również pokazanie
specyficznych różnic między tymi procesami.

Ruchy oczu w badaniach percepcji wzrokowej

Ruchy oczu zwykle rejestrowane są w badaniach nad czytaniem, w zadaniach przeszukiwania pola percepcyjnego, czy też w eksperymentach badających uwagę wzrokową (przegląd zob. np. Duchowski, 2002; Just, Carpenter,
1980; Rayner, Pollatsek, 1992; Rayner, 1998; Richardson, Spivey, 2004a,
2004b).
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Rozwój badań wykorzystujących pomiar ruchów oczu ma dosyć długą
historię (przegląd zob. Wade, 2007; Westheimer, 2007; Land, 2007). Hering
(1879) i Lamare (badania prowadzone były w 1879, ale opublikowane dopiero
1892) niemal jednocześnie wynaleźli metody wykorzystujące dźwięki poruszających się oczu w rozpoznaniu ruchów oczu. Zmianie napięcia mięśni towarzyszy cichy dźwięk. Po wzmocnieniu siły tego dźwięku można rejestrować zmiany położenia oczu. Badacze zauważyli, że podczas czytania jednego
wiersza słychać kilka dźwięków, a podczas przechodzenia między wierszami
słychać jeden bardzo wyraźny dźwięk. Huey w 1897 roku (1898, 1908) skonstruował kolejne urządzenie służące do pomiaru ruchów oczu. Badania te
były jednak inwazyjne, gdyż wymagały nakładki na oko, która poruszała ramię zapisujące ruch oka. Orschansky (1899) podjął próbę rejestracji światła
odbitego od lustra przyczepionego do nakładki na oku (za: Wade, 2007).
Wreszcie, na początku XX wieku, Dodge zauważył, że zamiast przyczepiać jakieś przedmioty do oka, można rejestrować światło odbijające się bezpośrednio od oka (Dodge, 1900, 1903, 1904, 1905, 1906; Dodge, Cline, 1901).
Dzięki wielu późniejszym udoskonaleniom sprzętu, tworzeniu urządzeń,
które mierzyły ruch oka w sposób nieinwazyjny i precyzyjny, badania ruchu
oka bardzo się rozwinęły i obecnie stanowią ważny obszar zainteresowania
naukowców z różnych dziedzin.
Serię imponujących badań nad ruchami oczu przeprowadził Buswell
(1935). W monografii How people look at pictures Buswell opisuje dane z zapisów ruchów oczu 200 badanych, z których każdy oglądał wiele obrazów.
Dane obejmowały prawie 2000 zapisów, z których każdy zawierał wiele fiksacji. Biorąc pod uwagę technologie wykorzystywane w latach 30. i konieczność „ręcznego” przekształcania horyzontalnych i wertykalnych pozycji uzyskanych z zapisów ruchów oka do precyzyjnych lokalizacji na oglądanym
obrazie, taka objętość danych ruchów oczu jest imponująca. Praca Buswella
stanowiła systematyczne obserwacje ruchów oczu podczas oglądania złożonych obrazów (Rysunek 1), w odróżnieniu do wcześniejszych badań, które
obejmowały czytanie tekstów lub percepcję prostych wzorów.
W pewnym sensie można powiedzieć, że monografia Buswella (1935) stanowiła rewolucję w badaniach ruchów oczu, gdyż obecnie badania ruchów
oczu podążają w kierunku rozumienia ruchów oczu w codziennym widzeniu
(przegląd, zob. Land, 2007).
Podczas oglądania obrazów i scen, ruchy oczu są niezbędne (Ditchburn,
Cinsborg, 1952; Riggs, Ratliff, 1952). Jeśli przeciwdziała się wszystkim ruchom oczu, percepcja wzrokowa zanika. Unieruchomienie obrazu relatywnie
do siatkówki spowoduje, że osoba badana przestaje go widzieć (Pritchard
i in., 1960). Ponadto, ruchy oczu nie są przypadkowe (Yarbus, 1967). Związane są z zawartością obrazu lub sceny, którą osoba ogląda. Wzrok kierowany
jest nie tylko na charakterystyczne cechy wizualne bodźca (krawędzie, jaskrawe kolory), ale w pewnym sensie obejmuje również tzw. „obszary infor
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Rysunek 1. Zapis kolejnych fiksacji osoby badanej połączony z bladym zarysem bodźca
(Buswell, 1935, s. 6).

matywne” (zależne od potrzeby, czy intencji osoby oglądającej daną scenę).
Wzory ruchów oczu różnią się w zależności od podanej instrukcji, np. jeśli
badany ma oglądać obraz swobodnie lub też ma za zadanie studiować określone aspekty obrazu.
Szczegółowa informacja wzrokowa może być odebrana jedynie w centrum pola widzenia, co opisał już Portfield w 1737 roku (za: van Gompel,
i in. 2007). Dołek środkowy (foveola; fovea centralis), to mały centralny
obszar siatkówki, który ma największe zagęszczenie czopków (Greenstein,
Greenstein, 2000). Obejmuje on około półtora/dwa stopnie pola widzenia.
Często wyróżnia się też obszar okołocentralny, który rozciąga się do 4-5°
w polu widzenia (Duchowski, 2007). Odpowiada to obszarowi eliptycznej
plamki żółtej (macula lutea) (Młodkowski, 1998). Mózg kieruje oczy tak, aby
skupiać wzrok na kolejnych obszarach zainteresowania (ROI), np. poszczególnych elementach złożonej sceny wizualnej (Noton, Stark, 1971a, 1971c).
Zatem ruchy oczu są niezbędne dla percepcji scen, które rozprzestrzeniają
się na obszarze większym niż kilka stopni w polu widzenia osoby badanej.
Podczas oglądania statycznej sceny oczy naprzemiennie fiksują lub wykonują
sakkady. Podczas sakkad odbieranie informacji wzrokowej jest zahamowa-
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ne, co często nazywane jest supresją sakkadyczną (saccadic supresion) (Matin, 1974). Obecnie częściej mówi się, że supresja sakkadyczna jest związana
z obniżeniem świadomości percepcyjnej (Krekelberg, 2010), jak również obniżeniem wrażliwości wzrokowej przed i w czasie trwania sakkady (Watson,
Krekelberg, 2009).
Fiksacje reprezentują większość czasu, w którym pobierana jest informacja wzrokowa. Wzrok w czasie fiksacji jest relatywnie stabilny w przestrzeni
i wskazuje obszar alokacji uwagi wzrokowej (Buswell, 1935). Tym samym
przeprowadzanie poszukiwania informacji wzrokowej może być scharakteryzowane poprzez lokalizację i kolejność fiksacji (Ellis, Stark, 1986; Noton,
Stark, 1971a, 1971c). Oprócz ruchów zapewniających zmianę postrzeganego
w danym momencie fragmentu sceny, konieczne jest wykonywanie ruchów
służących utrzymaniu spojrzenia na obiekcie, np. ruchów oczu kompensujących ruchy głowy lub ciała, czy też ruchów śledzenia podczas percepcji
poruszającego się obiektu (Leigh, Zee, 2006).
Aktywne patrzenie odbywające się w naturalnych warunkach można
ująć w trzech skalach przestrzennych. Skala dołka centralnego to region,
który obejmuje 1 do 2° pola widzenia z bardzo wysoką rozdzielczością powiązaną z silnym upakowaniem czopków na siatkówce. Ta skala determinuje rozmiar regionów zainteresowania (regions of interest; ROI) oraz obszar
skupienia uwagi. Skala sakkadyczna to obszar, w którym ruchy oczu przeskakują z jednego obszaru zainteresowania do drugiego, umożliwiając systemowi wzrokowemu przeszukiwanie pola percepcji (field of view; FOV). Skala
sakkadyczna jest dopasowana do peryferycznego obszaru siatkówki. Zmiana
spojrzenia spowodowana ruchami głowy ma większą skalę, która pozwala
osobie badanej na skanowanie całego pola zainteresowania (field of regard;
FOR) poprzez przemieszczanie pola wzrokowego do bardzo różnych części
całej sceny. Można tę sytuację porównać do zmian pola widzenia peryskopu
w zależności od pola zainteresowania obserwatora (Privitera, Stark, 2003).
Bodziec wzrokowy obejmujący więcej niż 2° pola widzenia może być postrzegany całościowo dzięki widzeniu peryferycznemu, jednak jego rozdzielczość jest słaba. Na tym etapie w polu widzenia mogą wyłonić się charakterystyczne cechy, które spowodują zaangażowanie uwagi lub nakierowanie jej
na dany szczegół, celem dalszej weryfikacji. Po wykonaniu ruchu oczu w pożądanym kierunku odbierana jest dokładna informacja wzrokowa z dołka
centralnego, tj. obraz o wysokiej rozdzielczości (Duchowski, 2007).
Czas trwania fiksacji jest często traktowany jako miara narzuconych wymagań poznawczego przetwarzania gromadzonych informacji (por. Rayner,
1998). Dłuższy czas trwania fiksacji wskazuje na obszerniejsze przetwarzanie
danych znajdujących się aktualnie w polu wzrokowym.
Wciąż trwa jednak dyskusja nad dominacją procesów odgórnych i oddolnych w sterowaniu ruchami oczu (por. Fujita, Toyomi, Privitera, Stark,
2007; Malcolm, Henderson, 2010; Tatler i in. 2006).
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Teoria ścieżek skanowania Notona i Starka
Zgodnie z główną myślą teorii percepcji wzorów wizualnych Notona
(1970), każdy wzór wizualny jest reprezentowany w pamięci jako sieć śladów
pamięciowych. Zapisują one cechy wzoru i zmiany uwagi, jakie są konieczne,
aby przejść od cechy do cechy wzdłuż pola wzrokowego. Przesunięcia uwagi
mogą przybierać formę sakkadycznych ruchów oczu lub mogą być wykonywane wewnętrznie. Zapamiętywanie i rozpoznawanie wzorca jest rozumiane
jako bliska analogia do zapamiętywania i powtarzania określonych sekwencji zachowań. Noton i Stark (1971a) w przedstawionej teorii ścieżek proponują, że wewnętrzny przestrzenno-poznawczy model kontroluje percepcję
i aktywnie, odgórnie (top-down) kieruje ruchami oczu. Sekwencja gwałtownych skoków sakkad kieruje wzrok od jednego punktu fiksacji do drugiego.
Mózg podejmuje próbę dopasowania wewnętrznego modelu do zewnętrznego bodźca. Właściwości bodźca oddolnie kierują wzrokiem (bottom-up).
Ruchy oczu przemieszczają skupienie uwagi przez sekwencję specyficznych
i znaczących regionów zainteresowania.
Celem weryfikacji swoich przypuszczeń Noton i Stark (1971a) badali ruchy oczu podczas oglądania słabo widocznych obrazów. Był to zabieg celowy, aby osoby badane musiały bezpośrednio, centralnie przenieść wzrok,
jeśli chciały dokładnie zobaczyć fragment obrazu (obrazy rozciągły się na
20° w polu widzenia). Badani wykonywali podobne ruchy oczu, patrząc wielokrotnie na ten sam obraz. Choć wzory różniły się między badanymi i między obrazami, to obserwowano powtarzające się ścieżki patrzenia przez tę
samą osobę na ten sam obraz. Zaobserwowano również podobieństwo ścieżek patrzenia na ten sam obraz w fazie uczenia się i rozpoznawania. Taki
ustalony, charakterystyczny, powtarzający się schemat patrzenia danej osoby
na konkretny obraz autorzy nazywają „ścieżką skanowania” (scanpath). Tylko w niektórych przypadkach specyficzna ścieżka była nieobecna lub niewykrywalna. Badacze ustalając ścieżki skanowania brali pod uwagę lokalizację
i uporządkowanie głównych fiksacji w ścieżce, nie przywiązywali zaś wagi
do kolejności fiksacji w ścieżce.
Ścieżki wzrokowe stanowią zewnętrzny wskaźnik zapisu wewnętrznych
reprezentacji obrazów, tzw. „model poznawczy”. Zgodnie z tym modelem,
reprezentacje obrazów składają się ze śladów pamięci sensorycznej zapisujących cechy obiektu i śladów pamięci motorycznej ruchów oczu, które były
wykonywane podczas detekcji tych cech. Bardziej realistyczny wariant tego
modelu wprowadza pewną losowość tworzenia ścieżek, czyli przewiduje, że
nie muszą być one identyczne, ale wykazują duże podobieństwo (Noton,
Stark, 1971c).
Teoria ścieżek zaproponowana przez Notona i Starka (1971a; 1971c) została potwierdzona przez serię współczesnych badań ilościowych. Przykładowo,
rejestrowano ruchy oczu badanych podczas zadania przeszukiwania wzrokowego w trójwymiarowej scenie prezentowanej stereoskopowo za pomocą
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komputera. Scena została podzielona a priori na 10 lub 15 regionów zainteresowania. Analiza podobieństwa ścieżek przeszukiwania pola wzrokowego
doprowadziła do wniosku, że każdy badany wykazywał częściowo spójne,
ale specyficzne ścieżki przeszukiwania, bazujące na modelu przestrzennym
(Choi, Mosley, Stark, 1995).
Ruchy oczu można podzielić na globalne (większe niż 1,6°) i lokalne
(mniejsze niż 1,6°). Podczas oglądania realistycznej i abstrakcyjnej sztuki
Zangemeister, Sherman i Stark (1995) rejestrowali ścieżki skanowania wzrokowego wykonywanego przez specjalistów i laików. Analiza wariancji wykazała mniej wskaźników skaningu lokalnego dla profesjonalistów, którzy
polegali bardziej na globalnym patrzeniu, zwłaszcza dla obrazów abstrakcyjnych. Nieprofesjonaliści przenosili wzory lokalnego skanowania z obrazów
realistycznych na obrazy abstrakcyjne. Również poziom mrugania specjalistów oglądających abstrakcyjne obrazy był niższy niż przy obrazach realistycznych, wskazując na większy wysiłek poznawczy. Niespecjaliści nie wykazywali zróżnicowania poziomu mrugania w zależności od rodzaju oglądanych obrazów. Można zatem stwierdzić, że wiedza (czyli pewien model
umysłowy) kształtuje sposób patrzenia na obrazy.
W innych badaniach poproszono ekspertów, aby patrzyli na serię fotografii realnych scen. Następnie prezentowano drugi zestaw bodźców i proszono o ocenę zdjęcia jako starego – widzianego uprzednio lub jako nowego – wcześniej nie widzianego. Analizy zapisu ruchów oczu wykazały,
że wyrazistość bodźca wpływa na ukierunkowanie wzroku badanych i na
kolejność sekwencji spojrzeń. Ruchy oczu skupiają się na ważnych miejscach
w obrazie (Humprey, Underwood, 2009). Ważność poszczególnych elementów sceny i kolejność lokalizacji poszczególnych fiksacji można oszacować
stosując różne techniki. Przykładowo algorytmy zaproponowane przez Ittiego i Kocha (2000) odwołują się do takich cech obiektu, jak orientacja,
intensywność i kolor.
Ścieżki wzrokowe okazały się bardziej podobne podczas wielokrotnego
patrzenia na scenę niż można byłoby się spodziewać, gdyby były przypadkowe. Wykazano również, że niski poziom wydatności wizualnej (cecha obiektu jako wizualnie wyróżniającego się w stosunku do sąsiadujących elementów) przyczynia się do początkowego kształtowania tych ścieżek. Jednak,
oddolne procesy mogą być przełamane przez procesy odgórne, np. w formie
wiedzy eksperckiej. Efekt oddolnego, wynikającego ze specyficznych właściwości cech obiektu, kierowania wzrokiem był widocznie zredukowany, gdy
badani oglądali obrazy z ich dziedziny specjalistycznej (Humprey, Underwood, 2009).
Wprowadzając zabieg maskowania pola widzenia w dołku centralnym
Zangemeister i Liman (2007) zauważyli, że w sytuacji takiej wzrosło znaczenie oddolnych mechanizmów kierowania wzrokiem w czasie oglądania
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obiektów. Zasugerowali zatem, że manipulując zadaniem lub obiektem można zmieniać przewagę procesów odgórnych bądź oddolnych.
Czynniki modyfikujące ruchy oczu
W czasie patrzenia ruchy oczu sterowane są różnymi czynnikami. Krótkie ruchy sakkadowe oczu (<8°) w większym stopniu zależą od właściwości
obrazu (krawędzie, kontrast). Z kolei długie (>20°) ruchy sakkadowe są bardziej niezależne od cech obrazu, są raczej sterowane odgórnie, oczekiwaniami, wcześniejszymi doświadczeniami i pamięcią. Badania potwierdziły również, że wzory ruchów oczu różnią się w zależności od instrukcji podawanej
uczestnikom w czasie prezentacji obrazu. Osoby ujawniały inne wzorce, gdy
patrzyły na obraz swobodnie w porównaniu do sytuacji, gdy proszone były
o przeszukiwanie obrazu. Ponadto, przy przeszukiwaniu z wykorzystaniem
krótkich ruchów oczu istotne okazały się takie cechy obiektu, jak jasność
i jaskrawość (Tatler i in., 2006).
Ruchem oczu zdają się sterować dwa procesy. W procesie oddolnym
(bottom-up) ruchy oczu stanowią odpowiedź na nagłe zmiany w polu wzrokowym (np. błysk, ruch), które nakłaniają nas do zmiany kierunku naszego spojrzenia w ich stronę. Proces odgórny (top-down) kieruje ruchem oczu
opierając się na wiedzy. Dzięki woli możemy skierować spojrzenie zgodnie
z kierunkiem naszego zainteresowania (Tatler i in., 2006).
Również specyficzne cechy obiektów modyfikują schemat ruchów oczu.
Porównanie ruchów oczu w percepcji obrazów normalnych i nietypowych
(wywołujących zdziwienie) wykazało istotne różnice (Rayner, Castelhano,
Yang, 2009). Bardziej skomplikowane obrazy (z większą ilością detali) wywołują krótsze fiksacje niż obrazy mniej skomplikowane (por. Duchowski,
2007). Wydaje się uzasadnione oczekiwanie, że zależność ta powinna być
również widoczna w czasach fiksacji wyobrażeń, jeśli faktycznie procesy wyobrażeniowe są podobne do percepcji.
Obiekty nowe przyciągają wzrok. Jednak w badaniach często bodziec
nowy pojawia się nagle, zatem nie było możliwe stwierdzenie, który czynnik rzeczywiście działa. Weryfikując, czy większe znaczenie dla zauważenia
zmiany ma nagłość pojawienia się bodźca, czy też jego nowość, Brockmole
i Henderson (2005) przeprowadzili badanie eksperymentalne. Zastosowali
oni procedurę, w której podczas trwania sakkady wymieniano jeden bodziec na inny. Badacze byli przekonani, że takie rozdzielenie nagłości i nowości bodźca pozwoli rozstrzygnąć kwestię, która cecha jest bardziej istotna.
Sprawdzali też, czy nastawienie (top-down) wpływa na szybkość zauważenia
nowego bodźca. Wzrok szybciej był fiksowany na obiektach nowych niż gdyby były to obiekty stare. Jednak jeśli obiekt nie pojawiał się nagle, to jego
zauważenie wymagało więcej czasu. Proponowana interpretacja jest taka, że
przy braku nagłości pojawienia się bodźca jego poszukiwanie odbywa się na
skutek działania procesów odgórnych. Celem dostrzeżenia zmiany bodźca
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osoby muszą aktywnie korzystać z zasobów pamięci (Brockmole, Henderson, 2005).
Poszukiwano również odpowiedzi na pytanie, jak informacja ze środowiska jest integrowana z wyobrażeniami. Szachiści o różnym poziomie umiejętności wykonywali zadanie wymagające wyobraźni wzrokowej z bodźcami
znanymi (pionki szachowe) lub nieznanymi (kształty geometryczne). Wykazano, że badani lepiej wykonywali zadanie dla bodźców znanych niż nieznanych. Obserwowano silną korelację pomiędzy poziomem umiejętności
szachowych i wykonaniem zadania, ale tylko dla bodźców znanych. Gracze,
niezależnie od poziomu umiejętności, wykorzystywali szachownicę jako zewnętrzny „magazyn pamięciowy”. Rezultaty tych badań sugerują, że gracze
wykorzystują procesy, które umożliwiają im połączenie informacji ze środowiska z wyobrażeniami (Campitelli i in., 2007).

Ruchy oczu w skaningu umysłowym

Przechowywanie i wydobywanie wspomnień to ważne komponenty rozpoznawania wzorów wzrokowych. W związku z tym, system pamięciowy
mózgu musi zawierać wewnętrzne reprezentacje każdego wzoru, który ma
być rozpoznany. Proces tworzenia takich reprezentacji jest niejasny. Wewnętrzny model zawiera określone cechy, które sekwencyjnie są porównywane ze wzorem podczas rozpoznawania. Istnienie sekwencji procesów rozpoznawania wspierają rezultaty badań dotyczących rozpoznawania obiektów
i wzorów, które pokazują, że oczy zdają się „odwiedzać” różne elementy
sceny wizualnej niemalże cyklicznie, podążając dość stereotypowymi, regularnymi ścieżkami.
Już wczesne badania prowadzone przez Totten (1935) pokazały, że ruchy oczu w wyobraźni wykazują pewne podobieństwo do ruchów oczu
w percepcji. Hebb (1968) sugerował, że podobne ścieżki wzrokowe związane
z oglądaniem przedmiotu mogą być automatycznie wywoływane, gdy osoba
wyobraża sobie ten sam przedmiot.
Związek między ruchami oczu i wyobraźnią ikoniczną badał również
Hall (1974). Za pomocą tachistoskopu prezentował badanym bodziec zawierający trzy rzędy, a w każdym z nich prezentowane były trzy litery. Natychmiastowo po prezentacji bodźca określony dźwięk sygnalizował, który
rząd liter miał być przypomniany. Ruchy oczu obserwowane podczas przypominania sugerowały, że osoby skanowały obraz utrzymywany w pamięci,
ponieważ badani mieli silną tendencję do patrzenia w miejsce, gdzie przypominany bodziec znajdował się wcześniej.
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Choć istnieje możliwość, że ruchy oczu nie są niezbędne do stworzenia
wyobrażeń (Hale, Simpson, 1971; Ruggieri, 1999), jednak bardzo często zdarza się, że towarzyszą one wyobrażeniom (Antrobus, Antrobus, Singer, 1964;
Brandt, Stark, 1997; Demarais, Cohen, 1998; Hebb, 1968; Johansson, Holsanova, Holmqvist, 2006; Laeng, Teodorescu, 2002).
Ponadto wyrazistość wyobrażeń jest istotnie redukowana, gdy badani
równocześnie mają za zadanie wykonać dodatkowe zadanie wzrokowo-przestrzenne, niezależnie od tego, czy to zadanie wymaga ruchów oczu, czy nie
(Andrade, Kavanagh, Baddeley, 1997). Również samo wykonywanie celowych ruchów oczu niezwiązanych z wyobrażeniem, a wykonywanych podczas tworzenia wyobrażenia, powodowało obniżenie wyrazistości wyobrażeń
(Kavanagh, Freese, Andrade, 2001).
Zastosowanie teorii ścieżek w badaniach wyobraźni
W celu lepszego zrozumienia procesów wyobrażeniowych porównywano szczegółowo zapis ścieżek wzrokowych podczas percepcji i wyobraźni.
Brandt i Stark (1997) uważają, że ruchy oczu są związane z umieszczeniem
części obrazu w odpowiednim miejscu w przestrzeni. W swoich eksperymentach rejestrowali ruchy oczu badanych, którzy byli przekonani, że podczas oglądania i wyobrażania sobie czterech nieregularnych diagramów mierzona jest wielkość ich źrenicy. Na podstawie zapisu ruchów oczu wykryto
ścieżki skanowania, definiowane jako powtarzające się sekwencje fiksacji
i sakkad. Pozycje fiksacji w sytuacji wyobrażeniowej były rozmieszczone
zgodnie z przestrzennym ułożeniem cech diagramu (Rysunek 2), co wskazuje na nieprzypadkowość ruchów oczu podczas wykonywania zadania wyobrażeniowego.

Rysunek 2. a) Przykład zapisu ścieżek podczas patrzenia i wizualizacji;
b) podział regionów zainteresowania (Brandt, Stark, 1997, s. 36).

Surowe zapisy ścieżek wzrokowych były linearyzowane, tzn. zapis kolejnych punktów fiksacji przedstawiony został w postaci łańcucha liter alfabetu,
reprezentujących określone regiony zainteresowania. Użycie techniki edycji
ścieżek (string editing SE) umożliwiło ilościowe porównanie podobieństwa
ścieżek skanowania obrazu.
Korzystając z algorytmu edycji ścieżek wyliczano, jak wiele operacji trzeba by wykonać, aby jeden zapis ścieżki przekształcić tak, żeby był identyczny
z drugim. Stosowano w tym celu trzy operacje: dodawania, usuwania lub
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zamiany poszczególnego elementu zapisu ścieżki. Dla każdego zestawu (percepcja/wyobraźnia) można było zatem wyliczyć koszty dopasowania, czyli
liczbę operacji niezbędnych do wykonania, aby dwa wzory dopasować do
siebie. Okazało się, że ruchy oczu podczas wyobrażania wykazywały znaczne
podobieństwo do ruchów oczu rejestrowanych w czasie patrzenia na ten sam
obraz. Koszt edycji ścieżek rejestrowanych w czasie percepcji i wyobrażania
tego samego obiektu był mniejszy niż dla percepcji i wyobrażania różnych
obiektów. Co ciekawe, fiksacje w wyobraźni były dłuższe, a amplituda sakkad – mniejsza niż w percepcji. Brandt i Stark (1997) twierdzą, że dłuższe
fiksacje można wyjaśnić tym, że konstrukcja obrazu w wyobraźni jest trudniejsza niż w percepcji, ponieważ w procesie wyobrażeniowym trudniej jest
połączyć poszczególne części w całość.
Aby wykluczyć ewentualność, że ruchy oczu mogą być wywołane samą
konstrukcją zadania eksperymentalnego, Demarais i Cohen (1998) umieścili
elektrody do elektrookulografii (EOG) w odpowiednich okolicach oka oraz
dodatkowo w różnych miejscach na czaszce. Badani zostali poinformowani,
że elektrody to wrażliwe na ciepło przewodniki oraz, że mierzony będzie
przepływ krwi przez naczynia włosowate twarzy do mózgu podczas wysiłku umysłowego. Zadaniem osób badanych było rozwiązanie prezentowanych
dźwiękowo sylogizmów (zawierających 3- lub 4-elementowe określenia dotyczące relacji góra/dół lub lewo/prawo) w wyciszonym i zaciemnionym pomieszczeniu. Odkryto, że sylogizmy zawierające słowa „lewo” i „prawo” wywoływały więcej poziomych ruchów oczu, natomiast sylogizmy zawierające
zwroty „powyżej” i „poniżej” wywoływały więcej pionowych ruchów oczu.
Pytanie, które może powstać, dotyczy tego, czy pojawiające się ruchy oczu
były rzeczywistą odpowiedzią na tworzenie wyobrażenia, czy były związane
z pojawieniem się terminów relacyjnych (lewo, prawo, góra, dół).
Ruchy oczu mogą stanowić mechanizm koordynacji elementów modelu
umysłowego z elementami pola wzrokowego. Aby udowodnić to stanowisko,
Spivey i Geng (2001) przeprowadzili dwa eksperymenty. Jeden dotyczył tworzenia wyobrażeń na podstawie opisów słownych historii. Podawane kolejno
elementy sceny skierowane były w prawo, lewo, górę lub dół. Drugi eksperyment polegał na odtworzeniu z pamięci obiektu obecnego w uprzednio
prezentowanej wzrokowo scenie. W obydwu wypadkach rejestrowano ruchy
oczu w sytuacjach, gdy obiekty nie były dostępne wzrokowo. Badani spontanicznie patrzyli na określone puste obszary przestrzeni w sposób systematyczny, odpowiadający rozmieszczeniu przestrzennemu elementów sceny.
Wyniki interpretowano tak, że ruchy oczu służą przekształcaniu i organizowaniu przestrzennych zależności pomiędzy umysłowymi i siatkówkowymi
obrazami. Rezultaty te stanowią argument na rzecz stanowiska, że interpretowanie opisu słownego sceny wzrokowej wymaga stworzenia przestrzennej
reprezentacji (modelu umysłowego). Generalizując, wyniki mogą wskazywać
na „ucieleśnione poznanie”, gdyż proces konstruowania wyobrażenia jest
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niemal „odegrany” (acted out) przez ruchy oczu, a przeszukiwaniu umysłowemu pamięci towarzyszy oko-ruchowe przeszukiwanie zewnętrznej przestrzeni.
Osoby słuchając opisu historii fiksowały wzrok na obecnie pustych obszarach, które wcześniej zajmowały istotne obiekty. Ten fenomen „patrzenia
na nic” był łączony z twierdzeniem, że system wzrokowy tworzy skąpe reprezentacje świata zewnętrznego i polega na sakkadach i fiksacjach, aby na
bieżąco „wyciągnąć” informację z przestrzeni (Spivey, Geng, 2001). Bazując
na ostatnich badaniach nad poznaniem wzrokowym i pamięcią, Ferreire,
Apel i Henderson (2008) zaproponowali model, który dostarcza innego wyjaśnienia, a mianowicie zakłada, że system wzrokowy tworzy i przechowuje
szczegółowe reprezentacje pamięciowe a „patrzenie na nic” wspomaga wydobycie tych reprezentacji.
Celem szczegółowej analizy ruchów oczu podczas zapamiętywania oraz
wydobywania wyobrażeń obiektów z pamięci, Johansson, Holsanova i Holmqvist (2006) przeprowadzili cztery badania. W pierwszych dwóch eksperymentach mierzono ruchy oczu badanych, którzy patrzyli na białą tablicę.
W eksperymencie pierwszym rejestrowano ruchy oczu w dwóch sytuacjach:
kiedy badani słuchali nagrania opisu sceny oraz kiedy badani opowiadali
później tę historię z pamięci. W eksperymencie drugim najpierw mierzono
ruchy oczu badanych, kiedy uczyli się sceny odbieranej wzrokowo, a później
kiedy opisywali ją z pamięci. Eksperymenty 3 i 4 stanowiły replikację pierwszych dwóch z wyjątkiem tego, że przeprowadzane były w całkowitej ciemności. Metoda analizy pozwalała rozróżnić ruchy oczu „poprawne globalnie”
w odniesieniu do całego wzoru spojrzenia (global correspondence) i ruchy
oczu, które były „poprawne lokalnie” (local correspondence). Wyniki tych
badań dostarczają dowodów, że ruchy oczu odzwierciedlają pozycje obiektów. Wykazano odpowiednie rozmieszczenie spojrzeń w przestrzeni, gdy badani słuchali opisów słownych sceny, przypominali sobie scenę, której opis
słyszeli wcześniej, a także kiedy opisywali słownie wcześniej oglądaną scenę.
Obserwowany efekt dla przywoływania z pamięci jest równie silny, niezależnie od tego czy oryginalne sceny były odbierane w sposób słuchowy, czy
wzrokowy. Dodatkowo, efekt ten pojawia się zarówno, gdy osoby patrzą na
biały ekran, jak i w całkowitej ciemności.
Stwierdzano także specyficzne różnice pomiędzy wyobrażeniami i spostrzeżeniami. Przykładowo, Zangemeister i Liman (2007) zauważyli, że wyobrażenia potrzebowały dłuższych fiksacji, ale podczas ich tworzenia występowało mniej sakkad niż w trakcie rzeczywistego oglądania obrazu. Poza
tym na podstawie analiz ruchów oczu autorzy zauważyli, że wyobrażenia
wykazywały tendencję do miniaturyzacji. Rozproszenie wzroku podczas formułowania wyobrażeń było mniejsze niż podczas patrzenia na scenę.
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Funkcjonalność ruchów oczu podczas tworzenia wizualizacji
Pomimo występowania ruchów oczu w czasie tworzenia wyobrażeń,
wciąż nie ma zgody co do funkcji, jaką one pełnią. Czy ruchy oczu stanowią
pomoc w przywołaniu wyobrażenia? Czy pomagają w organizacji wyobrażeniowych elementów w przestrzeni? Czy ruchy oczu w czasie wyobrażania
bardziej odpowiadają relacjom przestrzennym między elementami sceny czy
też są związane raczej ze sposobem wcześniejszego patrzenia na przywoływaną obecnie w wyobrażeniu scenę?
Poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące funkcji ruchów oczu w wyobraźni Richardson i Spivey (2000) przeprowadzili eksperyment, w którym
badanym prezentowano fragmenty nagrań filmowych w jednym z czterech
rogów ekranu. Podczas odpowiadania na późniejsze pytania badani wykonywali istotnie więcej sakkad w kierunku pustego regionu w przestrzeni,
który odpowiadał lokalizacji widzianej wcześniej osoby wypowiadającej te
informacje. Jednak, gdy zmieniono warunki eksperymentalne (podczas prezentacji fragmentów wypowiedzi w poszczególnych lokalizacjach osoby fiksowały wzrok na krzyżyku w centrum ekranu), okazało się, że badani nie
wykonywali więcej ruchów oczu w kierunku umiejscowienia przestrzennego osoby wypowiadającej się. Wyniki te pokazują, że osoby podczas wydobywania informacji z pamięci poszukują jej wzrokiem tam, gdzie patrzyły
w czasie jej zdobywania.
Znaczące badania nad funkcjonalnością ruchów oczu w wyobraźni przeprowadzili Laeng i Teodorescu (2002). Prezentowali badanym losowy układ
pięciu zaczernionych pól na matrycy. Podczas oglądania wzoru rejestrowano
ruchy gałek ocznych osób badanych (zob. Rysunek 3a). Następnie, po chwili
odroczenia, prezentowano pustą matrycę (Rysunek 3b), a zadaniem osób badanych było przypomnienie sobie położenia czarnych pól. Wykonanie tego
zadania wymagało wyobrażenia całego wzoru. Podczas wizualizacji także
rejestrowano ruchy gałek ocznych (Rysunek 3c). Analizy wykazały, że podczas wizualizacji obiektu ścieżki ruchów gałek ocznych imitują ruchy, które
pojawiają się w procesie percepcji wzrokowej tego samego obiektu (por. Rysunek 3a i 3c).
Zmodyfikowana wersja badania pozwoliła wykazać, że ruchy oczu obecne podczas wizualizacji pełnią rolę funkcjonalną. Badani lepiej wykonywali zadanie przypominania obiektów, gdy mogli swobodnie ruszać oczami,
w porównaniu do sytuacji z wymuszoną fiksacją. Być może ruchy oczu nie
są niezbędne do przeprowadzania operacji wyobrażenia, ale stanowią użyteczną wskazówkę do przypominania obiektu (Laeng, Teodorescu, 2002).
Pewną niedoskonałość badań Laenga i Teodorescu (2002) stanowiła prezentacja pustej matrycy podczas wizualizacji. Ekspozycja matrycy stanowiła dużą podpowiedź przestrzenną na temat tego, gdzie powinny znajdować
się poszczególne elementy. Ponadto w analizach ruchów oczu nie odrzucano pozycji zerowych (tzn. takich, w których zarówno podczas percepcji, jak
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Rysunek 3. Rysunki przedstawiają kolejno: a) zapis ruchów gałek ocznych podczas oglądania
(zapamiętywania) zaczernionych pól na szachownicy, b) szachownicę prezentowaną badanym podczas wizualizacji, c) zapis ruchów gałek ocznych podczas wizualizacji wzoru na
szachownicy (zaczernione pola na tej rycinie pełnią jedynie funkcję obrazową, gdyż nie były
one widoczne dla osób badanych na tym etapie badania) (Laeng, Teodorescu, 2002, s. 219).

i przypominania osoba nie zatrzymała wzroku), co mogło sztucznie podnieść wskaźnik korelacji.
W komentarzu do wyników powyższych badań Mast i Kosslyn (2002) stawiają pytanie: czy podobieństwo percepcji i wyobraźni utrzymuje się w czasie? Odpowiedź na takie pytanie byłaby cenna, zwłaszcza z punktu widzenia
przeprowadzania bardziej złożonych operacji wyobrażeniowych na wizualizowanym materiale.
Pewną ciekawostkę stanowią badania prowadzone przez Postle, i in.
(2006), które przedstawiają selektywne zaburzenia przestrzennej pamięci
operacyjnej wywołane przez ruchy oczu. Choć metoda i podejście badawcze
różniły się od wcześniej omawianych eksperymentów, wydaje się, że badanie
to stanowi cenny głos w dyskusji dotyczącej znaczenia i funkcji ruchów oczu
w wyobraźni. Autorzy wykazali, że tym co przeszkadza w wykonaniu zadania pamięciowego jest kontrola ruchów, a nie same ruchy oczu. Utrudnienia
dotyczą lokalizacji obiektów, a nie kształtów. Można zatem wnioskować, że
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wyobraźnia przestrzenna i kontrola ruchów oczu czerpią z tych samych zasobów pamięci.

Podsumowanie

Podsumowując badania okulometryczne skaningu umysłowego można
stwierdzić, że przeprowadzono badania, w których empirycznie wykazano
nie tylko występowanie ruchów oczu w wyobraźni, ale podobieństwo między ruchami gałek ocznych podczas widzenia i wyobrażania (np. Brandt,
Stark, 1997; Johansson, i in., 2006; Laeng, Teodorescu, 2002). Umiejscowienie
przestrzenne przedmiotów, o których badani dowiadywali się zarówno na
podstawie opisów werbalnych (Johansson, i in., 2006), jak i na podstawie
zdjęć, jest odzwierciedlane przez ruchy gałek ocznych podczas wizualizacji tych obiektów (Johansson, 2004; por. też Demarais, Cohen, 1998; Spivey,
Geng, 2001).
Brandt i Stark (1997) oraz Laeng i Teodorescu (2002) traktowali wyniki
dotyczące ruchów oczu podczas wizualizacji jako odbicie wewnętrznego wyobrażenia (por. Finke, 1989; Kosslyn, 1994). Z kolei Spivey i Geng (2001) oraz
Richardson i Spivey (2000) tego typu wyniki interpretowali w kategoriach
„ucieleśnionego” umysłu (np. Ballad, Hayhoe, Pook, Rao, 1997; Spivey, Richardson, Fitneva, 2004), zgodnie z którym procesy ruchowe, takie jak ruchy oczu, są naturalnie i mocno powiązane z percepcyjnymi i poznawczymi
procesami, które służą reprezentacjom umysłowym.
Chociaż badania porównujące ruchy oczu w procesie percepcji i wyobraźni były prowadzone na obiektach prostych i złożonych (np. proste wzory
na matrycach – Laeng, Teodorescu, 2002, czy też złożone sceny – Johansson,
2004), zwykle nie porównywano bezpośrednio tych dwóch sytuacji. Próbą
podjęcia takiego porównania są badania Bałaj (2010), które wykazały wpływ
złożoności na siłę podobieństwa pomiędzy percepcją a wyobraźnią w zakresie czasów fiksacji wzroku w odpowiadających sobie regionach zainteresowania. Wykazano większe podobieństwo percepcja-wyobraźnia dla obiektów
prostszych.
W niektórych badaniach stwierdzano również istnienie specyficznych
różnic w zakresie ruchów oczu w percepcji i wyobraźni. Przykładowo, Zangemeister i Liman (2007) zauważyli, że wyobrażenia potrzebowały dłuższych
fiksacji, ale podczas ich tworzenia występowało mniej sakkad niż w trakcie
rzeczywistego oglądania obrazu, co może być interpretowane w kategoriach
większego zaangażowania poznawczego w przywołanie wyobrażenia z pamięci niż odbioru danych wzrokowych podczas patrzenia na obraz. Zasadne
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jest więc szukanie zarówno podobieństw, jak i różnic w ruchach oczu występujących podczas patrzenia i wyobrażania sobie obiektów.
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Wprowadzenie w zagadnienie interfejsów
mózg-komputer

Streszczenie

Interfejsy mózg-komputer (Brain-Computer Interface – BCI) umożliwiają
zamianę sygnału mózgowego na sygnał cyfrowy, który wysyłany jest do różnego rodzaju urządzeń pozwalających sterować aplikacjami komputerowymi
oraz sprzętem elektronicznym (np. pilot wózka inwalidzkiego) bez udziału
mięśni. Artykuł prezentuje podstawowe zagadnienia związane z problematyką zasad działania interfejsów, ustaleń terminologicznych, rodzajów aktywności neuronalnej wykorzystywanej do sterowania nimi, historię badań
oraz obszary zastosowania. Działanie interfejsu mózg-komputer jest możliwe
dzięki rejestracji aktywności bioelektrycznej mózgu osoby korzystającej z interfejsu i ma szczególne znaczenie dla odzyskania możliwości komunikacji
ze światem przez osoby w ciężkich stadiach chorób neurodegeneracyjnch,
po udarach lub wypadkach. Dodatkowo urządzenia te mogą służyć osobom
zdrowym jako element ułatwiający codzienne czynności.

1 Adres do korespondencji: Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut
Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20950 Lublin; e-mail: andrew.cudo@gmail.com, zabielska.emilia@op.pl, bibianna.balaj@kul.pl.
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Słowa kluczowe: interfejs mózg-komputer, wyobraźnia motoryczna, komponent P300, wolne potencjały korowe, wzrokowe potencjały stanu ustalonego, EEG, synchronizacja/desynchronizacja rytmów EEG.
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Introduction to brain-computer interfaces

Abstract

Brain-computer interfaces (BCI) enable conversion of brain signals into
a digital signal which is sent to a variety of devices. This allows to control
computer applications and electronic equipment (eg wheelchair pilot) without
the involvement of the muscles. This article presents the basics related to the
issue of operating interfaces, understanding of terminology, types of neural
activity used to control them, the history of research and application areas.
Brain-computer interface works by registering the cognitive activity of
the brain of a person using the interface. It is particularly important for the
regaining of the ability to communicate with the world by people in serious
stages of neurodegenerative diseases, after stroke or accidents. Additionally,
these devices can serve as a convenience in daily activities to healthy
subjects.
Key words: brain-computer interface, motor imagery, P300, slow cortical
potentials, steady state visual evoked potentials, EEG, mu ERD/ERS
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Wprowadzenie

Interfejs mózg-komputer (Brain-Computer Interface – BCI) jest rodzajem
interfejsu człowiek-maszyna (Human-Machine Interface – HMI) ujmującego
wszelkie interakcje zachodzące między człowiekiem a urządzeniem. Są one
związane z jednej strony z obsługą urządzeń mechanicznych, z drugiej zaś
z otrzymywaniem informacji zwrotnej od maszyn (Min, Marzelli, Yoo, 2010).
W przypadku BCI mamy do czynienia z próbą stworzenia nowego kanału
komunikacji pomiędzy człowiekiem a komputerem opartego na rejestracji
specyficznych form aktywności mózgu. Stwarza to dotąd nieznane możliwości eksploracji nowych obszarów badań, dlatego celem niniejszej pracy jest
przybliżenie i zasygnalizowanie zagadnień związanych z tą dziedziną nauki.
W szczególności przedstawienie problematyki terminologicznej, historii powstania interfejsów mózg-komputer, podziału metod w nich wykorzystywanych oraz zastosowań.
Na początku należy zwrócić uwagę, iż terminologia używana przez
badaczy jest zróżnicowana. Według Graimann i in. (2010), terminów BCI
(Brain Computer Interface), DBI (Direct Brain Interface) oraz BMI (Brain-Machine Interface) można używać jako synonimów, przy czym Wolpaw
i in. (2002) definiuje BCI jako urządzenie, które zapewnia mózgowi nowy,
niezwiązany z działaniem mięśni kanał komunikacji i kontroli. Ponadto Donoghue (2002) zwraca uwagę, iż głównym celem BMI jest wyodrębnienie
sygnału pochodzącego z kory mózgowej, który służyłby do sterowania implantami lub innymi urządzeniami m.in. komputerami i robotami. Z kolei
według Levine i in. (1999 za: Graimann, Allison, Pfurtscheller, 2010, s. 4),
BDI przyjmuje dobrowolne polecenia bezpośrednio z mózgu bez konieczności fizycznego ruchu i może być użyty do obsługi komputera lub innej
technologii. Jednakże Isa, Fetz, Müller (2009) zwracają uwagę, iż historycznie termin BCI był używany do określenia nieinwazyjnych metod rejestracji
aktywności mózgu umożliwiającej naukę kontroli poruszania się kursora na
ekranie komputera. Ta metoda wymagała treningu biofeedback oraz zapewniała efektywną komunikację przy stosunkowo niskiej ilości przesyłanych
informacji. Natomiast termin BMI został wprowadzony w ostatniej dekadzie
do opisu nowych metod związanych z rejestracją i analizą globalnej aktywności mózgu, projektami mikrochipów, algorytmami dekodowania i robotyką. Wykorzystują one m.in. neuronalną aktywność związaną z intencją ruchu rejestrowaną w części przedruchowej oraz motorycznej kory mózgowej
do sterowania urządzeniami mechanicznymi. Obecnie zaś, zdaniem Isa, Fetz
i Müller (2009), oba obszary problemowe związane z BCI oraz BMI stanowią
wzajemnie przenikające się pole interdyscyplinarnych badań, a przez niektórych badaczy są ze sobą utożsamiane (Waldert i in., 2009; Coffey i in.,
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2010). Jednakże inni dalej traktują te dwa rodzaje interfejsów jako całkiem
oddzielne kategorie (Principe, McFarland, 2008).
Reasumując, trzy wymienione skróty – BCI, BMI i DBI – stosowane są
jako określenia omawianych w pracy interfejsów mózg – komputer, jednakże
służą one do podkreślenia różnych aspektów ich działania.
Ponadto można wyodrębnić szerszą płaszczyznę podziału zakresów
pojęciowych związanych z szeroko rozumianymi interfejsami, co ilustruje
schemat 1. Przy czym zaproponowane rozróżnienie jest propozycją autorów
artykułu opartą o przegląd literatury przedmiotu pod kątem używanej terminologii. W tym przypadku najbardziej ogólną kategorią są interfejsy człowiek maszyna (HMI – human-machine interface), które, jak było zasygnalizowane wcześniej, obejmują interakcje zachodzące pomiędzy człowiekiem,
a urządzeniem (Min, Marzelli, Yoo, 2010). Następnie mamy do czynienia
z węższym zakresem pojęciowym, a mianowicie interfejsami człowiek-komputer (HCI – human-computer interface) oscylującymi wokół komunikacji
człowieka z komputerem, przy czym może odbywać się ona w tradycyjny
sposób za pomocą ruchów mięśni prowadzących do manualnej obsługi,
np. pisania na klawiaturze, lub w bardziej wyspecjalizowany sposób, m.in.
za pomocą ruchów gałek ocznych (por. Krepki i in., 2007). Trzecią węższą
kategorią są interfejsy mózg-maszyna (BMI – brain-machine interface) związane z wykorzystywaniem zarejestrowanej bezpośrednio aktywności mózgu
do sterowania urządzeniami mechanicznymi lub układami elektronicznymi
(Donoghue, 2002). Wypadkową zaś dwóch powyższych kategorii jest dział
związany z interfejsami mózg-komputer (BCI – brain-computer interface).
Podsumowując przedstawione zagadnienia terminologiczne można powiedzieć, iż BCI jest rodzajem interfejsu umożliwiającego komunikację między komputerem (aplikacjami komputerowymi), a człowiekiem za pomocą
bezpośredniej rejestracji jego aktywności mózgowej. W dalszej części artykułu będzie przyjęte takie rozumienie terminu interfejsy mózg-komputer
(BCI – brain-computer interfaces).

Schemat 1. Zakresu pojęciowy odnoszący się do interfejsów człowiek-maszyna.
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Działanie interfejsów mózg-komputer (Brain-Computer Interface – BCI)
polega na zamianie sygnału związanego z aktywnością mózgu na sygnał cyfrowy, który następnie jest wysyłany do różnego rodzaju urządzeń pozwalających sterować aplikacjami komputerowymi, a także urządzeniami elektronicznymi. Odbywa się to bez udziału mięśni, co stanowi alternatywną drogę komunikacji pomiędzy człowiekiem a programami komputerowymi, czy
sprzętem elektronicznym. Przy czym, pomimo różnorodnych rozważań terminologicznych, o których wspomniano wyżej, postuluje się, że każdy BCI
składał się z czterech podstawowych komponentów (Wolpaw i in., 2002; Lebedev, Nicolelis, 2006; Allison, Wolpaw, Wolpaw, 2007; Graimann, Allison,
Pfurtscheller, 2010), które zostały przedstawione na schemacie 1. Są nimi:
1) Rejestracja sygnału, która polega na zapisie aktywności mózgu osoby
wykonującej daną czynność umysłową. Służy on jako sygnał wejścia do BCI
(zob. Birbaumer, 2006).
2) Ekstrakcja charakterystycznych cech sygnału, polegająca na wydobyciu z sygnału cyfrowego swoistych cech za pomocą odpowiednich procedur
m.in. filtrowania przestrzennego, pomiaru amplitudy napięcia, analizy widma itp. (zob. Principe, McFarland, 2008; Schlögl, Vidaurre, Müller, 2010).
3) Dopasowanie zarejestrowanego sygnału do danych wzorców aktywności neuronalnej w celu określenia, jaką operację umysłową wykonuje
użytkownik BCI.
4) Dwutorowe działanie obejmujące z jednej strony sformułowanie polecenia sterującego danym urządzeniem, a z drugiej przekazanie informacji
zwrotnej użytkownikowi BCI.

Schemat 2. Ogólny schemat działania interfejsów mózg-komputer (BCI).
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Historia interfejsów mózg-komputer

Historia BCI (Brain Computer Interface) sięga roku 1964 kiedy to neurofizjolog dr William Grey Walter przypadkowo stworzył działający interfejs
(Birbaumer, 2006; Birbaumer, Cohen, 2007; Graimann, Allison, Pfurtscheller,
2010). Podczas jednej z operacji zaimplantował elektrody do obszaru kory
motorycznej pacjenta. Następnie rejestrował aktywność neuronalną w sytuacji, gdy badany przełączał kolejne slajdy na rzutniku przyciskając przycisk.
W dalszej kolejności zmienił ustawienia systemu tak, aby projektor reagował w sytuacji, gdy zapis aktywności elektrycznej mózgu wskazuje, iż osoba
chce nacisnąć przycisk. Zauważył wtedy, iż slajd zmieniał się zanim pacjent
zdążył użyć przycisku. Jednakże dr William Grey Walter nie opublikował
swojego przypadkowego odkrycia (Graimann, Allison, Pfurtscheller, 2010).
W tym też okresie Eberhard Fetz (1969) ogłosił swoje badania nad warunkowaniem instrumentalnym, w których wykazał, iż małpy mogą nauczyć
się kontrolować wychylenie ramienia miernika za pomocą aktywności neuronalnej na zasadzie biofeedbacku. Mianowicie zaimplementował on elektrody do obszaru kory motorycznej małpy, a następnie za pomocą układu
analogowego przekładał impulsy napięciowe z nich rejestrowane na wychylenia igły woltomierza. Układ został zaprojektowany tak, iż igła przesuwała
się w sytuacji, kiedy zwiększała się częstość generacji iglic w sygnale rejestrowanym z okolicy kory motorycznej. Przy czym zwierzę mogło patrzeć
na wychylenia woltomierza. Gdy igła przekraczała zaznaczony punkt zostawało ono nagradzane. W tej sytuacji małpa szybko nauczyła się kontrolować
aktywność swojego mózgu, aby powodować przesunięcie igły woltomierza
w celu otrzymania nagrody. Te wczesne eksperymenty pokazały, iż małpy
(i przypuszczalnie ludzie) mają zdolność do szybkiego nauczenia się świadomego modulowania schematów aktywności poszczególnych neuronów
w celu sterowania urządzeniami zewnętrznymi (Taylor, Stetner, 2010).
Następnie Schmidt i in. (1978) wykazali, iż małpy były w stanie kontrolować aktywność neuronów i grup neuronów w zakręcie przedśrodkowym
w pierwszorzędnej korze motorycznej oraz zmieniać ją w zależności od komend wzrokowych. Jednakże wydaje się, iż to określone komendy wzrokowe
mogły wywoływać powtarzalne wzory aktywności mózgu. Z kolei Georgopoulos i in. (1988) zaobserwowali, iż neurony w korze ruchowej mają większą skłonność do wyładowań w sytuacji, kiedy kierunek wykonywanego ruchu jest określony. Ponadto zauważyli, iż do przewidzenia kierunku ruchu
w przestrzeni, przed jego rozpoczęciem, wystarczy zebranie sygnału z niewielkiej liczby komórek nerwowych (Taylor, Stetner, 2010).
Jednakże za pierwszą publikację naukową zajmującą się tematyką interfejsów mózg-komputer można uznać artykuły Jacque Vidala (1973; 1977).
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Używał on jednak tego terminu w bardzo szerokim znaczeniu, odnosząc
go do wszystkich komputerowych systemów, które dawały informacje o aktywności mózgu. W swoim systemie wykorzystywał wzrokowe potencjały
wywołane rejestrowane z czaszki w okolicy wzrokowej w celu określenia kierunku, w którym patrzyły się osoby, a co za tym idzie kierunku, w którym
użytkownik chce przesunąć kursor (Wolpaw i in., 2002).
Natomiast pierwsza międzynarodowa konferencja na temat BCI odbyła
się dopiero w 1999 roku w Rensselarville Institute of Albany. Uczestniczyło
w niej około pięćdziesięciu naukowców i inżynierów, którzy reprezentowali
22 różne grupy badawcze m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Austrii oraz Włoch. Ich głównym celem było dokonanie
przeglądu aktualnego stanu badań związanych z BCI; określenie celów podstawowych i aplikacyjnych badań; zidentyfikowanie kluczowych problemów
technicznych oraz opracowanie standardowych procedur badawczych i metod oceny (Wolpaw i in., 2000). Przedstawiono na niej aktualny i kompleksowy stan badań w zakresie interfejsów mózg-komputer. Ponadto podczas
sześciu sesji tematycznych zastanawiano się nad definicją i podstawowymi
cechami BCI; dopasowaniem BCI i sposobów jego sterowania do potrzeb
użytkowników; inwazyjnymi metodami wykorzystywanymi w interfejsach
mózg – komputer; analizą sygnału rejestrowanego podczas aktywności mózgu; algorytmami służącymi do przełożenia rejestrowanego sygnału na rze-

czywiste polecenia sterujące urządzeniem oraz możliwościami zastosowania technologii BCI (Wolpaw i in., 2002).

Od tamtej pory nastąpił coraz szybszy rozwój badań w zakresie interfejsów umożliwiających komunikację między mózgiem człowieka a urządzeniami zewnętrznymi, w tym komputerem. Zdaniem Tan i Nijholt (2010),
w chwili obecnej wychodzą one z opisu podstawowych funkcji interfejsów
oraz wykorzystania w naśladowaniu już istniejących układów, np. sterowaniu klawiaturą bądź myszą komputerowa na poziom dojrzały, związany ze
zrozumieniem i wykorzystaniem zawiłości nowych technologii do tworzenia
unikalnych doświadczeń dostarczających możliwości dotąd niedostępnych.

Klasyfikacja BCI

Według Zander i in. (2010) można w zakresie BCI, zaś zdaniem Coffey
i in., (2010) w zakresie BMI, wyróżnić trzy kategorie: (1) pasywnych BCI
(2) aktywnych BCI oraz (3) reaktywnych BCI. Przy czym w przypadku
pierwszej z nich BCI są wykorzystywane do systemów wsparcia, a nie bezpośrednio jako urządzenia sterujące. Opierają się na rejestracji spontanicznej

Wprowadzenie w zagadnienie interfejsów mózg-komputer

197

aktywności neuronalnej niezakłóconej przez manipulację związaną z przekierowywaniem uwagi przez użytkownika bądź ze zmianami w aktywności mózgowej lub motorycznej. Ta kategoria może mieć zastosowanie m.in.
w neuroergonomii (zob. Scerbo, 2007; Coffey i in., 2010), która jest dziedziną zajmującą się poznaniem funkcjonowania ludzkiego mózgu w sytuacjach
związanych z pracą. Ten dział ergonomii poszukuje również neuronalnych
korelatów procesów poznawczych m.in. dotyczących koncentracji i przerzutności uwagi, w warunkach obciążenia nadmiarem informacji, senności, stresu, bądź zmęczenia. Z kolei aktywne BCI są związane z bezpośrednim sterowaniem urządzeniami, które oparte jest na sygnałach powiązanych z aktywnością mózgową generowanych celowo przez użytkownika, np. sterowanie wózkiem inwalidzkim za pomocą zmian w częstotliwości sygnału EEG
wywołanych przez wyobrażanie sobie ruchu lewej lub prawej ręki. Natomiast
reaktywne BCI są kategorią znajdującą się pomiędzy dwiema powyższymi.
W zależności od stopnia celowego zaangażowania użytkownika mogą one
być bardziej pasywne lub aktywne. W przeciwieństwie do aktywnych BCI
sygnał rejestrowany nie jest powiązany bezpośrednio z pojawieniem się
bodźca np. sterowaniem wózkiem, ale z poznawczą reakcją na bodźce egzogeniczne, jak w przypadku potencjałów P300 związanych z pisaniem słów
na ekranie monitora. Powyższy podział w niektórych przypadkach jest nieostry, ale stanowi punkt wyjścia do dalszej dyskusji (Coffey i in., 2010).
Ponadto interfejsy mózg-komputer można podzielić na synchroniczne
i asynchroniczne (Mason i in., 2006; Diez i in., 2011). Pierwsze z nich są
związane z pojawianiem się konkretnego bodźca, np. figury na ekranie monitora. Rejestrowany sygnał EEG zaś jest analizowany i klasyfikowany zgodnie z ustalonymi i zdefiniowanymi oknami czasowymi powiązanymi z nim.
Natomiast interfejsy asynchroniczne opierają się na spontanicznej aktywności mózgu niezwiązanej z zewnętrznym bodźcem wywołującym, np. podczas
wyobrażania sobie ruchu. Sygnał EEG jest w tym przypadku symultanicznie
poddawany analizie i klasyfikacji.

Podział metod wykorzystywanych w interfejsach mózg – komputer

Aby lepiej zrozumieć działanie interfejsów mózg-komputer, należy przyjrzeć się sposobom pomiaru aktywności mózgowej i rodzajom sygnałów emitowanych przez mózg, które mogą być różnicowane. Takie rozróżnienie pozwoli lepiej zrozumieć główne metody wykorzystywane w interfejsach mózgkomputer.
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Ponieważ aktywność mózgowa powoduje zmianę sygnału elektrycznego
i magnetycznego, możliwe jest odbieranie tych sygnałów za pomocą odpowiednich urządzeń. Czujniki rejestrują zmiany aktywności mózgu powodowane różnymi stanami umysłowymi. Sygnał z mózgu może być odbierany
bezpośrednio – dzięki implantacji elektrod na powierzchni kory mózgowej,
jak również może być odbierany z powierzchni skóry głowy – metody nieinwazyjne. Sygnał rejestrowany bezpośrednio z powierzchni mózgu jest dokładniejszy, jednak ze względu na inwazyjność metody te są rzadziej stosowane. Stosowane metody inwazyjne to: SUA (single-unit activity), MUA
(multi-unit activity), LFP (local field potentials), ECoG (elektrokortikogram)
(Waldert, 2009). Wśród metod nieinwazyjnych wykorzystuje się fMRI (Functional magnetic resonance imaging), MEG (magnetoencephalography), NIRS
(near infrared spectroscopy), EEG (elektroencefalography) (Birbaumer, 2006).
Podział ten przedstawiono na schemacie 3.

Schemat 3. Podział interfejsów mózg-komputer ze względu na inwazyjność.

Metody inwazyjne
Obecny stan techniki pozwala na rejestrację sygnału z pojedynczych neuronów (SUA), rejestruje się również sygnał z grupy neuronów (MUA), jak też
potencjały lokalne w polu neuronów (LFP). Informacje z dużej grupy neuronów można zebrać poprzez wszczepienie tablicy z mikroelektrodami na
powierzchni kory mózgowej. Takie nagrania umożliwiają przechwytywanie
skoków potencjałów w bliskim sąsiedztwie każdej końcówki elektrody. SUA
uzyskuje się przez zastosowanie filtru górno-przepustowego, który przepuszcza sygnał o częstotliwości powyżej 300 Hz (aktywność o innej częstotliwości jest odfiltrowana, gdyż stanowi utrudnienie w analizach, to tzw. szum).
Następnie skokowe aktywności są sortowane, co pozwala na przyporządkowanie każdemu skokowi potencjału aktywności odpowiedniego neuronu.
MUA uzyskuje się podobnie, jednak bez sortowania skoków potencjałów, co
oznacza, że sygnał może składać się z załamków pochodzących z wielu neuronów. Aktywność skokowa mierzona przez SUA i MUA może być zredu-
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kowana do dyskretnych zdarzeń w czasie. LFP są wyodrębniane przez filtry
dolnoprzepustowe, które przepuszczają sygnał o częstotliwości poniżej 300
Hz. Przyjmuje się, że odzwierciedlają one aktywność synaptyczną populacji neuronów w sąsiedztwie końcówki elektrody. LFP to sygnały analogowe.
Elektrokortikogram (ECoG) to technika inwazyjna, która dzięki wszczepieniu na powierzchni kory lub też zewnątrzoponowo regularnych siatek, pasów elektrod umożliwia rejestrację sygnału z aksonów (Waldert, 2009).
Metody nieinwazyjne
Podobne sygnały, ale o mniejszej rozdzielczości przestrzennej mogą być
rejestrowane nieinwazyjnie za pomocą elektroencefalografii (EEG) na skórze głowy lub magnetoencefalografii (MEG). Obie te metody odzwierciedlają
działalność dużych populacji neutronów. W przeciwieństwie do EEG, która
odzwierciedla napięcie zewnątrzkomórkowe, MEG odzwierciedla napięcia
płynące przez dendryty, które wytwarzają pole magnetyczne. Wśród technik
nieinwazyjnych wykorzystywany jest również funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) oraz funkcjonalna spektroskopia w podczerwieni (fNIRS),
która umożliwia pośredni pomiar aktywności neuronalnej w oparciu o poziom natlenowania krwi. Te dwie techniki również były wykorzystywane do
BCI, ale ze względu na mniejszą rozdzielczość czasową oraz duże koszty są
znacznie rzadziej stosowane (Pfurtscheller, i in., 2010).
Obecnie najczęściej stosowane są metody BCI oparte o elektroencefalografię (EEG). Bardzo ważną cechą EEG jest wysoka rozdzielczość czasowa, co oznacza, że można mierzyć zmiany aktywności mózgowej zachodzące w krótkich przedziałach czasowych. Sprzęt do EEG jest lekki, niedrogi
i łatwiejszy w użyciu w porównaniu do innych metod. Pomiar EEG jednak
ma pewne wady, jak np. słabszą rozdzielczość przestrzenną (trudno dokładnie wskazać źródło sygnału), jak również podatność na zakłócenia sygnału
(artefakty spowodowane mrugnięciami oczu, ruchami mięśni). Choć w badaniach EEG często stosuje się jak najwięcej elektrod (aby uzyskać jak najdokładniejszy sygnał), w zastosowaniu do BCI dąży się do minimalizacji
liczby używanych elektrod. Jest to powiązane z praktycznym zastosowaniem
i wygodą osób stosujących BCI. Również z powodów praktycznych zaczyna
się w BCI stosować tzw. elektrody suche, które nie wymagają ani specjalnego
przygotowania skóry głowy, ani zastosowania żelu do przytwierdzenia i lepszego przewodnictwa elektrod (Graimann, Alison, Pfurtscheller, 2010).
Ze względu na najczęściej wykorzystywaną metodę pomiaru aktywności
EEG można wyróżnić BCI wykorzystujące: wzrokowe potencjały wywołane
stanu ustalonego (SSVEP; steady-state visual evoked potentials), powiązaną
ze zdarzeniem synchronizację/desynchronizację fal alfa (event-related EEG
desynchronization (ERD) / synchronization (ERS)), potencjał gotowości (P
300). Podział ten przedstawiono na schemacie 4.
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Schemat 4. Podział interfejsów mózg-komputer ze względu na rodzaj
analizowanego sygnału.

Wyróżniony podział najczęściej stosowanych metod BCI wskazuje, że
wykorzystuje się metody pozwalające osobie aktywnie wytworzyć określony
rodzaj sygnału mózgowego (ERD/ERS) lub jej mózg może pasywnie dostosować się do pojawiającego się bodźca (SSVEP, P300). Poszczególne metody
korzystają z sygnałów rejestrowanych z różnych odprowadzeń EEG, czyli z różnych umiejscowień elektrod na skórze głowy. Wzrokowe potencjały
wywołane stanu ustalonego (SSVEP) są odpowiedzią uwagi wzrokowej na
określony bodziec, dlatego rejestrowane są z elektrody nad płatem potylicznym (pozycja elektrody: O1). Potencjał P300 najsilniej obserwowany jest
z odprowadzenia z okolicy środkowo-ciemieniowej (pozycja elektrody: Pz).
Natomiast desynchronizacja/synchronizacja (ERD/ERS) najlepiej widoczna
jest w odprowadzeniach centralnych (Cz, C3, C4), w zależności od rodzaju
sygnału. Elektrody C3 i C4 rejestrują zapis z okolicy bruzdy Rolanda w odpowiedzi na wyobrażony ruch prawej lub lewej ręki, zaś elektroda Cz rejestruje zmiany powstałe wskutek wyobrażenia ruchu nóg.
Potencjały wywołane stanu ustalonego SSEP (steady-state evoked potentials) występują, gdy z bardzo dużą częstotliwością prezentowane są zewnętrzne bodźce zmysłowe (np. migające światła), co powoduje, że pojedyncze potencjały stanowiące odpowiedź na te sygnały nakładają się na siebie.
Pozwala to na zarejestrowanie w sygnale EEG nasilenia sygnału o częstotliwości zgodnej z częstotliwością prezentacji bodźca. Najczęściej do prezenta-
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cji używane są bodźce wzrokowe, zatem obserwowane są wzrokowe potencjały wywołane stanu ustalonego (SSVEP). Przykładowo, jeśli prezentowane
są dwa obrazy migające z częstotliwością 8 Hz i 13 Hz, osoba koncentruje
uwagę na jednym z nich a sygnał mózgowy dopasowuje się do tej częstotliwości. Dodatkowo widoczny jest również wzrost aktywności w częstotliwościach odpowiadających kolejnym składowym harmonicznym danego sygnału
(np. dla 8 Hz kolejnymi harmonicznymi są wartości 16 Hz, 24 Hz, 32 Hz,
czyli wielokrotności 8 Hz) oraz podharmonicznej (np. dla 8 Hz podharmoniczną jest wartość 4 Hz). Każdy bodziec wzrokowy powiązany jest z określoną komendą, jaką może wykonać urządzenie (np. poruszenie protezą).
Migające bodźce wzrokowe są widoczne stale, natomiast osoba przenosząc
uwagę na wybrany bodziec sprawia, że fale mózgowe dopasowują się do
określonej częstotliwości (Graimann, Alison, Pfurtscheller, 2010).
Metoda ERD/ERS wykorzystuje zdarzenia związane z desynchronizacją
sygnału neuronów w odpowiedzi na wykonywany, planowany lub wyobrażony ruch (Pfurtscheller, Lopes da Silva, 1999). ERD oznacza względny spadek
mocy, zaś ERS oznacza wzrost mocy w poszczególnych składowych spektralnych w określonych obszarach mózgu. Wyobraźnia motoryczna jest to
psychiczna symulacja ruchów, która jest wykorzystywana do wytworzenia
zjawiska synchronizacji-desynchronizacji fal EEG. Zmianę ERD/ERS przy
wyobrażonym ruchu obserwuje się w okolicach kory czuciowej i ruchowej
w paśmie częstotliwości alfa (8-12 Hz). Możliwość wychwycenia i klasyfikacji
sygnału EEG jako ERD/ERS dla wyobrażania sobie ruchów (lewej/prawej ręki,
ruchów nóg) stanowi podstawę do zastosowania tej techniki w BCI (Neuper,
Allison, 2010, Pfurtscheller, Neuper, 1994; Pfurtscheller, i in., 1997).
Zastosowanie w BCI ma również tzw. „potencjał gotowości” (P300), który jest rejestrowany, gdy spośród kolejno prezentowanych bodźców pojawia
się bodziec, na który osoba oczekiwała. Zwykle jako sekwencyjne bodźce
stosowane są litery, ale mogą to być też inne symbole. Wybiórcza uwaga
pozwala skupić się na wybranym symbolu, co wywołuje potencjał P300
obserwowany z odprowadzeń bliskich lokalizacji środkowo-ciemieniowej
(elektroda Pz; rejestruje aktywność neuronalną z środkowej i przyśrodkowej
okolicy ciemieniowej) za każdym razem, gdy na ekranie pojawia się pożądany bodziec. Gdy osoba chce powiedzieć np. „cześć”, na ekranie wyświetlane
są kolejno litery alfabetu i osoba reaguje „potencjałem gotowości” najpierw
na pojawienie się litery „C” a następnie dla kolejnych liter. Zarejestrowanie
i klasyfikacja odpowiedniego sygnału pozwala na określenie, który symbol
osoba chce wybrać (Graimann, Alison, Pfurtscheller, 2010).
Warto wspomnieć również o metodzie wolnych potencjałów korowych
(slow cortical potentials; SCPs). SCPs to bardzo powolne zmiany aktywności
mózgowej, pojawiają się od 0,5 do 10 sekund po wydarzeniu. Te późne (>100
ms) odpowiedzi na bodziec są powiązane nie tylko z cechami bodźca, ale
również w dużej mierze zależą od psychologicznego znaczenia tego bodź-
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ca. Wykorzystuje się je w technice warunkowania instrumentalnego, gdzie
poprzez informacje zwrotne osoby uczą się sterować falami mózgowymi.
Pozwala to na nauczenie się sterowania kursorem do celu (np. przesunięcie
kursora w górę lub w dół) po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych. Ten rodzaj
sygnału wykorzystywany jest zwłaszcza w komunikacji z osobami z pełnym
paraliżem, z tzw. syndromem zamknięcia (Birbaumer i in., 1999).
Rodzaj zadań w BCI
Innym spotykanym podziałem jest odwołanie do rodzaju zadania, które
jest używane w sterowaniu interfejsami. W BCI wykorzystuje się zadania
przygotowane tak, aby angażowały różne procesy psychiczne: selektywność
uwagi, warunkowanie instrumentalne (proces kojarzenia) i wyobraźnię motoryczną. Najczęściej stosuje się zadania wymagające korzystania z wyobrażeń ruchowych. Wykorzystywane są również zadania arytmetyczne lub
wymagające oceny relacji przestrzennych. Szeroko eksplorowano zastosowanie zadań powiązanych z percepcją wzrokową w odniesieniu do P300 i do
SSVEP. Podejście do BCI oparte o warunkowanie instrumentalne może pozostawiać wybór stosowanej strategii (wyobrażeniowej lub innego zadania
umysłowego) użytkownikowi (Curran, Stokes, 2003). Ponadto, ze względu
na rodzaj zadań BCI można podzielić na synchroniczne (synchronous, cuepaced) i asynchroniczne (asynchronous, self-paced). BCI synchroniczne wymagają reakcji osoby w odpowiedzi na określony bodziec. Natomiast BCI
asynchroniczne pozwalają osobie na reakcję w dowolnym czasie. Określone
rodzaje zadań w dużej mierze odpowiadają określonym metodom stosowanym w BCI. Zadania synchroniczne (np. reakcja na bodziec wzrokowy) są
wykorzystywane zwłaszcza w BCI opartych o P300 i SSVEP. Natomiast zadania asynchroniczne (np. wyobrażenia ruchowe wytwarzane w momencie,
o którym decyduje uzytkownik) są charakterystyczne dla BCI z wykorzystaniem ERD/ERS.
Hybrydowe BCI
Pojedynczy rodzaj sygnału EEG daje ograniczony zakres możliwości sterowania, zaledwie kilka rodzajów poleceń do wyboru, dlatego badacze pracują nad narzędziami wykorzystującymi BCI hybrydowe. Łączą one kilka
metod wykorzystywanych w BCI lub BCI i interfejsach człowiek-komputer
HCI (schemat 5).
Połączenie kilku interfejsów mózg-komputer może odbywać się poprzez
zastosowanie różnych wzorów pobudzenia (równolegle) do zwiększenia poprawności klasyfikacji tego samego sygnału. Można również stworzyć aplikacje korzystające sekwencyjnie z różnych rodzajów sygnałów. Najpierw osoba może skorzystać z BCI opartego na ERD/ERS np. do włączenia aplikacji,
a następnie już za pomocą BCI wykorzystującego SSVEP wybierać określone
opcje.
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Połączenie dwóch BCI

Schemat 5. Podział interfejsów mózg-komputer hybrydowych.

Ponieważ BCI ma często ograniczoną liczbę opcji, które osoba może
wybrać generując określony rodzaj sygnału mózgowego, co raz częściej łączy się interfejsy mózg-komputer z innymi interfejsami człowiek-komputer,
zwłaszcza takimi, które wykorzystują ruchy oczu. Połączenie takie pozwala
znacząco zwiększyć wachlarz możliwości osoby sterującej aplikacjami bądź
urządzeniami za pomocą interfejsów hybrydowych.

Zastosowania interfejsów mózg-komputer

Badania nad interfejsami mózg-komputer mają charakter w znacznej
mierze aplikacyjny. Wprawdzie badania w tym nurcie poszerzają także
wiedzę teoretyczną na temat funkcji poznawczych człowieka, jak na przykład wyobraźni motorycznej czy uwagi, ale interfejsy powstają głównie, aby
usprawnić codzienne funkcjonowanie korzystających z nich osób.
Możemy wyróżnić kilka podstawowych obszarów ich zastosowania:
(1) komunikacja, (2) rehabilitacja i protetyka, (3) rozrywka oraz (4) czynności codzienne.
Interfejsy nie dają żadnych większych możliwości niż znane do tej pory
środki komunikacji czy obsługi aplikacji. Można wręcz powiedzieć, że są
mniej praktyczne i trudniej jest z nich korzystać niż z tradycyjnych metod.
Przede wszystkim ich obsługa często wymaga treningu, a nawet on nie daje
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stuprocentowej szansy, że użytkownik będzie w stanie posługiwać się interfejsem. W literaturze funkcjonuje nawet termin „analfabetyzmu BCI” (BCI
Illiteracy, Allison, Neuper, 2010). Określa się nim osoby, które nie potrafią
korzystać z interfejsów mózg-komputer. Przyczyn tych trudności może być
wiele, gdyż ludzie różnią się zdolnościami wyobrażeniowymi, zdolnością do
koncentracji uwagi, podatnością na zmęczenie, frustrację, dystraktory, osoby
mogą być pod wpływem emocji lub nie mieć motywacji (Curran, Stokes,
2003).
Jednakże interfejsy mózg-komputer powstały głównie z myślą o osobach
z niepełnosprawnością, często w tak ciężkich stadiach chorób, że komunikacja ze światem zewnętrznym jest dla nich praktycznie niemożliwa. Obecnie
istniejące interfejsy nie mają dużej wartości dla osób, które mogą swobodnie
komunikować się z otoczeniem, jednakże niektóre z nich powstają z także
myślą o w pełni sprawnych użytkownikach. Szczególnie dotyczy to obszaru
rozrywki i codziennych czynności.
Celem prac nad interfejsami mózg-komputer nie jest jednak zastąpienie
konwencjonalnych metod komunikacji pomiędzy zwykłymi użytkownikami
w standardowym otoczeniu. Jest nim raczej zastąpienie konwencjonalnych
interfejsów takimi, które będą odpowiednie dla osób niepełnosprawnych,
znajdujących się w standardowym otoczeniu oraz dla pełnosprawnych, znajdujących się w specyficznym otoczeniu. Dodatkowo interfejsy mózg-komputer mogą być dobrym uzupełnieniem obecnie stosowanych interfejsów.
Komunikacja
Jak zostało wcześniej wspomniane, interfejsy mózg-komputer mogą być
wykorzystywane do komunikacji ze światem. Chodzi tu przede wszystkim
o pisanie bez udziału mięśni. Osoby cierpiące na takie choroby, jak stwardnienie zanikowe boczne (ang. amyotrophic lateral sclerosis, ALS), zespół
Guillain-Barrea czy stwardnienie rozsiane (SM) wraz z postępem choroby
tracą zdolności motoryczne (pojawiają się porażenia, niedowłady, zniesienie
odruchów, zanik mięśni). Umysł pozostaje jednak sprawny. Jest to tragiczna
sytuacja, w której pacjent zostaje odcięty od świata. Możliwe jest jednak nawiązanie komunikacji za pośrednictwem urządzenia niekorzystającego z siły
mięśni, a jedynie z aktywności układu nerwowego.
Osoby niepełnosprawne mogą więc korzystać z interfejsów mózg-komputer na kilka sposobów: (1) zakomunikować swoje decyzje lub pragnienia
przez wypowiedź typu „tak-nie”, (2) pisać zdania, (3) uzyskać dostęp do Internetu poprzez korzystanie z przeglądarki internetowej (Jackson, Mappus,
2010).
Urządzenie do Tłumaczenia Myśli (Thougth Translation Device) umożliwia komunikację osobom z syndromem zamknięcia (locked-in syndrome) (Hintenberger i in., 2003; Kuebler i in., 2001). Osoba badana za pomocą feedbacku uczy się regulować wolne potencjały korowe (Slow Cortical
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Potentials), dzięki czemu może wybierać litery, które chce zapisać. Wolne
potencjały korowe mogą mieć dwie wartości – dodatnią i ujemną, co pozwala zaklasyfikować reakcje osoby badanej w systemie 0-1, a zatem pozwalają
odpowiadać na pytania dwu-kategorialne typu „tak-nie”.
Podobne interfejsy służące do pisania mogą opierać się także na komponencie P300 lub wzrokowych potencjałach wywołanych stanu ustalonego
(SSVEP).
Rehabilitacja i protetyka
Szczególne nadzieje wiązane są z takimi obszarami prac nad interfejsami mózg-komputer, jak rehabilitacja i protetyka. Opracowywane są terapie,
których celem jest odzyskanie przez pacjentów funkcji motorycznych, które
utracili na przykład w wyniku udaru mózgu. Badacze chcieliby wykorzystać
interfejsy mózg-komputer do pokierowania procesami plastyczności mózgu,
tak aby przywrócić sparaliżowanym pacjentom utracone zdolności motoryczne (zob. Birbaumer, Cohen, 2007).
Plastyczność centralnego układu nerwowego jest związana z aktywnością
człowieka. Funkcje motoryczne zlokalizowane w mózgu podlegają zmianom
poprzez uczenie się. Plastyczne zmiany występują nie tylko w zdrowym mózgu, ale także mogą wystąpić w chorobie lub po urazie. Procesy plastyczności po udarze mogą prowadzić do odzyskania utraconych w jego wyniku
funkcji motorycznych, lub, jeśli nieprawidłowe ruchy są powtarzane, do ich
utrwalenia (Daly, Wolpaw, 2008). W związku z tym, celem rehabilitacji poudarowej jest przede wszystkim identyfikacja zachodzących zmian plastycznych oraz ich odpowiednie ukierunkowanie. Interfejs mózg-komputer może
zostać wykorzystany do trenowania pacjenta w produkowaniu właściwych
sygnałów motorycznych przez mózg albo do sterowania urządzeniem wykonującym ruchy (Daly, Wolpaw, 2008).
Pfurtscheller ze współpracownikami (2003) uczyli osobę z przerwanym
rdzeniem kręgowym kontroli nad rytmami sensomotorycznymi, co miało
pozwolić jej na sterowanie mięśniami ręki i dłoni. Na skórze ręki umieszczono powierzchniowe elektrody, które po otrzymaniu odpowiedniego sygnału z interfejsu wywoływały skurcz mięśni. Pacjent dzięki temu mógł
m.in. chwytać szklankę.
Z kolei Matsuoka i współpracownicy (2006) pracują nad kontrolowaną
za pomocą aktywności mózgu protezą ręki. Podejmując próbę zastosowania interfejsów mózg-komputer do sterowania sztuczną ręką, zwracają oni
uwagę na potrzebę odkrycia związków między jej pozycją, a ruchami. To
pozwoliłoby stworzyć system wykorzystujący sygnały nerwowe w taki sam
sposób, jaki już funkcjonuje w układzie nerwowym.
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Rozrywka
Obserwowanie, jak sama aktywność umysłowa wpływa na otoczenie
może być ekscytującym doświadczeniem. Powstało kilka gier, które oparte
są na interfejsach mózg-komputer.
Jedną z pierwszych gier wykorzystujących taki interfejs był BrainPong
(Jackson, Mappus, 2010), prosta gra, w której gracze za pomocą kontroli
wolnych potencjałów korowych odbijają do siebie piłeczkę poruszającą się po
monitorze komputera.
Najbardziej znane są dwie komercyjne produkcje, które pochodzą od organizacji NeuroSky (NeuroSky, 2011) i Emotiv (Emotiv, 2011). Zestaw Mindset
NeuroSky opiera się na prostym interfejsie EEG, za pomocą którego można
używać różnych aplikacji, na przykład wizualizującej fale mózgowe. Zawiera
on także grę, w której osiąga się różne cele poprzez skupianie uwagi i relaksowanie się. Urządzenie Epoc od Emotiv jest oparte na EEG, EOG i EMG
rejestrowanym z twarzy. W jednej z gier zadaniem gracza jest zebranie części budujących Stonehenge korzystając z wyobraźni motorycznej.
Trwają także prace nad wykorzystywaniem interfejsów mózg-komputer
do poruszania się w wirtualnej rzeczywistości (virtual reality). W badaniach
Pfurtschellera i współpracowników (2006) osoby badane poruszały się po
wirtualnym środowisku wyobrażając sobie ruch nóg lub stóp, a dzięki wyobrażeniu ruchu ręki czy chwytania mogły za pośrednictwem swojego awatara dotykać obiektów w nim umieszczonych.
Pineda i współpracownicy (2003) trenowali osoby badane w poruszaniu
się po wirtualnym środowisku gry komputerowej typu shooter (gra polega na
przechodzeniu kolejnych poziomów i pokonywaniu przeciwników poprzez
strzelanie z różnego rodzaju broni palnej). Osoby badane wykorzystywały
wyobraźnię motoryczną, aby poruszać się po terenie gry, ale musiały przejść
wielogodzinny trening, który objął około dziesięć godzin na przestrzeni pięciu tygodni.
Czynności codzienne
Prace nad interfejsami mózg-komputer prowadzą do powstania tak zwanej technologii towarzyszącej (assistive technology), której zadaniem jest pomaganie człowiekowi (niepełnosprawnemu, ale też sprawnemu) w codziennej aktywności.
Dla osób niepełnosprawnych szczególne znaczenie będzie miała możliwość sterowania wózkiem inwalidzkim czy protezą kończyny. Jednakże możliwe jest też wykorzystanie interfejsów do uruchamiania urządzeń
elektronicznych, jak odbiornik telewizyjny, czy do włączania lub wyłączania światła w pomieszczeniu. Powstał już interfejs oparty o metodę SSVEP
pozwalający na wybieranie numeru telefonu, pod który chce się zadzwonić
(Cheng i in., 2002).
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Bayliss i współpracownicy (2003, 2004) w wirtualnej rzeczywistości
stworzyli inteligentny dom, w którym można sterować pięcioma różnymi
urządzeniami w oparciu o interfejs korzystający z komponentu P300.
Podobne badania w wirtualnym środowisku prowadzą inni badacze. Interfejs oparty o metodę SSVEP i komponent P300 pozwala wybierać spośród
20-45 komend dotyczących kontrolowania wirtualnego mieszkania (Edlinger i in., 2010). Co ciekawe, osobom badanym wystarcza 10 minut treningu,
aby osiągnąć poziom trafności klasyfikacji sygnału powyżej 80%. W innym
badaniu osoba miała za zadanie poruszać się za pomocą wyobraźni motorycznej po wirtualnej ulicy, na której znajdowały się sklepy i kilkanaście
awatarów ludzi (Guger i in., 2007).
Prowadzone są także badania nad występowaniem komponentu P300
podczas gdy osoba badana oczekuje na zmianę świateł drogowych w otoczeniu wirtualnej rzeczywistości (Bayliss, Ballard, 2000). Zwykle osoby sterujące interfejsem znajdują się w spokojnym i wyciszonym pomieszczeniu laboratoryjnym. Tymczasem jeśli interfejsy mają faktycznie towarzyszyć osobom
w codziennej aktywności, potrzebne jest, aby dobrze funkcjonowały także
w głośnym i zmieniającym się otoczeniu. Badania w wirtualnej rzeczywistości dają namiastkę naturalnych warunków i w związku z tym mają duże
znaczenie dla rozwoju tej technologii.
Opisane w tej części artykułu zastosowania interfejsów-mózg komputer
oczywiście nie wyczerpują wszystkich obszarów i możliwości. Jest to raczej
przegląd najbardziej reprezentatywnych dla tej dziedziny przykładów. Prace
nad interfejsami mózg-komputer trwają i są intensywne, zatem wciąż pojawiają się doniesienia na temat nowych możliwości lub perspektyw dla ich
zastosowania.

Podsumowanie

Badania nad interfejsami-mózg komputer przyspieszyły w ostatnich dziesięciu latach, i co ważne, przeniosły się z laboratoriów do środowiska naturalnego lub quasi-naturalnego, zaś systemy sterujące aplikacjami lub grami
znajdują się obecnie w ofercie komercyjnych produktów przeznaczonych do
sprzedaży. Pokazuje to potencjał tej dziedziny, ale przede wszystkim niezwykłe właściwości ludzkiego umysłu.
Przed badaczami zajmującymi się interfejsami wciąż stoi wiele wyzwań
i problemów do rozwiązania. Jedne mają naturę typowo techniczną, inne
związane są z podmiotami, dla których interfejsy są projektowane.
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Kwestie techniczne dotyczą przede wszystkim zwiększenia prędkości
transferu danych (Allison, 2010) – za pomocą obecnie działających interfejsów można na przykład pisać zaledwie kilka znaków na minutę. Współczesne interfejsy opierają się głównie na metodzie EEG, ale prowadzi się coraz
więcej badań nad zastosowaniem w tej dziedzinie innych sposobów pomiaru
pracy mózgu, jak funkcjonalny rezonans magnetyczny lub magnetoencefalografia (Alisson, 2010).
Istotna jest także użyteczność interfejsów. Jak było wspomniane wcześniej, obecnie interfejsy mózg-komputer nie oferują lepszych możliwości niż
te konwencjonalne, zaś aby mówić o użyteczności powinny one odpowiadać
na potrzeby użytkowników i być dla nich łatwe w obsłudze. Z tego względu
rozwijane są badania nad różnymi formami treningu, który najlepiej przygotowywałby do korzystania z nich. Pewne efekty odnosi trening oparty
o metodę neurofeedback (zob. Hwang, Kwom, Im, 2009). Jest to metoda,
która opiera się na tzw. sprzężeniu zwrotnym. Osoby badane otrzymują informacje o poziomie swoich reakcji fizjologicznych, aktywności kory mózgowej i tym podobne. Na tej podstawie mogą modyfikować swoją aktywność
poznawczą, tak aby uzyskiwać skuteczniejszą kontrolę nad interfejsem.
Curran i Stokes (2003) wymieniają czynniki podmiotowe, które mogą
mieć istotny wpływ na ułatwienie ludziom korzystania z interfejsów mózg
– komputer. Są to przede wszystkim: (1) zdolność koncentracji uwagi, (2) poziom frustracji, (3) wpływ stanów emocjonalnych, (4) podatność na zmęczenie, (5) motywacja osób badanych. Można postawić hipotezę, że nawet
jeśli ograniczenia techniczne dotyczące interfejsów mózg-komputer zostaną
przełamane, to efektywność korzystania z nich nadal będzie modyfikowana
przez zmienne związane z funkcjonowaniem osób badanych. Ich wpływ nie
był jednak do tej pory systematycznie badany. Dlatego ważne są nie tylko
psychologiczne badania nad neuronalnymi korelatami funkcji poznawczych,
ale również podmiotowymi czynnikami mogącymi mieć związek ze zdolnością do posługiwania się interfejsami mózg-komputer.
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Modele równań strukturalnych
w metodologii badań psychologicznych.
Problematyka przyczynowości
w modelach strukturalnych
i dopuszczalność modeli

Treść artykułu koncentruje się na wybranych możliwościach modeli
równań strukturalnych (SEM – ang. Structural Equation Models). Korzystając z nich, badacze reprezentujący nauki społeczne (psychologia, pedagogika,
socjologia, ekonomia i in.) śmielej podejmują problem przyczynowości w badaniach, budują modele teoretyczne aspirujące do wyjaśniania zjawisk psychicznych i empirycznie je weryfikują. Stało się to możliwe dzięki temu, że
w ostatnim dwudziestoleciu opracowano wiele zaawansowanych programów
do modelowania strukturalnego. Pozwalają one na wielowymiarową i wielozmiennową precyzyjną analizę danych empirycznych odnoszących się do
określonych aspektów rzeczywistości, z większymi niż dotąd możliwościami niż te, które oferowała klasyczna statystyka. Stosowanie SEM umożliwia
także rozwój tych nauk, gdyż bardziej bezpośrednio i efektywniej niż dotąd
skonfrontowane są „teoria” z „empirią”, co owocuje koniecznością optymalizowania modeli teoretycznych – z jednej strony, a z drugiej – narzędzi
służących do diagnozy rzeczywistości psychologicznej. Ponadto, dzięki SEM,
tradycyjne hipotezy badawcze zostają wzbogacone o aspekt przyczynowości.
1 Adres do korespondencji: Katedra Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: andrzej.
januszewski@kul.pl

214

Andrzej Januszewski

Niniejszy artykuł, w formie ogólnej oraz bardziej zobrazowanej na rycinach, przedstawia Czytelnikowi kilka wybranych aspektów hipotetycznej
przyczynowości, które dzięki SEM można uczynić przedmiotem testowania.
Przedstawia także kilka podstawowych kryteriów (testy dobroci dopasowania), na podstawie których dokonuje się oceny dopasowania modelu teoretycznego do empirycznej macierzy kowariancji kontrolowanej układem równań.
Słowa kluczowe: modele równań strukturalnych (SEM – ang. Structural
Equation Models), problem przyczynowości w SEM, wybrane kryteria dopuszczalności SEM
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Structural Equation Models in Methodology
of Psychological Research.
The Issue of Causality in Structural Models
and Model Admissibility

The contents of the article focuses on selected possibilities of structural
equation models (SEM). Using SEM, researchers representing social sciences
(psychology, educational studies, sociology, economy etc.) are more entitled to
undertake the issue of causality in their studies, they build theoretical models
aspiring to explain mental phenomena and they verify them empirically.
This became possible due to the fact that many advanced software programs
for structural modeling were developed over the last two decades. They
enable precise multidimensional and multivariable analysis of empirical
data concerning particular aspects of reality with greater possibilities than
those offered by classical statistics. Using SEM also facilitates development
of these disciplines since “theory” can be confronted with “reality” more
directly and effectively than in the past, which bring about the necessity of
optimizing theoretical models, on the one hand, and on the other hand – the
tools serving to diagnose psychological reality. Additionally, the traditional
research hypotheses can be enriched by the aspect of causality. This article
presents several selected aspects of hypothetical causality in the general
form and more concretely – in the figures, which can become the subject
of testing owing to SEM. It also presents some fundamental criteria (tests
of goodness of fit), on which the evaluation is made of the fit between the
theoretical model and the empirical covariance matrix controlled by the set
of equations.
Keywords: Structural Equation Models (SEM), the problem of causality
in SEM, selected criteria of admissibility in SEM
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Wprowadzenie

Celem tego artykułu jest przybliżenie sposobów opracowania wyników
badań przy użyciu współczesnych zaawansowanych narzędzi statystycznych
do modelowania strukturalnego, takich jak: AMOS, CALIS, EQS, HLM,
LISREL, Mplus, Mx, SIMPLIS, które pozwalają na wielowymiarową i wielozmiennową precyzyjną analizę danych empirycznych odnoszących się do
określonych aspektów rzeczywistości, z większymi niż dotąd możliwościami opracowania ich z uwzględnieniem problemu przyczynowości. Warto również wspomnieć o możliwościach przeprowadzania imitacji planów
eksperymentalnych, których celem jest zazwyczaj dokładniejsza eksploracja współzależności między analizowanymi zmiennymi, z dopuszczalnością testowania zależności przyczynowo-skutkowych. Dzięki możliwościom
udostępnionym badaczowi przez ww. programy oraz szybszym i bardziej
niezawodnym komputerom, można w dość krótkim czasie przeprowadzić
imitację eksperymentów, nawet z wielomilionową liczbą kombinacji, dochodząc do wykazania dopuszczalnej przyczyny X i dla skutku Yi. Wszystko to
oczywiście pod warunkiem, że zebrany materiał badawczy (macierz danych
z rozkładami zmiennych) pozwoli na rozwiązanie układu równań i oszacowanie (estymację) występujących w równaniach wyrazów niewiadomych.
Praktyczne korzyści ze stosowania programów do modelowania strukturalnego to przede wszystkim możliwości formalnego: (1) integrowania wiedzy
w obszarach danych empirycznych, (2) dokładniejszego niż dotąd, badania
zależności między konstruktami teoretycznymi a ich empirycznymi argumentami, (3) przygotowania do określania praw i prawidłowości uwzględniających złożoność przyczynową, (4) wykazania przyczynowej roli czynników konstytucjonalnych i nieświadomych, które wymykają się spod kontroli,
szczególnie wtedy, gdy koncentracja badacza ukierunkowana jest na atrybucyjnym wyjaśnianiu i opisie zachowań, u podłoża których leży świadomy,
intencjonalny wybór (co ma ponadto podstawowe znaczenie w diagnostyce
indywidualnej), (5) przygotowania do różnicowania wiedzy dzięki lepszym
możliwościom kontrolowania źródeł zmienności wyników, czego efektem są
trafniejsze typologizacje osób lub efekty aglomerowania cech psychicznych.
Dodatkową zachętą dla badaczy, którzy sięgają po narzędzia do modelowania, jest to, że większość spośród nich, oprócz podstawowego interfejsu
użytkownika, zazwyczaj wykorzystującego profesjonalny język programowania (wymagane są odpowiednie kompetencje użytkownika), posiada także
przystępny interfejs graficzny. Dzięki niemu nawet początkujący, po przeszkoleniu, mogą zaryzykować przeprowadzenie obliczeń bazujących na rozwiązywaniu układów równań.
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W niniejszym artykule chciałbym przedstawić, jak z perspektywy modeli równań strukturalnych (SEM) można: (1) podejmować problem przyczynowości w badaniach typowych dla nauk społecznych (głównie: psychologii,
pedagogice, socjologii i in.), (2) budować modele z wykorzystaniem notacji,
której użycie sprzyja poprawności formalnej i merytorycznej opracowań 2 .
Początkujący badacz będzie musiał zmierzyć się z zupełnie nową dla siebie
sytuacją, nawet jeśli już korzystał z dość zaawansowanych narzędzi statystycznego opracowania wyników. Owo wyzwanie polegać będzie na swoistym zmaganiu się z problemem zintegrowania niekiedy ogromnej liczby
informacji uzyskanych z obliczeń oraz powiązania ich z licznymi warunkami, wymaganymi jeszcze przed przystąpieniem do estymacji modelu.
Nie-programistom zainteresowanym praktyczną stroną posługiwania się
programami do SEM polecam wersje z graficznym interfejsem użytkownika.
Przykładowo, do kolejnych edycji programu „AMOS Graphics” dołączany
jest przystępnie napisany podręcznik (Arbuckle i Wothke, 1995, 1999, 2005;
Arbuckle, 2007, i nast.) zawierający analizy przykładów zastosowań SEM,
który z powodzeniem spełnia rolę poradnika dla użytkowników-samouków
od początkowego do średniozaawansowanego poziomu umiejętności.

Przyczynowy model strukturalny

W tym artykule, z uwagi na postawiony cel, omówię wybraną spośród
wielu metod należących do grupy tzw. modeli równań strukturalnych (SEM
– ang. Structural Equation Models)3 konfirmacyjną analizę czynnikową
(CFA – ang. Confirmatory Factor Analysis) oraz przyczynowe modelowanie
strukturalne (CM – ang. Causal Modeling). W obu przypadkach skorzystam
2 Po

wyczerpujące informacje odsyłam do klasycznych opracowań, np. bogatego w treść
polskiego podręcznika R. Konarskiego (2009), czy wcześniejszych anglojęzycznych (por. Bollen, 1989; por. Brown, 2006; i inne).
3 Do najpopularniejszych modeli równań strukturalnych zalicza się:
konfirmacyjną analizę czynnikową (CFA – ang. Confirmatory Factor Analysis),
wielowymiarową analizę regresji (MRA – ang. Multiple Regression Analysis),
analizę ścieżek (PA – ang. Path Analysis),
modelowanie przyczynowe (CM – ang. Causal Modeling),
analizę struktur latentnych (LSA – ang. Latent Structure Analysis),
analizę struktury kowariancji (CSA – ang. Covariance Structure Analysis) (Bollen, 1989;
por. Zakrzewska, 2004, s. 442).
W Polsce pierwszą publikację nt. zastosowania analizy ścieżek (PA) do interpretacji
przyczynowej przedstawili M. Gaul i A. Machowski (1987).

•
•
•
•
•
•
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z programu AMOS (ang. Analysis of Moments Structures) (Arbuckle i Wothke, 1995/1999; Arbuckle, 2007), współpracującego z pakietem statystycznym
SPSS (obecnie IBM SPSS Statistics).
Badaczy, którzy podejmują kluczową decyzję co do wyboru planu badawczego – eksperymentalny lub korelacyjny (por. Brzeziński, 2000, s. 355) –
warto poinformować, że SEM umożliwia wykonanie każdego z nich, oczywiście po spełnieniu określonych warunków, ale za to z precyzją większą
niż procedury należące do „tradycyjnej” statystyki. Trzeba jednak dodać, że
wyniki SEM nie zawsze są równoznaczne z wynikami uzyskanymi przy użyciu klasycznych metod statystycznych. Ponadto, specyficzne funkcje w szeroko rozumianej analizie przyczynowości w SEM umożliwiają mediatory i/lub
moderatory, których rola w ogólnym zarysie zostanie przedstawiona w tym
artykule.
Przykładowo, w typowym paradygmacie badań korelacyjnych, odwołującym się do klasycznego użycia regresji wielokrotnej, lecz rozszerzonym
o udział zmiennych latentnych, można posłużyć się następującym modelem
(Rycina 1):
Strukturalna część modelu
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Rycina 1. Rycina
SEM: regresja
wielokrotna
z nieobserwowanymi
zmiennnymi.
Ogólny
model
przyczynowy
	Ogólny model przyczynowy

Powyższy wariant zalicza się do podstawowych modeli przyczynowych,
które w typowy sposób uwzględniają: (a) część pomiarową dla latentnych
zmiennych egzogenicznych, (b) część pomiarową dla latentnych zmiennych
endogenicznych oraz (c) wiążącą obie – część strukturalną modelu (Bollen,
1989; por. Ringle, 2004; por. Arbuckle, 2005, s. 89).
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Warto podkreślić, że część strukturalna tego modelu umożliwia testowanie podstawowej hipotezy badawczej (na podstawie weryfikacji H0, o matematycznym braku różnicy), tzn. hipotezy o braku podstaw formalnych do
odrzucenia proponowanego modelu teoretycznego, jeżeli tradycyjna miara,
którą jest wynik otrzymany w teście chi2 nie przekroczył wartości krytycznej rozkładu (chi2; p>0,05). W tej sytuacji macierz implikowana przez model teoretyczny (Σ) nie różni się zasadniczo od empirycznej macierzy kowariancji (S) kontrolowanej układem równań. Innymi słowy, wynik weryfikacji H0 stanowi podstawę do przyjęcia bądź odrzucenia hipotezy badawczej:
o dopuszczalności przyczynowego wpływu rzeczywistości psychologicznej
reprezentowanej przez latentne zmienne egzogeniczne na rzeczywistość
reprezentowaną przez latentne zmienne endogeniczne. Co ważne, konfirmacja 4 nie oznacza końca dociekań, gdyż dopuszczalnym jest prawdopodobieństwo zbudowania kolejnego modelu teoretycznego, który byłby znacząco
lepszy od poprzedniego. Problem, o którym tutaj mowa, jest jednym z zasadniczych zagadnień analizowanyh przez badaczy. Jego rozwiązywanie polega na optymalizowaniu modeli teoretycznych – z jednej strony, z drugiej
– narzędzi służących do diagnozy rzeczywistości psychologicznej. Chodzi
o takie wprowadzanie korekt zarówno do modeli, jak również narzędzi, aby
precyzjniej analizować i interpretować wyniki w świetle teorii (por. Januszewski, 2009). Warto dodać, że możliwości optymalizacji teorii i narzędzia
są traktowane przez użytkowników programów do SEM jako ich wyjątkowa
zaleta w porównaniu z psychometrią bazującą na tradycyjnej statystyce.

4 Konfirmacja (łac. confirmare – wzmacniać, dowodzić) to szczególny przypadek uzasadniania twierdzeń, przeciwstawny ich odkrywaniu i formułowaniu. Jest to wynik, a także
czynność potwierdzania hipotezy (i/lub tezy) poprzez pośrednie sprawdzanie empiryczne,
np. danymi obserwacyjnymi. Jeśli wszystkie znane konsewencje okażą się prawdziwe, to hipoteza jest w pewnym stopniu potwierdzona (por. Kamiński, 1989, s. 32). W konfirmacji
hipotez lub teorii empirycznych występują zabiegi popierania bądź kwestionowania hipotez
na podstawie obserwacji. Wyróżnia się trzy główne typy konfirmacji: (1) koroborację – będącą wynikiem rzetelnych prób nieefektywnej falsyfikacji dedukcyjnych konsekwencji hipotezy, (2) indukcyjną – gdzie hipoteza jest konfirmowana przez zgodność jej konsekwencji ze
zdaniami obserwacyjnymi, (3) hemplowską – uwzględniającą aspekty indukcyjne (indukcja
enumeracyjna) i dedukcyjne (rekonstrukcja formalna). Przy ocenie naukowej przydatności
teorii konfirmacji należy uwzględnić elementy idealizacji hipotetyczno-dedukcyjnego modelu testowania hipotez implikowanego przez daną teorię (por. Hajduk, 2002, s. 580-584).
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Notacje w modelach równań strukturalnych (SEM)

Specjalistyczna literatura przedmiotu, w tym oficjalne wystąpienia badaczy prezentujących wyniki badań opracowane przy użyciu SEM, koncentruje się na szczegółach, np. na wartościach współczynników ścieżek, ale
nie dba o status określonej estymanty w odniesieniu do całości modelu lub
jego istotnych substruktur. Stąd rodzą się trudności ze zidentyfikowaniem
głównej prawidłowości i zinterpretowaniem jej w świetle teorii, której tezy
i hipotezy przyjęto do zbudowania modelu teoretycznego. Dlatego też proponuję zapoznać się z obudową formalno-merytoryczną do SEM proponowaną
przez klasyków zagadnienia, która pozwoli upewnić się w zakresie kryteriów poprawności i dopuszczalności zabiegów w budowanych, testowanych
lub recenzowanych modelach. Owa zdobyta wiedza jest bardzo potrzebna
na etapie konceptualizacji modeli, a także umożliwia rzetelniejszą analizę
i interpretację testowanych modeli. Odwołując się do klasycznych założeń
SEM, warto przedstawić kilka podstawowych (wzorcowych) modeli, które
mogą być pomocne dla początkujących użytkowników programów do modelowania równań strukturalnych. Inną, równie ważną wskazówką dla zainteresowanych tą problematyką jest zachęta do korzystania z klasycznej notacji
SEM. Moim zdaniem, jest ona ważna na każdym etapie budowania i testowania modeli, ponieważ dyscyplinuje postępowanie merytoryczne i formalne
badacza, dając przejrzysty obraz postępowania naukowego, mimo że domaga
się opanowania „małego alfabetu” znaków. System notacji najlepiej odnieść
do przedstawionego już modelu na rycinie 1.
Notacje SEM: symbole – nazwy – skrótowe definicje (por. Bollen, 1989,
s. 14):
(1) notacje dla modelu latentnych (nieobserwacyjnych) zmiennych
zmienne:

ξ i – (gr. ksi) – zmienne latentne egzogeniczne (czynniki)
ηi – (gr. eta) – zmienne latentne endogeniczne (czynniki)
ζ i – (gr. dzeta) – w równaniach, błędy (zakłócenia) związane z określonymi zmiennymi latentnymi endogenicznymi
współczynniki:
βij – (gr. beta) – współczynnik odnoszący się do wpływu ηi na η j (efekt
bezpośredni)
γij – (gr. gamma) – współczynnik odnoszący się do wpływu ξ i na ηi (najważniejszy efekt bezpośredni)
kowariancje:
φij – (gr. phi) – kowariancje (korelacje) między latentnymi egzogenicznymi zmiennymi ξ i

Modele równań strukturalnych w metodologii badań psychologicznych...

221

ψ ij – (gr. psi) – kowariancje (korelacje) między błędami (zakłóceniami) ζ i
związanymi z pomiarem zmiennych ηi
(2) notacje dla modelu pomiarowego (por. Bollen, 1989, s. 20)
zmienne:
Yi – (gr. ipsylon) – wskaźniki obserwacyjne dla ηi
X i – (gr. chi) – wskaźniki obserwacyjne dla ξ i
εi – (gr. epsilon) – błąd związany z pomiarem określonego wskaźnika Yi
δi – (gr. delta) – błąd związany z pomiarem określonego wskaźnika X i
współczynniki:
λy i – (gr. lambda) – współczynnik odnoszący się do wpływu ηi na Yi
λx i – (gr. lambda) – współczynnik odnoszący się do wpływu ξ i na X i
kowariancje:
θε – (gr. teta ε) – kowariancje (korelacje) między błędami pomiaru związanymi z pomiarem zmiennych Yi
θδ – (gr. teta δ) – kowariancje (korelacje) między błędami pomiaru związanymi z pomiarem zmiennych X i
Podstawą oceny dopuszczalności modelu teoretycznego, w którym hipotetycznie przyjęto kierunki oraz istotną siłę zależności między zmiennymi,
jest pozytywny wynik przeprowadzonej procedury weryfikującej hipotezę badawczą, o dopuszczalności modelu (podstawa odpowiedzi na główny
i ogólny problem), oraz estymacja nieznanych parametrów modelu wraz
z oszacowaniem znaczenia tych parametrów. Programy do SEM wyliczają
zarówno estymanty standaryzowane, jak również niestandaryzowane, które
można poddać interpretacji zgodnie z celem postawionym sobie przez badacza. Estymantami, które najczęściej bierze się pod uwagę, są: wagi regresyjne
(ang. regression weights), potocznie nazywane wspóczynnikami ścieżek, wariancje zmiennych egzogenicznych (ang. variances of exogenous variables),
kowariancje lub korelacje między zmiennymi egzogenicznymi (ang. covariances or correlations among exogenous variables), średnie dla zmiennych
egzogenicznych (ang. means of exogenous variables), wyrazy wolne służące
predykcji zmiennych endogenicznych (ang. intercepts for predicting endogenous variables), kwadraty współczynników korelacji wielokrotnej (ang. squared
multiple correlations). Wartości estymant niestandaryzowanych podawane
są przez program w kontekście ich błędów standardowych, współczynników
krytycznych (C.R.)5 oraz poziomów istotności.
5 Współczynnik krytyczny (C.R. – ang. Critical Ratio) jest równowartością statystyki
„z” osiągającej istotność (z <-1,96 lub z >1,96; p≤0,05). W przypadku estymant (np. wag
regresyjnych, kowariancji, wariancji, różnic między parametrami) C.R. jest wartością otrzymaną z ilorazu E/SE (niestandaryzowana wartość estymanty podzielona przez jej błąd standardowy) (por. Arbuckle, 2005). Warto podkreślić, że przekroczenie wartości krytycznej dowodzi istotnego udziału konkretnej estymanty na rzecz całości modelu. Nieistotna wartość
estymanty (p>0,05) oznacza, że związany z nią rozkład wyników jest przypadkowy, tzn. nie
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W źródłowej koncepcji modele strukturalne zmiennych ukrytych są połączeniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej i analizy ścieżkowej. Testują
liniowe efekty ukrytych zmiennych egzogenicznych (niezależnych, objaśniających) w zakresie innych zmiennych ukrytych endogenicznych (zależnych,
objaśnianych). Każda z ukrytych zmiennych mierzona jest przyporządkowanym zestawem zmiennych empirycznych, czyli wskaźników (por. Judd,
1995/2002). Zobrazowano to na rycinie 1. Hipotetyczne wymienienie przez
badacza określonych zmiennych egzogenicznych jako przyczynowych dla endogenicznych (z merytorycznym uzasadnieniem) nie znaczy, że są to jedyne
źródła przyczynowości. Mogą istnieć także inne wpływy przyczynowe, które
z różnych powodów merytorycznych i formalnych nie zostały w danym modelu uwzględnione. Oczywiste są również pytania: czym jest uwarunkowana bieżąca zmienna egzogeniczna? Czy można ją tłumaczyć inną zmienną
egzogeniczną, która ma status źródłowy względem niej? Czy też określona
zmienna pierwotnie uznana za egzogeniczną, faktycznie pełni rolę mediatora między inną zmienną egzogeniczną a endogeniczną? Pełni zatem rolę
pośredniczącą a nie przyczynową (por. Rycina 4).
Innym argumentem przemawiającym za odwoływaniem się do notacji
jest to, że badacz zapoznający się z programami komputerowymi wykorzystującymi założenia SEM, szybko podejmuje samodzielne próby budowania
modelu, aby następnie, odwołując się do macierzy danych, przetestować go –
ocenić jego poprawność (dopuszczalność). Ze względu na dość powszechne
korzystanie przez badaczy z tzw. wersji graficznych programów, budowanie
modeli przypomina konstrukcyjną, „wciągającą” zabawę. Jeśli wynik owych
badań recenzuje osoba o gruntownej wiedzy merytorycznej z zakresu modelowania równań strukturalnych, zapewne będzie się kierować kryteriami
statusu zmiennych, dopuszczalności lub niedopuszczalności wprowadzanych
założeń. Dlatego uzasadnione jest stałe odwoływanie się do klasycznych
dzieł takich autorów jak: P. M. Bentler, K. A. Bollen, K. G. Jöreskog i D. Sörbom oraz inni. Podręcznikowa wiedza o którymś z ww. programów może
okazać się niewystarczająca, chociaż ich kolejne edycje są coraz bogatsze, jak
np. Amos 6.0, 7.0, 16.0, 17.0 User’s Guide (Arbuckle, 2006 i nast.), znajdujemy
tam jednak głównie „podpowiedzi” nt. technicznej obsługi programu.

ma związku z rozkładem współzmienności (kowariancji) wyników w empirycznej macierzy
danych; wartość istotna dowodzi, że rozkład ten nie jest przypadkowy.
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Regresja z nieobserwowanymi zmiennymi (prosta i złożona)

Przyczynowe modele równań strukturalnych6, oparte na wynikach weryfikacji hipotez statystycznych (H0), umożliwiają badaczowi zajęcie stanowiska wobec przyjęych psychologicznych hipotez badawczych, np. wykazania
wpływu struktury egzogenicznej na endogeniczną – ścieżki γi (gr. gamma).
Ważne, by przed weryfikacją głównej hipotezy przygotować submodele, które umożliwią zweryfikowanie hipotez szczegółowych, np. o dopuszczalności
określonego konstruktu teoretycznego (ξ i, lub ηi) odzwierciedlającego dany
mentalny konstrukt poznawczy. Od strony technicznej wykorzystywana jest
w tym celu konfirmacyjna analiza czynnikowa. Dla zobrazowania powyższego wywodu proponuję sięgnąć do klasycznych modeli SEM. Oto przykład
prostego modelu strukturalnego (Rycina 2), w którym testowany jest wpływ
dwóch zmiennych egzogenicznych (ξ 1 oraz ξ 2 – gr. ksi) o porównywalnym
statusie na zmienną endogeniczną (η1 – gr. eta).
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Wszystkie trzy wymienione zmienne to zmienne latentne, które można
porównać do konstruktów osobistych w rozumieniu G. A. Kelly’ego (1955,
1970). Każdy z egzogenicznych konstruktów ma swoją argumentację empiryczną. Dla ξ 1 są to wskaźniki obserwacyjne X 1, 2, 3 (gr. chi), a dla ξ 2 – wskaźniki obserwacyjne X4, 5, 6, stanowiące materiał badawczy uporządkowany
w empirycznej macierzy danych (S). Podobnie, dla konstruktu endogenicznego η1 są to wskaźniki obserwacyjne Y1, 2, 3, 4, 5 (gr. ipsylon). Macierz jest
podstawą do testowania, czyli wykazania dopuszczalności wykoncypowa6 Odwołuję

się tutaj do modeli bazujących na sprawdzonych wzorcach analizy ścieżek
i modeli przyczynowych (por. Bollen, 1989, s. 33 i s. 53; por. Ringle, 2004, s. 9).
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nego modelu teoretycznego (Σ), jeśli w wyniku przeprowadzonej estymacji
modelu wartość w teście chi2 nie będzie znacząca (tzn. p>0,05). Zanim jednak zostanie przetestowana dopuszczalność najważniejszej hipotezy o istotnym wpływie zmiennych egzogenicznych na endogeniczną, modele cząstkowe (submodele) powinny przejść pozytywnie weryfikację. Za taką strategią
przemawia argumentacja merytoryczna i formalna, której istotne elementy
przedstawiłem poniżej, omawiając konfirmacyjną analizę czynnikową oraz
problem kierunku przyczynowości.
Wracając do typowego modelu kauzalnego (regresja z nieobserwowanymi
zmiennymi), warto przypomnieć, jak brzmi interpretacja standaryzowanych
estymant dla ścieżek: jeśli wartość zmiennej, od której wychodzi strzałka,
wzrośnie o 1 odchylenie standardowe, to wartość zmiennej, do której strzałka
dochodzi, wzrośnie o wyestymowaną wartość współczynnika ścieżki (standaryzowana waga regresyjna), jeśli znak tego współczynnika jest dodatni;
wartość zmiennej skutkowej obniży się, jeśli znak współczynnika jest ujemny. Co więcej, wynik przeprowadzonej estymacji modelu dostarcza informacji o wartościach kwadratu współczynnika korelacji wielokrotnej, które pojawiają się przy zmiennych endogenicznych zarówno latentnych (ηi – gr. eta),
jak i obserwacyjnych Yi (gr. ipsylon) – wskaźników dla ηi oraz X i (gr. chi) –
wskaźników dla ξ i (gr. ksi). Każda z tych informacji określa procent (jeśli
wyliczoną wartość estymanty pomnoży się x 100), w jakim dana zmienna
zostaje wyjaśniona przez wpływy tych zmiennych, które do niej wysyłają
strzałki. Warto dodać, że zmienne wysyłające strzałki są predyktorami dla
zmiennych, które przyjmują strzałki. Przykładowo, jeśli wspomniana estymanta dla określonej zmiennej endogenicznej wynosi 0,28, oznacza to, że jej
rozkład w 28 procentach można wytłumaczyć wpływem zmiennych, które są
jej predyktorami. W takiej sytuacji dla badacza dopuszczalną jest ekstrapolowana informacja, że 72 procent zmienności tej zmiennej endogenicznej nie
jest wyjaśnione przez predyktory uwzględnione w tym modelu. Analogicznie
można interpretować bardziej rozbudowany model (por. Rycina 3).
Jeśli w modelu kauzalnym nie uwzględnia się roli mediatora dla zmiennej latentnej endogenicznej (η1 lub η2) i w ten sposób kontroluje się jedynie
najważniejsze wpływy bezpośrednie (np. γ11 reprezentuje wpływ między ξ 1
a η1), a rezygnuje się z kontroli wpływów bezpośrednich (β21 lub β12 – gr.
beta) między zmiennymi endogenicznymi, wówczas na etapie specyfikacji
modelu należy dopuścić korelację (ψ12 – gr. psi) między błędami pomiaru (ζ 1
oraz ζ 2 – gr. dzeta) zmiennych latentnych endogenicznych (η1 lub η2). Przyjmuje się, że źródło zmienności η1 i η2 może być wyjaśnione nie tylko wpływem zmiennych egzogenicznych (ξ 1 i ξ 2), ale również innymi zmiennymi egzogenicznymi, które nie zostały uwzględnione w modelu. Dopuszczenie korelacji (ψ12) oznacza w domyśle istotną współzmienność konstruktów η1 i η2
oraz współzmienność między ich błędami (ζ 1 i ζ 2). Podobnie jak na poziomie
obligatoryjnych założeń, należy dopuścić korelację (φ12 – gr. phi) między
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Rycina 3. SEM (CM): złożona regresja wielokrotna z nieobserwowanymi zmiennymi

Rycina 3. SEM (CM): złożona regresja wielokrotna z nieobserwowanymi zmiennnymi
(bez udziału mediatora)
(bez udziału mediatora)

konstruktami ξ 1 i ξ 2, uznając, że poszczególne konstrukty ξ i odnoszą się do
hipotetycznej, zwartej sfery psychologicznej, której dopuszczalność pozytywnie wcześniej zweryfikowano na podstawie oceny wskaźników dopasowania
modelu do danych. Przyjmuje się, że źródło współzmienności (φ12) leży poza
rozpatrywanym modelem.

Rola mediatorów i moderatorów w przyczynowości pośredniej
i bezpośredniej

Przykłady przedstawione na rycinie 4 obrazują sytuacje mediowania oraz
moderowania przyczynowości przez czynnik B. Z hipotetycznym wpływem
moderatora mamy do czynienia w sytuacji, w której tylko pod określonymi warunkami B, A jest znacząco powiązane z C. Natomiast z hipotetycznym wpływem B jako mediatora między A i C, a dokładniej hipotetycznymi
wpływami A na B oraz B na C, mamy do czynienia wtedy, gdy spełnione
są warunki: (1) A jako predyktor jest znacząco powiązane z C, (2) A jako
predyktor jest znacząco powiązane z B, (3) B jest znacząco powiązane z C,
lecz pod kontrolującym wpływem A, (4) wpływ A na C jest mniejszy, aniżeli
pod kontrolującym wpływem B (za: Holmbeck, 1997).
Moderatory w SEM pełnią rolę czynnika eksperymentalnego, który pozwala badaczowi testować dopuszczalność hipotezy o związku przyczynowo-skutkowym. Badacz podejmuje ten problem, jeśli zastosuje odpowiedni schemat eksperymentalny (por. Judd, 1995/2002; por. Shaughnessy i in.,
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1990/2002, por. Wojciszke, 2004), w którym kluczową rolę w wyjaśnianiu
przyczyn różnic między strukturami mogą odegrać moderatory (moim zdamediator
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B

b
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niem można je porównać do funkcji kanonu jedynej różnicy zdefiniowanego
przez J. S. Milla). Moderatorami (przyczynowymi regulatorami zmian) mogą
być zmienne nominalne, takie jak: przynależność do grupy płci, przedziału
wiekowego, kontrolowane w badaniach zmienne socjodemograficzne, a nade
wszystko specyficzne właściwości osobowościowe (zwłaszcza temperamentu7
i charakteru), które mogą być podstawą przynależności osób do określonego
typu strukturalnego osobowości. Warto podkreślić, że testowanie roli moderatora, czyli np. wpływu specyfiki grupy, polega na przyjmowaniu (na różnych poziomach analiz) podobieństwa estymant tj.: wag pomiarowych (ang.
measurement weights), pomiarowych wyrazów wolnych (ang. measurement
intercepts), wag strukturalnych (ang. structural weights), strukturalnych wyrazów wolnych (ang. structural intercepts), średnich strukturalnych (ang.
structural means), kowariancji strukturalnych (ang. structural covariances),
reszt strukturalnych (ang. structural residuals), reszt pomiarowych (ang. measurement residuals) między porównywanymi grupami (por. przykład moderatora, w: A. Januszewski, 2009).
7 Argumentację

merytoryczną dla moderującego wpływu temperamentu można znaleźć w pracy J. Strelaua (2002, s. 273). Przykładowo, temperament w rozwoju osobniczym
występuje bądź kształtuje się najwcześniej, stąd rozpatrywanie jego związku ze stresem jest
jak najbardziej zasadne. Cechy temperamentu w odniesieniu do radzenia sobie ze stresem
mogą mieć status moderatora, ponieważ stanowią warunek poprzedzający występowanie innych zjawisk, na które wpływają. Jak się wydaje, Autor tej argumentacji będzie weryfikował
(lub poddawał konfirmacji) układ hipotez, że cecha konstytucjonalna, która chronologicznie
była wcześniej, może być przyczyną bardzo ważnej cechy lub zachowania, które – jako efekt
uczenia – ukształtowały się później. W polskiej literaturze cennym źródłem informacji na
temat roli mediatorów i moderatorów jest praca B. Wojciszke (2004), odwołująca się do klasycznego tekstu R. Barona i D. Kenny’ego (1986).
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Z formalnego punktu widzenia możliwa liczba założeń o podobieństwie
estymant jest zależna od poziomu rozbudowania modelu. Najmniej będzie
ich w przypadku prostych modeli jednoczynnikowych, więcej – w wieloczynnikowych, jeszcze więcej – w hierarchicznych, dalej – kauzalnych z wyraźnie wyodrębnioną częścią strukturalną itd. Jednak z merytorycznego
punktu widzenia (argumentacja teoretyczna) ważniejsze jest uzasadnienie
założeń o podobieństwie lub niepodobieństwie określonych estymant charakteryzujących porównywane grupy osób. Przy założonym podobieństwie
wszystkich estymant, uzyskana wartość (p≤0,05) pozwalająca oszacować
istotność wyniku w najczęściej używanym (por. Arbuckle, 2007) teście podobieństwa (chi2) jest podstawą do nadania moderatorowi statusu czynnika
wyjaśniającego źródło różnicy estymant między porównywanymi grupami osób. Tak jak wspomniałem, czynnikiem moderującym może być jakaś
zmienna nominalna, która chociaż leży poza modelem, jest jednak jedyną
zmienną, której specyfika jest ewentualną przyczyną różnic analogicznych
estymant w modelu między porównywanymi grupami osób.
Z merytorycznego punktu widzenia przyczyna leży zawsze poza modelem; należy do sfery pozamatematycznej, pozaformalnej. Może nią być
np. płeć, jeśli: (1) założy się podobieństwo wszystkich estymant w modelu,
(2) spełni się warunki jednorodności wewnętrznej dla grup kobiet i mężczyzn, (3) wartości wszystkich innych zmiennych psychologicznych mają podobne rozkłady8, a uzyskany wynik w teście (chi2) okaże się istotny (p≤0,05).
Praktyka dowodzi jednak, że większość badaczy stawia sobie cele bardziej
eksploracyjne niż arbitralnie rozstrzygające to, co jest „pierwszą przyczyną”.
Dlatego „przyczynowość” najczęściej jest rozumiana jedynie jako „dopuszczalna przyczynowość”. Takie jej zdefiniowanie proponują też klasycy SEM.
Z kolei rola mediatora może być porównana do klasycznej zmiennej
pośredniczącej, której status między zmienną niezależną a zależną polega
na pośredniczeniu wzmacniającym, osłabiającym lub obojętnym. Dlatego
też status przyczynowości dla mediatora jest niższy, gdyż pełni on rolę filtra a nie przyczyny głównej. Jego rolę można porównać do funkcji kanonu
zmian towarzyszących zdefiniowanego przez J. S. Milla. Jednak z uwagi na
to, że znacznie łatwiej jest włączyć mediator do modelu SEM, niż przeprowadzić żmudne hipotetyczne uzasadnienie merytoryczne i formalne dla wyizolowania moderatora, a następnie empirycznie wykazać jego rolę, wariant
z mediatorem zdaje się być „bezpieczniejszy”. Między innymi te właśnie argumenty przyczyniły się do wzrostu popularności modeli SEM z jego użyciem.
8 Chodzi o te, które dodatkowo, oprócz przykładowo wymienionego czynnika płci,
mogą wpłynąć na różnicę między strukturami estymant porównywanych grup, a których
nie uwzględniono wewnątrz modelu, tzn. nie są przedmiotem estymacji, np. dane socjodemograficzne, poziom i struktura inteligencji lub inne.
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Literatura przedmiotu podaje, że jest niewielka liczba analiz z użyciem
moderatora w znaczeniu omówionym powyżej. Z pewnością wynika to
z konieczności dokonania licznych szczegółowszych analiz oraz interpretacji, bez gwarancji, że próba wyizolowania „wyłącznej” przyczyny zakończy
się powodzeniem. Z tego powodu badacze zajmujący się problematyką przyczynowości w naukach społecznych zdają się być rzecznikami stanowiska,
że: (1) przyczyna jest specyficzną strukturą, w której istotną rolę odgrywają
także interakcje między zmiennymi, (2) operowanie pojęciem „dopuszczalna
przyczyna” zamiast arbitralne orzekanie o niej jest bezpieczniejsze oraz dokładniej odnosi się do natury zjawiska. Z drugiej strony, moderatorów wśród
zmiennych psychologicznych warto szukać między „twardymi” zmiennymi,
np. raczej wśród cech temperamentu niż charakteru, cech centralnych osobowości aniżeli powierzchownych itp. Rzetelniej opracowane wyniki badań
dowodzą bowiem, że „twarde” zmienne psychologicze, nawet na poziomie
tradycyjnych metod statystycznych (np. ANOVA, MANOVA), uzyskują
szczególny status wyjaśniający. Dla przykładu, operując statystyką η2 (gr.
eta kwadrat), otrzymujemy informację o tym, w jakim procencie zróżnicowanie wyników zmiennej zależnej jest wyjaśnione wpływem zmiennej niezależnej (por. Francuz i Mackiewicz, 2005, s. 382), np. specyfiką wynikającą
z przynależności do określonej grupy lub typu osób. Doświadczeni badacze
wiedzą, że jeśli zmienną niezależną będzie „twarda” zmienna (nominalna),
np. dobrze wyodrębnione typy strukturalne temperamentu, to ów wyliczony
procent jest z reguły znacząco wyższy, niż wtedy, gdyby były to kulturowo
uwarunkowane typy struktur osobowości i wynikające z tego powiązania
z innymi zmiennymi osobowościowymi.
Jeśli do modelu kauzalnego (regresji wielokrotnej z nieobserwowanymi
zmiennymi) włączony zostanie mediator, to wariant rozwiązania pokazany
na rycinie 3 będzie wyglądał następująco:
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Rozwiązanie przedstawione na rycinie 5 pozwala analizować i testować
istotność wpływów bezpośrednich, głównie γi (gr. gamma), ale także λ i (gr.
lambda), np. λx i oraz λy i), oraz najprostsze postacie wpływów pośrednich,
np. jako iloczyny γi λy i. Szczególnie wartościowe dla powyższego przykładu jest uwzględnienie roli mediatora. Gdyby była nim zmienna η1, to jeden z ważniejszych efektów pośrednich – między ξ1 a η2 – byłby obliczany
jako iloczyn γ11β21 i mógłby być konfrontowany z efektem bezpośrednim γ21.
Natomiast gdyby zmienna η2 była mediatorem między zmienną egzogeniczną ξ 2 a endogeniczną η1, to jeden z ważniejszych efektów pośrednich byłby
obliczany jako iloczyn γ22β12 i mógłby być konfrontowany z efektem bezpośrednim γ12. Warto dodać, że testowanie wpływów β21 i β12 powinno się
traktować jako alternatywne a nie jako jednoczesne.
Sprawa kontrolowania wpływów pośrednich jest dość złożona, ponieważ
badacz może eksperymentalnie poddać analizie wiele modeli uwzględniających dopuszczalne ustawienia. Po drugie, jak podkreśla Bollen (1989), dopuszczenie pewnej zmiennej endogenicznej do roli mediatora między określoną zmienną egzogeniczną a inną zmienną endogeniczną, wymaga szczególnego uzasadnienia merytorycznego. Po trzecie, aby dopuścić w złożonym
modelu strukturalnym udział współczynnika βij (gr. beta), celowe wydaje
się wcześniejsze potwierdzenie hipotezy, że wspomniana zmienna endogeniczna pełni rolę mediatora. Dlatego też, mimo formalnej dopuszczalności
powyższego modelu, musi on być wcześniej przedyskutowany i uzasadniony
merytorycznie. Ważne jest również to, aby przed ostatecznym testowaniem
hipotezy o przyczynowości w modelach strukturalnych, ustalić status teoretyczny i pomiarowy zmiennych latentnych egzogenicznych i endogenicznych,
za każdym razem w odniesieniu do ich empirycznych argumentów (wskaźników). Z uwagi na to, że związane ze zmiennymi latentnymi błędy – ζ i
(gr. dzeta) w znaczym zakresie mają wspólne źródło zmienności, ich wpływ
można ograniczyć, dopuszczając kowariancję – ψ ij (gr. psi), wymaganą z formalnego punktu widzenia (por. Bollen, 1989).

Konfirmacja konstruktu poznawczego jako przyczyny zachowań

Przed przystąpieniem do budowy pełnego modelu kauzalnego warto
uzyskać potwierdzenie dopuszczalności submodeli. Można przyjąć, iż każdy pojedynczy submodel jest próbą zobrazowania jednostkowego konstruktu
osobistego w rozumieniu G. A. Kelly’ego (1955, 1970), a zebrana przez badacza empiryczna macierz kowariancji służy jako strukturalny zbiór argumentów konfirmujący (potwierdzający) hipotezę o istnieniu takiego ukrytego
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konstruktu. W tym celu wykorzystuje się konfirmacyjną analizę czynnikową
(CFA – ang. Confirmatory Factor Analysis). Chcę podkreślić, że nie jest to
wymaganie, lecz zalecenie merytoryczno-formalne wyniesione z doświadczeń. Badacze zainspirowani dużymi możliwościami SEM, szczególnie ci,
którzy budują wielowymiarowe i wielozmiennowe modele, doznają różnych
niepowodzeń na etapie ich testowania. Najczęściej jest to negatywna weryfikacja H0 o braku rozbieżności między obserwowaną macierzą kowariancji
(S) a implikowaną przez model (Σ). Źródła owych porażek tkwią zarówno w formułach modeli teoretycznych, jak również w samej macierzy danych (m.in. skośne rozkłady zmiennych, dublujące się zmienne). Tak zwana
trafność teoretyczna jest zasadniczym walorem SEM (w porównaniu z tradycyjnymi metodami statystycznymi), dlatego każdorazowe odrzucenie H0
wiąże się z uznaniem modelu teoretycznego za nietrafny. Szczególnie dotkliwie odczuwa się negatywnie zweryfikowany model kauzalny z wyraźnie
wyodrębnionymi częściami: egzogeniczną, strukturalną i endogeniczną, ponieważ wielki wysiłek badacza włożony w prace przygotowawcze okazał się
daremny. Aby zapobiec takiej sytuacji, warto rozbudowane modele wpierw
podzielić na fragmenty i przeprowadzić ich weryfikację. Takimi submodelami mogą być wyekstrahowane i wyraźnie zdefiniowane obszary badanej
rzeczywistości psychologicznej (konstrukty osobiste) oraz odpowiednio dobrane wskaźniki empiryczne, których macierz kowariancji jest podstawą do
przyjęcia konstruktu (uznania go za trafny) bądź odrzucenia (uznania za
nietrafny). Submodele, które spełnią kryteria dopuszczalności, mają szansę
odegrać szczególnie wartościową rolę w rozbudowanym modelu docelowym,
w którego strukturalnej części odbywa się testowanie najważniejszej hipotezy (por. Rycina 1). Prosty, dwuczynnikowy model CFA można zobrazować
następującym przykładem:
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(za: Bollen, 1989, s. 260), w którym uwzględniono dwa egzogeniczne konstrukty (ξ 1 i ξ 2 – gr. ksi), mimo że suwerenne, to jednak o wspólnym źródle
zmienności (φ12 – gr. phi). Empirycznym potwierdzeniem każdego z nich są
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wskaźniki obserwacyjne – X i, reprezentujące dany konstrukt ze stosowną
siłą argumentacji (λx i). Chodzi tu o wyestymowane współczynniki ścieżek
(λx i oraz λy i) odnoszące się odpowiednio do wpływu ξ i na X i oraz ηi na Yi.
Chociaż w wyniku estymacji współczynniki te są zaopatrzone w informację
o ich istotności (p.i.), to jednak przyjmuje się, że ich wartość standaryzowana nie mniejsza niż 0,3 (a nawet 0,4 przez bardziej wymagających badaczy) traktowana jest jako satysfakcjonująca. Wartość ta jest argumentem
formalnej dopuszczalności wskaźnika dla konstruktu, wystarczająco wolnej
od wpływu czynnika losowości.
Istnieją także struktury zmiennych latentnych o bardziej złożonej postaci.
Do ich zidentyfikowania można posłużyć się przykładem hierarchicznej konfirmacyjnej analizy czynnikowej, omówionym przez K. Bollena (1989, s. 315):
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W prezentowanym przykładzie (Rycina 7) status każdej ze zmiennych
latentnych endogenicznych (η1, η2, η3 – gr. eta) jest porównywalny, a ukrytą
strukturą, w stosunku do nich nadrzędną, jest latentna zmienna egzogeniczna (ξ 1 – gr. ksi), która dla endogenicznych ma status źródłowej. Jej dopuszczalność jest argumentowana dwustopniowo. Na pierwszym poziomie są to
empiryczne wskaźniki obserwacyjne (Yi), na drugim – zmienne latentne (ηi).
Warto podkreślić, że badacz konstruujący na bazie CFA narzędzie diagnostyczne, np. test czy kwestionariusz, bazujący na założeniach określonej
teorii, wypracowuje jednocześnie klucz do tego narzędzia (współczynniki
ścieżek – λx i lub λy i – gr. lambda, zależnie od wariantu CFA – prosta lub
hierarchiczna). Wyliczone wartości tych estymant można porównać z rolą,
jaką pełnią ładunki czynnikowe w eksploracyjnej analizie czynnikowej. Natomiast spełnienie przez model CFA warunków dopuszczalności (por. kryteria w tab. 2) jest jednocześnie spełnieniem kryterium trafności teoretycznej
narzędzia.
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Wyniki ustalone na podstawie CFA można skonfrontować z tymi, które
uzyskano przy zastosowaniu tradycyjnej, eksploracyjnej analizy czynnikowej
(EFA). Każdorazowe porównanie zwykle dowodzi poprawy walorów trafności i rzetelności narzędzia diagnostycznego opracowywanego metodą CFA.
Warto dodać, że bardzo rzadko czynniki wcześniej wyodrębnione metodą
EFA wiernie odtwarzają się przy zastosowaniu CFA, mimo że często istnieje
ogólne podobieństwo struktur ustalonych przez te dwie odmienne strategie.
Tabela 1. Różnice między eksploracyjną i konfirmacyjną analizą czynnikową
Eksploracyjna analiza czynnikowa (EFA)

Konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA)

jest metodą typu indukcyjnego, realizującą
procedurę wnioskowania od szczegółu (obserwacyjnego) do ogółu (syntezy teoretycznej)

jest metodą typu dedukcyjnego, realizującą
procedurę wnioskowania od ogółu (konstruktu teoretycznego) do szczegółu (obserwacji)

przeznaczona głównie do redukcji danych

przeznaczona głównie do weryfikacji konstruktu teoretycznego na podstawie danych
empirycznych

w wyniku wprowadzonych ograniczeń dopuszcza się niezerowe współczynniki redopuszcza się związki każdego z czynników
gresji (ładunki czynnikowe) tylko między
ze wszystkimi pytaniami (wskaźnikami)
określonym konstruktem a wskaźnikami
przypisanymi jemu na mocy teorii
wynik zwykle jest uproszczeniem pierwot- wynik jest źródłem optymalizacji: (1) załonych zamierzeń teoretycznych i empirycz- żeń teorii, (2) narzędzi pomiarowych służąnych badacza
cych weryfikacji teorii
błąd pomiaru jest dla badacza źródłem informacji zwrotnej będącej podstawą do: (1) mobłąd pomiaru jest informacją wskazującą na
dyfikowania formuły pytania, jeśli wykazakonieczność pogodzenia się badacza z ograno, że nie było ono suwerenne i testowało
niczonym walorem trafności narzędzia diarównocześnie różne konstrukty, (2) wprognostycznego
wadzania nowych pytań, których brakowało do testowania jakiegoś aspektu teorii
Inne cechy specyficzne konfirmacyjnej analizy czynnikowej:
(1) umożliwia sprawdzenie dopasowania zarówno całkowitego hipotetycznego modelu
czynnikowego, jak również estymacji rozmaitych parametrów wewnątrz tego modelu
(2) pozwala na porównanie różnych konkurencyjnych hipotetycznych modeli czynnikowych
(3) umożliwia oszacowanie adekwatności danego modelu czynnikowego przy uwzględnieniu różnych grup osób współtworzących badaną populację; podczas analizy tego problemu możliwe jest testowanie roli moderatora
(4) pozwala na obliczenie różnych wskaźników dopasowania, które pomagają w porównywaniu różnych modeli czynnikowych
(por.: Bollen, 1989; Arbuckle i Wothke, 1995/1999; Arbuckle, 1995/2006; Górniak, 2000, 2005;
Zakrzewska, 2004, s. 443).
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W tej części artykułu chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię.
Otóż badacz, chcąc zastosować SEM do opracowania wyników pochodzących z większego programu badawczego, w którym zastosowano liczne wieloskalowe metody, wcześniej opracowane za pomocą EFA, przed przystąpieniem do obliczeń powinien je uzgodnić z wymogami SEM. Następstwem
tego dopracowania jest korekta w kluczach do skal, testów i – oczywiście
– w definicjach zmiennych. Ten efekt także optymalizuje walory trafnościowe i rzetelnościowe całego przedsięwzięcia badawczego. Warto podkreślić,
że pojawiające się „pokusy”, aby część skal i testów, opracowanych wcześniej
przy użyciu tradycyjnego podejścia EFA, pozostawić, inną część – dopracować zgodnie ze standardami SEM, a następnie wszystkie te zmienne włączyć do rozbudowanego, np. kauzalnego modelu SEM, zwykle kończy się
porażką. Zostaje to potwierdzone w wynikach testów dopasowania modelu
teoretycznego do empirycznej macierzy kowariancji (por. tab. 2). Chociaż takie rozwiązanie jest dopuszczalne z formalnego punktu widzenia, to jednak
aspekt merytoryczny (trafnościowy) nie jest tutaj rozpracowany z należytymi standardami. Negatywną konsekwencją tego jest duża zmienność wyników powodowana rolą czynnika losowości a nie siłą związku wskaźnika
z konstruktem.
Mając na uwadze doświadczenia badacza stosującego eksploracyjną oraz
konfirmacyjną analizę czynnikową do opracowania danych psychologicznych, przydatne może się okazać ich porównanie, przynajmniej w aspekcie
jakościowym.

Kierunek przyczynowości (wskaźniki efektowe czy przyczynowe?)

Problem kierunku przyczynowości w programach do SEM, z technicznego punktu widzenia, można podjąć alternatywnie: (1) testując hipotezę
o tym, że latentna zmienna egzogeniczna (ξ i) jest przyczyną zmienności dla
wskaźnika obserwacyjnego (X i) lub (2) X i jest przyczyną dla ξ i. Dokonując
wyboru wariantu, badacz powinien jednak postępować zgodnie z kryterium
merytorycznym a nie formalnym. K. Bollen podkreśla, że wyznaczanie kierunku przyczynowości między zmiennymi ukrytymi a wskaźnikami w modelu pomiarowym może stanowić problem. Zgodnie z sugestią H. Blalocka
(1975, za: Bollen, 1989) należy rozróżnić wskaźniki kształtujące oraz zwrotne, co w odniesieniu do poniższej Ryciny 8 można przedstawić w sposób
następujący:
ad a) W modelu ze „wskaźnikami zwrotnymi” (ang. reflective indicators)
ścieżki wychodzą od zmiennych ukrytych (konstruktów) do zmiennych
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obserwowalnych (wskaźników) (Bollen, 1989; por. Brown, 2006, s. 351), co
w nawiązaniu do klasycznej teorii testów (Lord i Novick, 1968) odzwierciedla bezpośrednią przyczynowość między ukrytym konstruktem a jego
obserwacyjną miarą. Jak podkreśla K. Bollen, mamy tu do czynienia z tzw.

a)

ξ1

ξ1

λx1 λx2 λx3

λx1 λx2 λx3

X1

X2

X3

δ1

δ2

δ3

Wskaźniki efektowe,
wskaźniki zwrotne (reflective)
H: ξ jest przyczyną dla Xi

X1
b)

X2

X3

Wskaźniki przyczynowe,
wskaźniki kształtujące (formative)
H: Xi jest przyczyną dla ξ

Rycina 8. Kierunek przyczynowości.

Rycina 8. Kierunek
przyczynowości.
Zmienna
latentna
jako przyczyny
lub synteza danych
Zmienna
latentna jako
przyczyna
lub synteza
danych obserwacyjnych
obserwacyjnych

„wskaźnikami efektowymi” (ang. effect indicators). Można dodać, że w takim przypadku zmienna ukryta jest hipotetyczną przyczyną dla zmiennej
obserwacyjnej, tzn. wartości zmiennych obserwacyjnych (X i) są konsekwencją wpływu zmiennej ukrytej (ξ i). W pracach z zakresu nauk społecznych
większość planów badawczych opiera się na takim właśnie paradygmacie
wykorzystywania wskaźników efektowych.
Dla zobrazowania statusu wskaźników efektowych proponuję posłużyć
się ideą rozumowania dedukcyjnego, w którym wcześniej uporządkowany
„ogół”, czyli zbiór prawdziwych przesłanek teoretycznych, pozwala poprawnie przejść do określonego „szczegółu”, np. wniosku empirycznego.
W terminologii SEM zewnętrznymi kryteriami oceny dopuszczalności,
prawdziwości lub fałszywości „szczegółu” mogą być wyniki w odpowiednich testach dobroci dopasowania modeli teoretycznych do macierzy danych empirycznych (por. Tabela 2). Z psychologicznego punktu widzenia,
badacz korzystający z reguł heurystycznych, w porównaniu z regułami algorytmicznymi, obiera rozumowanie hipotetyczno-dedukcyjne. Jak podkreśla
Z. Chlewiński, funkcjonowanie heurystyczne, dla którego najistotniejsze są
informacje oraz reprezentacje poznawcze, jest wyższym poziomem funkcjonowania układu nerwowego człowieka (1993, s. 826). Sądzę, że reprezentacje poznawcze można porównać do pojęć albo konstruktów osobistych (ang.
personal constructs) w rozumieniu G. A. Kelly’ego (1955, 1970) oraz do konstruktów w rozumieniu modelowania strukturalnego, jako zmiennych latentnych egzogenicznych (ξ i) lub endogenicznych (ηi) zgodnie z tezą głoszoną
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przez L. Cronbacha i P. Meehla (1955, s. 283), że „konstrukt to pewna postulowana cecha ludzi, znajdująca odbicie w wykonaniu testu”. Z. Chlewiński (1993) dodaje, że człowiek nabywa uzdolnienia heurystyczne na poszczególnych etapach rozwoju intelektualnego, a następnie odkrywa ich wartość
praktyczną w rozwiązywaniu problemów, m.in. dzięki odkrywaniu analogii
między danym problemem a problemami ze znanym już rozwiązaniem. Zatem istotą rozumowania dedukcyjnego, heurystycznego zdaje się być formułowanie hipotezy wygenerowanej na podstawie konstruktu pojęciowego
o prawdopodobnym jego następstwie, czyli zachowaniu. Opisany powyżej
wariant kierunku przyczynowości jest szczególnie przydatny do opracowywania submodeli.
ad b) W modelach ze „wskaźnikami kształtującymi” (ang. formative indicators) kierunek przyczynowości wiedzie od obserwacyjnego wskaźnika do
konstruktu. Dlatego złożona przyczynowość, o którą tutaj chodzi, to następstwo „wskaźników przyczynowych” (ang. cause indicators), których zmienne
obserwacyjne są hipotetyczną przyczyną istnienia zmiennej ukrytej (Bollen,
1989; por. Brown, 2006, s. 351). W takim przypadku wartości zmiennych obserwacyjnych X i mają argumentujący wpływ na istnienie zmiennej ukrytej
ξ i. Ta postać modelu – wskaźników przyczynowych, pomimo jej właściwego
zastosowania w wielu przypadkach, nie cieszy się jednak dużym zainteresowaniem badaczy, być może dlatego, że bardziej przypomina eksploracyjne
niż konfirmacyjne postępowanie badawcze. Co więcej, status wskaźników
przyczynowych można porównać do typowego dla idei rozumowania indukcyjnego wnioskowania „od szczegółu do ogółu”, które jest podstawą tworzenia uogólnień teoretycznych, chociaż jest ono zarazem redukcją informacji.
Uogólniająca synteza dokonana na bazie empirii zwykle nie satysfakcjonuje
wnikliwego badacza, który poszukuje nie tyle dopełnienia teoretycznego, ile
wypracowania systemu teoretycznego umożliwiającego trafne przewidywanie faktów empirycznie właściwych dla danej dziedziny. Karol Popper (1992,
s. 120) wręcz twierdzi, że indukcja jest nieporozumieniem i nie odgrywa
żadnej roli w rozwoju wiedzy, a nawet prowadzi do jej regresu. Pytając dlaczego większość rozsądnych ludzi jest przekonana o poprawność indukcji,
Popper odpowiada, że jest to problem psychologiczny, u którego podstaw
leży mechanizm kojarzenia nakazujący wierzyć ludziom (nawyki, przyzwyczajenia), że to, co zdarzyło się w przeszłości, będzie zdarzać się w przyszłości (ib. s. 127).
Wnikliwy badacz jest bardziej zainteresowany budowaniem teorii tłumaczących rzeczywistość empiryczną niż odwrotnie; teorii, której system tez
i hipotez pozwala trafniej analizować, interpretować i tworzyć pojęcia nt.
zdarzeń psychologicznych (por. Januszewski, 1997).
Synteza teoretyczna, jaką człowiek tworzy na podstawie jednostkowej
obserwacji, ma ograniczoną wartość. Z psychologicznego punktu widzenia
badacz odkrywa owo ograniczenie, kiedy – przykładowo – dokonuje analizy
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rozumowania transduktywnego. Zdaniem J. Piageta, występuje ono u dzieci
w stadium myślenia przedoperacyjnego i polega na tym, że wynik rozumienia pojedynczego zdarzenia (sytuacji, przypadku) jest podstawą utworzenia pseudopojęcia lub „przed-pojęcia”, które jest ściśle związane z danym
zdarzeniem. Należące do wspólnej kategorii kolejne zdarzenie jest podstawą utworzenia następnego „przed-pojęcia”, które – dodane do poprzedniego – tworzy zestaw wniosków szczegółowych. Rozumowanie transduktywne
polega na przechodzeniu od przypadku do przypadku bez uwzględnienia
zasady, która je łączy. Tworzone na ich podstawie pseudopojęcia mogą być
odizolowane od siebie a nawet sprzeczne ze sobą. Dzięki usystematyzowanej
edukacji szkolnej pseudopojęcia zmieniają się w bardziej uporządkowane, logiczne i zhierarchizowane, stając się pojęciami (por. Przetacznikowa i Spionek, 1976, s. 396)9. Jest prawdopodobne, że badacz, który zaczyna posługiwać się SEM bazującym na wskaźnikach przyczynowych, zapewne sprawniej
„przechodzi/zalicza” fazy rozwoju myślenia przedoperacyjnego niż dziecko,
które jeszcze nigdy nie doświadczyło myślenia wykorzystującego operacje
konkretne, a tym bardziej formalne. Podobnie badacz, posługujący się „klasyczną” eksploracyjną analizą czynnikową, sprawniej niż dziecko przechodzi
przez kolejne stadia rozwoju myślenia, o ile porównuje znaczenia konotacyjne poszczególnych pytań, które zawarł w modelu. W ten sposób zmierza do
zidentyfikowania jakiejś ukrytej zmiennej psychologicznej, aby ostatecznie
sformułować jej wstępną definicję. Zazwyczaj po wykonanym zadaniu badacz albo odczuwa stysfakcję, bo udało mu się „coś” wyodrębnić czy odkryć,
co można używać jako tezy w dalszych dociekaniach teoretycznych i empirycznych, albo przeżywa frustrację, gdyż wiele subtelności psychologicznych
uwzględnionych w pojedynczych pytaniach nie ma istotnego znaczenia, ponieważ nie pozwalają na to wskaźniki matematyczne, które nie osiągnęły
oczekiwanego minimum. Właśnie w tych sytuacjach badacz doświadcza
przykrych konsekwencji wynikających z rozumowania indukcyjnego. Zamierzał budować wiedzę poprzez jej różnicowanie, tymczasem staje wobec konieczności zadowolenia się uogólnieniem redukującym bogatą rzeczywistość.
9 Tak jak to można zaobserwować w klasycznym eksperymencie piagetowskim, dotyczącym rozwoju poznawczego (okres przedoperacyjny, 2-7 lat), polegającym na przelewaniu
cieczy z jednego naczynia do drugiego, a zarejestrowana obserwacja wyrażona jest interpretacją dziecka (... więcej jest jej w tym naczyniu ...), które wskazuje na naczynie węższe
i wyższe. Punktem odniesienia jest sytuacja początkowa, kiedy w polu widzenia dziecka
wlewano tę samą objętość cieczy do dwóch identycznych, transparentnych naczyń. Wobec braku ukształtowanego pojęcia stałości objętości, koncentrowania się na stanach a nie
na przekształceniach stanów, mogą być wypowiadane karykaturalne wnioski, korygowane
zazwyczaj przez dziecko posługujące się już zasadą stałości objętości (okres operacji konkretnych, 7-11 lat). Podobnie w dziecięcej ocenie sytuacji ... a kiedy będzie obiad ...?, mimo
spożytego obfitego posiłku jednodaniowego, lecz poprzedzonego niemal cyklicznym i rytualnym podawaniem obiadu w sekwencji 3-daniowej. Nieprzestrzeganie rytuału może być
podstawą do nieuznania takiego posiłku za obiad.
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Jednak i w takiej sytuacji można mówić o postępie w tworzeniu wiedzy,
bowiem badacz daną zmienną psychologiczną: (1) zidentyfikował, (2) może
poszukiwać jej miejsca wśród znanych wcześniej zmiennych psychologicznych, (3) może uczynić ją przedmiotem precyzyjniejszej eksploracji, zgodnie
z przekonaniem klasyków SEM, że spełnienie przez model kryteriów jego
dopuszczalności wcale nie znaczy, że jest on jedyny i najlepszy.

Wskaźniki efektowe a operacjonalizacja zmiennych

Zagadnienie kierunku przyczynowości koresponduje bezpośrednio z sygnalizowanym przez M. Maloney’a i M. Warda problemem trafności diagnozy psychologicznej i naturą pomiaru psychologicznego. Będąc rzecznikami
psychologów zajmujących się diagnozą testową, podkreślają oni obiektywną
trudność pomiaru psychologicznego cech, które nie mogą być mierzone bezpośrednio, tak jak czynią to na przykład fizycy, ponieważ są one konstruktami pojęciowymi bez namacalnego istnienia (1976, s. 131). Mimo braku bezpośredniego dostępu do konstruktu psychologicznego wymaga się, by podczas budowania narzędzia diagnostycznego i późniejszego posługiwania się
nim, ustalić jego trafność. Ustosunkowując się do kwestii trafności testów
psychologicznych: treściowej, kryterialnej i teoretycznej, Maloney i Ward
podkreślają szczególną wartość tej ostatniej, gdyż „…odnosi się do stopnia,
w jakim test mierzy określony konstrukt teoretyczny czy cechę. Podstawową metodą określania tego rodzaju trafności jest teoretyczna analiza natury
badanej zmiennej i jej związków z innymi zmiennymi” (1976, s. 136). Autorzy podają jednak, że w obrębie trafności teoretycznej istnieje trafność pojęciowa, której teoria jest efektem końcowym a nie punktem wyjścia (1976,
s. 140). Warto w tym momencie dodać, że klasycznie rozumiana trafność
teoretyczna odnosi się do stopnia, w jakim test mierzy określony konstrukt
teoretyczny (zmienną latentną, przyp. A.J.) bądź cechę (ib. s.136), innymi
słowy – im większy stopień badanej zmiennej (wskaźnikowej, np. pytanie
lub skala, przyp. A.J.) wiąże się ze zmiennymi (latentnymi, przyp. A.J.), tym
większą można mieć pewność, że test spełnia kryterium trafności teoretycznej i mierzy to, co było celem diagnozy. Tym samym osiąga się cel sformułowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA, 1954,
za: Wiggins, 1973, s. 116), a mianowicie, że istotą trafności testów psychologicznych jest pomiar określonych bytów pojęciowych. A zatem mamy tu
najprawdopodobniej do czynienia z sytuacją, w której konstrukt teoretyczny jest czymś pierwotnym, a jego związek ze zmiennymi obserwacyjnymi
– czymś wtórnym, co odpowiada idei rozumowania dedukcyjnego, na której
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bazują wspomniane wyżej modele ze „wskaźnikami efektowymi” (zwrotnymi). Przedmiotem testowania jest tutaj hipoteza, iż konstrukt (ξ i) jest przyczyną następstw mierzonych wskaźnikami (X i). Dodatkowo uwzględnia się
tutaj udziały błędów pomiaru (δi oraz εi), których analiza umożliwia badaczowi optymalizację zarówno modelu teoretycznego, jak i wskaźników empirycznych (np. korekta pytań). W sytuacji modeli ze „wskaźnikami kształtującymi” testowana jest hipoteza, że indeks (zagregowany zbiór X i) dowodzi
istnienia konstruktu (ξ i).
Niezależnie od wariantu kierunku przyczynowości w CFA (wskaźniki
efektowe bądź kształtujące) badacz zawsze zdobywa wiedzę, którą można
wykorzystać do zbudowania trafniejszego modelu teoretycznego (por. hemplowski typ konfirmacji). Zatem mimo naturalnych ograniczeń rozumowanie indukcyjne, charakterystyczne dla modeli ze wskaźnikami kształtującymi, nie jest bezwartościowe, wręcz przeciwnie – jest źródłem cennego doświadczenia empirycznego, np. takiego, które można wykorzystać na rzecz
uporządkowanego rozumowania dedukcyjnego, wykorzystującego modele
ze wskaźnikami efektowymi. Ta ostatnia sytuacja odnosi się do maksymy
K. Poppera (1992) o prymacie „dobrej” teorii nad empirią.
Z merytorycznego i formalnego punktu widzenia, badacz, który według
założeń SEM, przeprowadza procedurę specyfikacji modelu, zgodnie z postulatem L. Cronbacha i P. Meehla (1955), wykonuje czynności podstawowe
i niezbędne dla konfirmacji modelu teoretycznego. Powinien zatem korzystać z wariantu CFA przeznaczonego dla wskaźników efektowych.
Jedną z najważniejszych czynności w tym zakresie jest operacjonalizacja terminów teoretycznych (zmiennych), która polega na nadawaniu sensu
empirycznego terminom psychologicznym (por. Hornowska, 1989, 2000; por.
Brzeziński, 1996, s. 206-215). Takie wiązanie terminów teoretycznych z obserwacjami jest podstawowym sposobem wyjaśniania ich znaczenia. Należy być również przygotowanym na to, aby zainteresowanej osobie wyjaśnić
treść pojęcia poprzez dokładne pokazanie jego powiązań z obserwowalnymi
zachowaniami. Taka „procedura wiązania terminów teoretycznych (odnoszących się do nieobserwowalnych właściwości zdarzeń i obiektów) z terminami obserwacyjnymi (oznaczającymi obserwowalne właściwości i relacje) nazywa się procedurą operacjonalizacji” (Roskam, 1989, za: Hornowska,
2000, s. 390). Badacz formułuje i testuje hipotezę o tym, że istnieje latentny konstrukt pojęciowy, który odnosi się do danego obszaru rzeczywistości
psychologicznej. O istnieniu i jakości tego konstruktu zapewnia specyficzny
zbiór zachowań, wyrażony np. sposobem odpowiedzi na próby testowe albo
na pytania kwestionariusza. Przyjmuje się, że empiryczna macierz danych
(osoby x zmienne wskaźnikowe) odzwierciedla ten zbiór i stanowi podstawę
weryfikacji hipotezy o dopuszczalności modelu teoretycznego.
Koncepcja operacjonalizacji powstała w ramach idealizacyjnej teorii
nauki i wymaga sprecyzowania następujących pojęć: czynnik, wielkość,
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zmienna oraz relacja istotnościowego następstwa. Czynnik to pojęcie teoretyczne o charakterze ontologicznym, które odnosi się do opisywanej przez
badacza rzeczywistości. Czynników może być wiele, a istniejące pomiędzy
nimi powiązania można nazwać, np. wykazując istotnościowy wpływ jednego czynnika na drugi. Wielkość jest terminem teoretycznym o charakterze
epistemologicznym, który pozwala opisać sposób postrzegania rzeczywistości przez badacza. Jest więc obrazem czynnika ustalanym przez badacza na
drodze teoretycznej rekonstrukcji i wynika z przyjętej teorii. Z uwagi na to,
że wielkość ma charakter teoretyczny, opisuje zjawiska niedające się bezpośrednio zaobserwować. Zmienna jest także pojęciem epistemologicznym,
odnoszącym się do sposobu ujmowania i opisywania przez badacza świata
rzeczywistego. Problemy badawcze są formułowane w języku określonych
pojęć. Aby przejść z poziomu pojęciowego na poziom empiryczny, pojęcia
muszą być przekształcone w zmienne. Pod pojęciem „zmienna” rozumie się
przyjęty przez badacza sposób przejawiania się wielkości na poziomie obserwacji. Ponadto, wpisująca się w te trzy kluczowe pojęcia teza o „zasadzie
empiryzmu” dyscyplinuje badacza w jego dociekaniach przypominając, że
dla każdego czynnika teoretycznego istnieje w jego przestrzeni wpływu jakiś jego obszar identyfikacji lub dające się zaobserwować jego konsekwencje
(por. Hornowska, 2000, s. 392-394). E. Hornowska (2000, s. 394-400) wymienia następujące etapy procedury operacjonalizacji: (1) rekonstrukcję czynnika teoretycznego – polegającą na ogólnym, teoretycznym zdefiniowaniu
danego pojęcia odnoszącego się do rzeczywistości; (2) konceptualizację wielkości – jej efektem jest rekonstrukcja modelu pojęciowego wraz z jego wymiarami; (3) dobór zmiennych operacjonalizujących wielkość – polegający
na wyselekcjonowaniu wskaźników (danych obserwowalnych), które pozwolą
na trafną identyfikację i testowanie zrekonstruowanego modelu pojęciowego.
W głoszonej współcześnie idei celowości wiązania teorii z empirią szczególny status naukowy zajmują wskaźniki efektowe. Zdaniem K. Poppera
(1992), konsekwencją prymatu teorii nad empirią jest poszukiwanie abstrakcyjnych wyjaśnień dla zjawisk, które objęte są procesem badawczym. Tak
więc istotą poznania naukowego jest weryfikowanie teorii, a dokładniej –
konfirmowanie hipotetyczno-dedukcyjnego modelu, który obejmuje zarówno czynności, jak również wynik potwierdzania hipotezy; bądź ujmując
ogólniej, uporządkowanego systemu tez i hipotez dotyczących określonego
aspektu rzeczywistości, poprzez skonfrontowanie jej z danymi empirycznymi, które są rejestrowalne w obszarze rzeczywistości znajdującym się w zasięgu teorii.
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Kryteria ocen dopasowania modeli

Po przeprowadzonej estymacji testowanego modelu teoretycznego badacz
otrzymuje zbiór informacji szczegółowych o jakości dopasowania modelu do
danych empirycznych. Są one wyrażone wynikami w testach dobroci dopasowania modelu (walory trafności i rzetelności modelu) w relacji do testującej go macierzy danych.
Tabela 2. Testy dobroci dopasowania stosowane powszechnie do oceny modeli równań
strukturalnych (SEM – ang. Structural Equation Models) (za: Górniak, 2000)

testy RMSEA

postacie testu chi 2

test

w. kryt.

interpretacja wyniku testowego

chi 2

Tradycyjna miara umożliwiająca testowanie H0 o braku rozbieżności między obserwowaną macierzą kowariancji (S)
a implikowaną przez model (Σ) (jeśli p>0,05); tzn. reszty
standaryzowane obu macierzy wynoszą 0. Oznacza to, że
ograniczenia nałożone przez badacza w modelu teoretycznym są trafne. Użyteczność tego testu, zwłaszcza w przypadku dużych prób, jest ograniczona, gdyż zbyt łatwo prowadzi do odrzucenia prawdziwych modeli.

p

p>0,05

Cytowanie wyniku tego testu jest raczej konsekwencją pewnej tradycji, a nie racji merytorycznych odnoszących się do
trafności i rzetelności modelu. Ten wymóg lepiej spełnia
miara chi 2/df. Większa liczba stopni swobody (df ) dla modelu oznacza, że jest on „elastyczniejszy”, bardziej uniwersalny,
np. łatwiej odtworzy się na innych próbach. Uzyskuje się to,
minimalizując liczbę przyjętych założeń w modelu

chi 2/df

do 2
do 4~5

Maksymalna wartość dla dobrze dopasowanych modeli
(mniejsza lub równa 2 – dla kryterium konserwatywnego;
mniejsza lub równa 4, a nawet 5 – dla kryterium bardziej
liberalnego)

≤0,05

Root Mean Square Error of Approximation (pierwiastek średniokwadratowego błędu przybliżenia); test Steigera-Linda
mający wysoką rangę w opinii ekspertów. Jest to miara tego,
jak źle dopasowany jest model, z uwzględnieniem jego paramatrów wymagających oszacowania. Wynik im bliższy jest
0, tym lepiej model teoretyczny jest dopasowany do macierzy
wyników. Wskaźnik nieprzekraczający wartości 0,05 oznacza dobre dopasowanie modelu do danych empirycznych.

RMSEA LO ≤0,05

Podstawowa górna granica błędu dla modeli dobrze dopasowanych.

RMSEA

testy RMSEA
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RMSEA HI

≤0,08

Aproksymowana górna granica błędu przyzwoitego dopasowania modelu to wartość 0,08 lub mniejsza, co oznacza
dopuszczalny błąd aproksymacji; wartość 0,1 jest podstawą
odrzucenia modelu

PCLOSE

≥0,05

lub wyższy, zmierzający do 1; tym lepiej dla modelu; wynik
0,05 jest minimalną wartością dającą argument, iż nie ma
podstaw do odrzucenia modelu; PCLOSE to tzw. test bliskości.

>0,9

Goodness of Fit Index – wskaźnik dobroci (jakości) dopasowania analogiczny do współczynnika determinacji w regresji. Mierzy wielkość wariancji-kowariancji macierzy (S),
która jest przewidywana przez odtworzoną macierz (Σ).
Wartość powyżej 0,9 – oznacza akceptowalny model, 0,95 –
satysfakcjonujący, a 1 – doskonałe dopasowanie modelu.

>0,9

Adjusted Goodness of Fit Index – skorygowany wskaźnik
dobroci dopasowania; miara analogiczna do skorygowanego współczynnika determinacji w modelach regresyjnych,
w którym uwzględnia się liczbę stopni swobody względem
liczby zmiennych. Im wyższa liczba df, tym lepszy jest model. Wartość powyżej 0,9 – oznacza akceptowalny model, od
0,95 – satysfakcjonujący, a 1 oznacza doskonałe jego dopasowanie.

testy GFI

GFI

AGFI

„N”- Hoel≥200
tera (0,05)

Wyliczona dla modelu wartość nie powinna być mniejsza niż
200. Jest to dolna granica akceptowalności modelu wyrażona
testem „N”-Hoeltera. Jeśli jest mniej, świadczy to, że model
może zostać odrzucony, w przypadku gdy liczebność próby
spadnie poniżej 200 (dla p<0,05). Jeśli wyliczona dla modelu
wartość N jest większa, np. 254, oznacza to, że model może
ulec zachwianiu, jeśli skonfrontujemy go z macierzą danych
pochodzącą od więcej niż 254 osób.

Testy dopasowania, które najczęściej (niezależnie od „szkoły”) używane
są do oceny dopuszczalności modeli teoretycznych przedstawiam w tabeli 2,
przyjmując ich syntetyczne interpretacje (za: Górniak, 2000).10 Z powyższego
zestawienia wynika, że największe znaczenie ma grupa testów RMSEA, dalej
GFI, test „N”-Hoeltera, postacie testu chi2 (którego najwcześniej używano do
oceny dopuszczalności modeli). Zależnie od „szkoły”, badacze używają także
– indeksów NFI, TLI, CFI.
Warto podkreślić fakt, że dorobek matematyków na tym obszarze jest
imponujący. Przykładowo, w wersji AMOS-a nr 7 (Arbuckle, 2007) jest 38
testów, przyporządkowanych merytorycznie do 10 grup. Dyskusja nt. zalet
10 Zastrzegam, iż są to testy odpowiednie dla szerzej sygnalizowanych w tym artykule
modeli CFA i CA. W przypadku innych wariantów wykorzystania SEM, sugeruję użycie
dodatkowych testów, w czym każdorazowo pomocny okaże się manual (por. Arbuckle, 2005,
2006, 2007 i nast.).
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i słabości testów jest bardzo bogata. Badacz, który śledzi jej przebieg, może
kierować się w doborze testów m.in. kryterium częstości cytowania, merytoryczną argumentacją dotyczącą znaczenia wyniku w danym teście lub zgodnością wyników z różnych grup testów.
Na koniec, warto choćby zasygnalizować, że badacz posługujący się SEM
musi dokonać kilku rozstrzygnięć natury formalnej wobec prezentacji opracowanego materiału badawczego. Musi zająć stanowisko w sprawach: prezentacji wyników rozwiązania modelu: graficznie na diagramie lub tabelarycznie, przedstawienia rozwiązań standaryzowanych lub niestandaryzowanych,
bądź jednych i drugich, co w ostatnim wariancie czyni sprawozdanie dość
obszernym. Sprawa prezentacji wyników standaryzowanych i/lub niestandaryzowanych jest wyzwaniem podobnym do klasycznego modelu wielokrotnej
regresji liniowej: estymanty standaryzowane są bardziej przydatne do spełnienia funkcji eksplanacyjnej równania, estymanty niestandaryzowane – do
funkcji predyktywnej. Ponadto, źródła optymalizacji modelu teoretycznego
tkwią w szczegółowej analizie estymant niestandaryzowanych, które dla
badacza są najcenniejszym źródłem informacji zwrotnej o newralgicznych
fragmentach modelu i możliwościach dokonania w nim zmian (zabiegi respecyfikacji), aby po powtórnej estymacji stał się modelem dopuszczalnym.
W przypadku estymant niestandaryzowanych badacz otrzymuje także
oszacowania wartości błędów, np.: (ζ i – gr. dzeta) – w równaniach, błędy (zakłócenia) związane z określonymi zmiennymi latentnymi endogenicznymi,
(ψ ij – gr. psi) – kowariancje (korelacje – w przypadku danych standaryzowanych) między błędami (zakłóceniami) ζ i związanymi z pomiarem zmiennych
ηi, (εi – gr. epsilon) – błąd związany z pomiarem określonego wskaźnika
Yi, (δi – gr. delta) – błąd związany z pomiarem określonego wskaźnika X i,
i wreszcie powiązane z ostatnimi – kowariancje (θε – gr. teta ε) – między
błędami pomiaru związanymi z pomiarem zmiennych Yi oraz (θδ – gr. teta δ)
– między błędami pomiaru związanymi z pomiarem zmiennych X i.
Wiedza na temat oszacowanych błędów może być przez badacza twórczo
wykorzystywana, np. do optymalizacji modeli teoretycznych, a nade wszystko – konstruowania testów psychologicznych jako trafniejszych niż dotąd
narzędzi badawczych, konstruowanych na podstawie założeń tradycyjnej
psychometrii.
Jeśli jednak zasadniczym celem opracowania jest prezentacja gotowych
modeli, które na etapach zwykle żmudnych przygotowań spełniły kryteria
identyfikowalności, poprawności i dopuszczalności, wówczas, jak sądzę, badacz może poprzestać na prezentacji estymant standaryzowanych, ponieważ na ich podstawie może dokonać opisu i analiz tego, co z teoretycznej
(dedukcyjnej) perspektywy wydaje się najważniejsze, a mianowicie określić
wewnętrzną zasadę organizacji konstruktu (lub konstruktów) jej uwarunkowania i następstwa. Łatwiej rozwiązać problemy związane z optymalizacją
modeli, kiedy odwołujemy się do macierzy estymant niestandaryzowanych.
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To ostatnie rozwiązanie warto polecić badaczom przygotowującym podręczniki do konstrukcji testów psychologicznych. Mimo, że w większości sprawozdań SEM przedstawia się standaryzowane estymanty (por. Brown, 2006,
s. 147), to jednak należy być bardzo czujnym, ponieważ wyłączne bazowanie
na rozwiązaniach standaryzowanych może zakończyć się przyjęciem mylącego lub błędnego rozwiązania (por. Bollen, 1989).
Warto podkreślić praktyczny aspekt estymant standaryzowanych: ujęcie ich w przedziale (od -1 do +1), niejako sprowadzenie ich do wspólnego
mianownika, ułatwia prowadzenie analiz, gdyż mogą być one bezpośrednio
porównywane ze sobą. Jest to przydatne zwłaszcza wtedy, gdy rozkłady wyników surowych dla zmiennych wskaźnikowych bazowały na różnych rodzajach skal przedziałowych.
Szczególnym przedsięwzięciem wieńczącym całość analiz jest raport
z badania wykorzystującego SEM. Schemat raportu z uwagi na jego wielowątkowość merytoryczną i formalną wymaga oddzielnego studium.
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Wybory 4 czerwca 1989 roku, choć nie w pełni wolne, jednak doprowadziły do odzyskania niepodległości, na którą Polacy czekali i o którą walczyli przez 50 lat. Aby uzyskać to niezwykle, bezkrwawe zwycięstwo konieczna
była praca bardzo wielu ludzi w całej Polsce. Również w Lublinie w działanie opozycji były zaangażowane liczne grupy, w tym wielu psychologów.

Przygotowanie wyborów 1989 r.

Przygotowanie wyborów 1989 roku trwało bardzo krótko: od ustaleń
przy Okrągłym Stole do pierwszych dni czerwca 1989 r. Kampanią wyborczą
kierował Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie, a w terenie regionalne
Komitety Obywatelskie. W Lublinie był to Komitet Obywatelski Lubelszczyzny wspierany przez wiele środowisk, a w zadanie to włączyły się też aktywnie osoby związane z Katedrą Psychologii Wychowawczej KUL.
Te kilka tygodni były ogromnie intensywne i stały się dla nas okresem
ważnym i niezapomnianym. Mieliśmy wtedy mało czasu i mało środków
– nie było Internetu, kserokopiarek, nawet flamastrów. Pisaliśmy na maszynach do pisania na marnym papierze przebitkowym, a większość plakatów
malowaliśmy ręcznie, zastruganymi patykami na arkuszach papieru pakun-
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kowego. Ponieważ ZOMO zrywało te plakaty, wywieszane były też drwiące
afisze z napisami: „plakat ćwiczebny do zrywania”. Któregoś dnia, gdy tak
malowaliśmy plakaty na murku przed skromniutkim lokalem Komitetu Obywatelskiego przy Krakowskim Przedmieściu, podeszła do nas jakaś starsza
pani. Dała nam niedużą, ręcznie uszytą flagę polską, mówiąc: „Przyniosłam,
bo pewno się wam przyda”. To zdarzenie wydaje się symboliczne dla tamtych dni.
Później niektórzy mówili, że kampania wyborcza nie była właściwie potrzebna, bo wystarczyłyby fotografie kandydatów z Lechem Wałęsą, ale sprawa nie była w rzeczywistości taka prosta. Media, prócz niewielkiego „okienka” Solidarności, były w rękach komuny, nie było jeszcze Internetu i poczty
elektronicznej, telefony były rzadkością, telefonów komórkowych i SMS nie
było wcale, a trzeba było w jakiś sposób poinformować ludzi o taktyce wyborczej. Przede wszystkim trzeba było przekonać ich, że warto brać udział
w głosowaniu, mimo że od lat wyrazem sprzeciwu wobec władz było nieuczestniczenie w nich. Trzeba było zapamiętać, na kogo głosować, których
kandydatów skreślać, a także w jaki sposób głosować (ordynacja wyborcza
była celowo przez komunistyczne władze ustalona w sposób zawiły, aby
część głosujących przez omyłkę zmarnowała glos). Wybory 1989 r. miały być
początkiem budowania społeczeństwa obywatelskiego, ważne więc było, aby
głosujący rozumieli o co w nich chodzi, znali kandydatów i wiedzieli, jak
zachować się w dniu wyborów.
Ponieważ na przygotowanie wyborów było bardzo mało czasu, potrzeba
było wielu ludzi, którzy o tym wszystkim informowaliby ustnie na spotkaniach wyborczych. Temu celowi służyła Wszechnica Wyborcza przy Komitecie
Obywatelskim Lubelszczyzny, która działała przez około 6 tygodni, w krótkim, ale bardzo intensywnym czasie przedwyborczym.

Powstanie i organizacja Wszechnicy Wyborczej

Stworzenie w Lublinie Wszechnicy Wyborczej, czyli zgromadzenie i wyszkolenie osób, które podejmą się agitacji przedwyborczej – jak ich nazwaliśmy – prelegentów, było pomysłem dra Adama Stanowskiego, który zaproponował żebym podjęła się tego zadania 1.
1 Dr Adam Stanowski (powstaniec warszawski, więzień polityczny za czasów stalinowskich, pracownik naukowo-dydaktyczny na socjologii KUL, później wybrany na senatora) był członkiem Komitetu Obywatelskiego Solidarność przy Lechu Wałęsie i działaczem
opozycyjnym w Lublinie.
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Dnia 24 kwietnia zwrócił się z tym do mnie profesor Jerzy Kłoczowski 2,
zostałam dokooptowana do Komitetu i zaczęłam organizowanie Wszechnicy.
Już 26 kwietnia, na zebraniu Komitetu przedstawiłam program pracy
Wszechnicy, a następnego dnia odbyło się w Katedrze Psychologii Wychowawczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pierwsze spotkanie szkoleniowe. Od razu zgłosiło się wielu chętnych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim asystenci i studenci starszych lat KUL, w następnych wiele innych osób.
Dr Antonina Gutowska:
W maju 1989 roku profesorowie i studenci byli wspólnie zaangażowani w realizację wielkiego dzieła, żyliśmy nadzieją na odzyskanie
wolności. Uniwersytet był wtedy prawdziwą wspólnotą nauczających
i nauczanych. My, wówczas studenci, słuchaliśmy profesorów, którzy
służyli nam swoją mądrością i doświadczeniem, prowadząc spotkania w ramach Wszechnicy Wyborczej, ale jednocześnie wiedzieliśmy,
że profesorowie potrzebują naszego zapału i energii do realizacji
wspólnych zadań. Każda osoba była ważna. Dlatego, po wygranych wyborach w czerwcu 1989 wszyscy czuliśmy się zwycięzcami
i współautorami sukcesu, a co za tym idzie, w nową rzeczywistość
wstępowaliśmy nie jako kibice, ale jako osoby współodpowiedzialne
za to, co dzieje się w Polsce.

Osoby posiadające odpowiednie kompetencje do prowadzenia zajęć szkoleniowych we Wszechnicy również znalazły się błyskawicznie. Ułatwienie
stanowił fakt, że w listopadzie 1981 roku, podczas lubelskiego strajku szkolnego, powstał zespół złożony z osób związanych z kierowaną przeze mnie
Katedrą Psychologii Wychowawczej KUL: dr Aleksandra Gała, dr Michał
Grygielski, dr Tomasz Ożóg, mgr Elżbieta Wilkos (+1996) [w tekście podaję
ich obecne tytuły naukowe].
Strajk szkolny, w ówczesnej prasie ogólnopolskiej zatajany, a lubelskich
gazetach wspominany tylko jako krzywda dla młodzieży, która została pozbawiona lekcji i opieki, w rzeczywistości miał charakter aktywny. W szkołach, które przystąpiły do strajku, nauczyciele byli przez cały czas obecni,
młodzież organizowała służbę porządkowa (żeby uchronić się od ewentualnych prowokacji), większość lekcji odbywała się normalnie, ale zamiast niektórych prowadzone były zajęcia takie, jakie w ówczesnej szkole nie mogły
się znaleźć. Były to przede wszystkim prelekcje z historii, ale także z katolickiej nauki społecznej i psychologii.
2 Prof. Jerzy Kłoczowski, powstaniec warszawski, profesor na historii KUL, członek Komitetu Obywatelskiego Solidarność przy Lechu Wałęsie, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny, senator RP.
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Zespół psychologii wychowawczej został zorganizowały w ciągu 2 dni
i dzięki temu zdążył przeprowadzić lekcje w wielu szkołach, a także niektórych wyższych uczelniach. Lekcje były prowadzone nowoczesną metodą
aktywizującą (w tamtym czasie jeszcze rzadko stosowaną, nazywaną dziś
warsztatem), według tego samego konspektu dostosowywanego do wieku
uczniów. Tematem warsztatu była miłość rozumiana szeroko – jako postawa społeczna odnosząca się do erotyki, rodziny, zaangażowania społecznego, Ojczyzny. Tekst stanowiący teoretyczną podstawę lekcji 3 został odbity na
powielaczu w 2 tysiącach egzemplarzy i w całości (ponieważ akurat wtedy
przywieziono go do lokalu Solidarności) zniszczony przez ZOMO 13 grudnia
1981.
W lubelski strajk szkolny zaangażowanych było wielu nauczycieli
i uczniów. Stanowił on dla nauczycieli okazję do pracy w szkole – choć przez
kilka dni – wolnej, a dla młodzieży ważną lekcję patriotyzmu i wychowania
obywatelskiego. To zdarzenie pozostało w pamięci jego uczestników, ale ponieważ nie mogło być przedstawione w ocenzurowanych mediach tamtego
czasu, jest do dziś mało znane.
Dr Aleksandra Gała:
Celem strajku szkolnego było udostępnienie młodzieży wiedzy prawdziwej, a nie zafałszowanej przez komunistyczną ideologię. Wraz
z kilkoma innymi kolegami byłam w grupie przygotowywanej przez
prof. Marię Braun-Gałkowską. Pani Profesor opracowała konspekty
i uczyła nas, jak przeprowadzać lekcje o dojrzałej miłości. Na zaproszenie sztabu strajku szkolnego byliśmy w różnych szkołach i w sumie nasza ekipa przeprowadziła 105 lekcji. Wieczorami dzieliliśmy
się wrażeniami ze spotkań z młodzieżą, która życzliwie i z powagą
przyjmowała przekazywane treści. Te szkolne spotkania dodawały
nam zapału do walki o Ojczyznę, w której wolne będą także szkoły.

Część osób prowadzących zajęcia podczas strajku szkolnego stała się
trzonem zespołu organizującego Wszechnicę Wyborczą. Od początku należeli do niego prof. Maria Braun-Gałkowska, dr Aleksandra Gała, dr Tomasz
Ożóg, potem dołączyli: dr Radosław Drwal (UMCS), dr Andrzej Juros, prof.
Piotr Oleś.
Słuchacze Wszechnicy zgłaszali się wprost do osób prowadzących zajęcia (jeżeli znali je osobiście), albo byli kierowani pisemnie przez Komitety
Obywatelskie z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny. Kierować mogło też niezależne harcerstwo. Lista uczestników przechowywana była tylko
3 Tekst stanowiący podstawę lekcji o miłości prowadzonych podczas strajku szkolnego
potem został opublikowany jako rozdział książki: Maria Braun-Gałkowska, Psychologia domowa.
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w Komitecie i nie zachowała się – zaginęła wraz z innymi dokumentami
Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny. Inne jej egzemplarze nie były sporządzane ze względu na bezpieczeństwo (żeby nie dostały się w ręce UB),
gdyż wtedy nie było jeszcze wiadomo, jak akcja się skończy.
Notatki dotyczące działania Wszechnicy i programu spotkań, które stanowią podstawę tego tekstu, zachowałam u siebie, żadnych list z nazwiskami
nie miałam. Podaję przykładowo niektóre zapamiętane osoby: prof. Stanisław Gałkowski, dr Michał Grygielski, mgr Andrzej Grządkowski, dr Elżbieta Trubiłowicz, dr Antonina Strojnowska, prof. Jacek Wojtysiak i inni.
Ogółem Wszechnicę ukończyło około 200 osób.
Spotkania szkoleniowe
Spotkania szkoleniowe odbyły się trzy razy: 27 kwietnia, 29 kwietnia
i 18 maja. W każdym uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Spotkania trwały od
godz. 9 do około 17, według opracowanego przeze mnie programu, szczegóły
zajęć ustalaliśmy wspólnie.
Każde spotkanie miało 3 części. Pierwsza odbywała się wspólnie, druga w podziale na małe (kilkunastoosobowe) grupy, trzecia znowu wspólnie.
Ponieważ zajmowało to prawie cały dzień, w połowie zajęć była przerwa,
podczas której studenci I roku psychologii KUL (dr Beata Kostrubiec i dr
Wacław Srebro) przygotowywali herbatę i bułki zakupione ze skromnych zasobów Komitetu Obywatelskiego. Było to jedyne wynagrodzenie (jeśli bułki
można tak nazwać) jakie otrzymywali działacze Wszechnicy.
Część 1.
I spotkanie wspólne
Wspólna część spotkania składała się z 3 części.
1) Sprawy organizacyjne
• Zapisy na podstawie skierowań: imię, nazwisko, zawód, adres, ewentualnie telefon, lub inny sposób możliwego kontaktowania się (wówczas wiele
osób nie miało telefonu).
• Wprowadzenie organizacyjne
a) Przedstawienie celu zajęć: przygotowanie się do prowadzenia spotkań
przedwyborczych jako asystent kandydata na posła czy senatora lub samodzielnie.
b) Przedstawienie planu spotkań szkoleniowych i omówienie ich charakteru. Uprzedzenie o warsztatowej formie zajęć. Ponieważ istotny na zebraniach przedwyborczych był kontakt z ludźmi, przygotowanie do tego kontaktu nie mogło być czysto teoretyczne, ale musiało się dokonywać właśnie
przez żywy kontakt. W razie gdyby komuś taka forma zajęć nie odpowiadała, mógł wycofać się z udziału we Wszechnicy, a nie rezygnując z działalności przedwyborczej, podjąć się innych zadań, np. plakatowania.
2) Wprowadzenie ideowe
Następną częścią wprowadzenia było przedstawienie krótkich założeń
ideowych:
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• Działamy z mandatu Komitetu Obywatelskiego, czyli w kontekście
szerszym niż Solidarność. Chodzi o przyszłość Polski, której grozi ruina gospodarcza, ekologiczna, zdrowotna i moralna, jeżeli będzie dalej tak jak jest.
To jest nasz kraj i musimy o niego walczyć, chodzi o przyszłość Polski.
• Nie wiemy, czy uda się nam osiągnąć cel, ale jeśli nie spróbujemy i nic
nie zrobimy, nie uda się na pewno.
• Traktujemy wybory jak rodzaj referendum. Nie są w pełni demokratyczne (bo tylko 35% mandatów jest wolnych, także na naszej liście jest
1 kandydat na 1 miejsce), ale będą sprawdzianem, ile osób opowie się za
opozycją. Nie jesteśmy agitatorami kandydata, ale wzywamy do opowiedzenia się za nadzieją dla Polski.
• Przyjmujemy postawę życzliwości. Nie uważamy się za lepszych od
osób, które przyszły na spotkanie wyborcze, ale chcemy pokazać im coś,
o czym wiemy, a może oni nie mieli okazji tego zobaczyć. Chcemy ich pobudzać do działania dla Ojczyzny.
• Nie prowadzimy kampanii negatywnej przeciw kontrkandydatom, ale
pokazujemy, że rozsadek każe się jednoczyć. Mówimy „Pan da siłę swojemu
ludowi”, więc musimy być ludem Pana, czyli działać w miłości i prawdzie.
Założenia te w działających sztabach wyborczych prawdopodobnie dziwiły by, a nawet śmieszyły, nam wydawały się wówczas naturalne i oczywiste. Ponieważ nie było czasu na ich dłuższe dyskutowanie, osoby które się
z nimi nie zgadzały mogły zrezygnować z udziału we Wszechnicy, ale nie
przypominam sobie żeby ktoś w tym momencie zrezygnował.
3) Omówienie organizacji spotkania wyborczego
• Podanie planu spotkania wyborczego.
• Omówienie ordynacji wyborczej. Podanie prostej instrukcji wyborczej:
spośród podanych nazwisk skreślać wszystkie prócz kandydatów solidarnościowych, nie przekreślać kartek, nie zabierać ich, bo głos będzie nieważny
(uproszczoną „ordynację” przygotowała dr Elżbieta Trubilowicz).
• Omówienie sylwetek kandydatów na posłów i senatorów – ich słabych
i mocnych stron. Podczas spotkania któregoś z kandydatów należy jednocześnie promować pozostałych.
• Techniczna strona organizacji spotkania: przygotowanie i dekoracja
sali, zapraszanie osób popierających kandydata a mających znaczenie w środowisku lokalnym, przywitanie przybyłych itd.
• Pomoc dla kandydatów na posła: kierowanie dyskusją, notowanie pytań, czasem podpowiadanie, lub nawet wyręczanie w odpowiedzi na pytanie, ale bez „przyćmiewania” kandydata. Już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę
z braków niektórych kandydatów, ale chodziło o wygraną drużyny Solidarności.
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Część 2.
Warsztaty w grupach
Warsztaty składały się z dwóch części. Każdą grupę prowadziły dwie
osoby (bardziej doświadczona i asystent).
1) Autoprezentacja
W części pierwszej warsztatu ćwiczona była autoprezentacja. Każdy „prelegent” przedstawiał się, potem wygłaszał jakąś myśl „agitacyjną”, a następnie jego zachowanie i wypowiedzi były wspólnie analizowane. Chodziło nie
o krytykowanie wystąpienia, ale rady i ćwiczenie zmian pozytywnych.
Przedmiotem analizy było wiele spraw:
• Wygląd – ubiór, postawa ciała, spokój, uśmiech, spojrzenie.
• Treść wypowiedzi – podkreślanie nadrzędności sprawy ogólnej, nad
ewentualnymi konfliktami i szczegółowymi zastrzeżeniami.
• Nastawienie do słuchaczy, brak agresji, zachowanie spokoju nawet
w sytuacji agresywnych zachowań słuchaczy.
• Technika wypowiadania się – sposoby redukowania napięcia, ćwiczenie oddechu.
• Konkretne rady: na przykład mówca lepiej (bezpieczniej) czuje się stojąc za jakąś mównicą, a w sytuacji jej braku za krzesłem (oparcie odwrócone
do siebie). Rolę takiej psychologicznej osłony może pełnić kartonowa teczka
trzymana w rękach, która zarazem pomaga zająć ręce, z którymi czasem
„niewiadomo co robić”. Teczki takie – z emblematem Komitetu Obywatelskiego Solidarność – dostali wszyscy uczestnicy szkolenia. Zawartość teczki
była omówiona w następnej części spotkania.
Dr Elżbieta Trubiłowicz:
Pamiętam kilka wyrazistych kadrów z setek tych bardziej rozmytych.
Pierwszy dotyczy warsztatów Wszechnicy. Ktoś zapytał, jak zareagować na trudne (np. prowokowane przez SB-cję) pytania. I prosta odpowiedź Pani Profesor: „Zawsze można napić się wody i już zyskujemy czas na porządkowanie myśli.” Rady dotyczące mowy ciała, co
robić by nie mieć „zbyt dużo mowy ciała”, jak pomocne może być
krzesło i że dobrze mieć kilka osób z dużej sali, na których wzrok
odpowiadamy. Warsztaty były żywą dyskusją z wieloma świetnymi
pomysłami porządkowanymi przez prowadzących. Do dziś tamte
wskazówki są dla mnie bezcenne w relacjach z grupą.

2) Trening pytań
Po przerwie na krótki odpoczynek i posiłek następował trening pytań.
Prowadzący i uczestnicy spotkania zadawali sobie wzajemnie trudne pytania lub stawiali zarzuty, korzystając z autentycznych przykładów. Następnie ćwiczyli sposób odpowiadania, próbowali różnych odpowiedzi, wspólnie
je omawiali.
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Do ćwiczeń wykorzystywane były przykłady najczęstszych pytań i uwag
krytycznych padających podczas spotkań przedwyborczych:
• Czy kandydaci, których lansujemy, na pewno nie będą głosować za
prezydenturą Jaruzelskiego. Ponieważ nasi kandydaci publicznie złożyli takie oświadczenie, można było uspokajać pytających. Podczas wyborów prezydenta w sejmie posłowie z Lubelszczyzny dotrzymali tego przyrzeczenia.
• Dlaczego nie popieramy pana Bendera, choć jest profesorem KUL?
Profesor Bender nie był kandydatem Komitetu Obywatelskiego, a ponieważ
pracował na KULu jego obecność na listach dezorientowała wyborców.
• Nie warto iść na wybory, które nie są całkowicie wolne, lepiej poczekać na wybory wolne rzeczywiście.
• „Nowi dorwą się do żłobu i będzie to samo”.
• Wypowiedzi krytyczne o poszczególnych kandydatach (dawna przynależność partyjna, sprawy rodzinne, nierzetelność itp.) i inne.
Cześć 3.
II spotkanie wspólne
1) Informacje dotyczące organizacji wyjazdów na spotkania przedwyborcze. Lista osób, które przeszły szkolenie była przekazywana do Komitetu
Obywatelskiego, gdzie był punkt kontaktowy. Prowadził go mgr Juliusz Gałkowski. W punkcie były zgłaszane zapotrzebowania na spotkania, następowała organizacja wyjazdów i harmonogram spotkań; można też było dostać
potrzebne materiały.
2) Omówienie zawartości teczek. Teczki były bardzo skromne, ale zawierały parę ulotek, program wyborczy Komitetu Obywatelskiego Solidarność,
instrukcję wyborczą, mapkę okręgów wyborczych województwa lubelskiego,
spis lubelskich kandydatów, kilka wybranych myśli i cytatów do wykorzystania w wystąpieniach, na przykład:
• Polska jest nasza, działamy dla niej.
• Nasze działanie ma środki ubogie, ale siła jest w ideałach.
• Jest nas dużo – nigdy nie narzekać, że na spotkanie przyszło mało
osób!
• Twój głos się liczy, Twój głos jest potrzebny.
• Każdy uczestnik spotkania – „prelegentem” na swoim terenie i w swojej rodzinie.
• „Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga” (Bp Michał Kozal).
• „W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć
to słowo: Solidarność. Dziś płynie ono szeroką falą przez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady: wszyscy przeciw wszystkim, ale tylko
wedle zasady wszyscy ze wszystkimi, wszyscy dla wszystkich (Jan Paweł II, III
pielgrzymka, Gdynia).
3) Rozdanie legitymacji. Wszystkie osoby, które ukończyły szkolenie
otrzymywały legitymacje i zaświadczenia, które upoważniały do występowania z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Legitymacje wykonane były ręcz-
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nie, zawierały wypisane (zawsze przez tę samą osobę) numer, imię i nazwisko, fotografię oraz pieczęć Komitetu.
Spotkania przedwyborcze
Działacze Wszechnicy odbyli ogromną liczbę spotkań jako asystencji
kandydatów, albo samodzielnie, gdy kandydaci nie mogli przyjechać. Ponieważ było ich 200, a każdy odbył około 10 spotkań, można liczyć, że spotkań
takich było około 2000.
Dr Elżbieta Trubilowicz:
Wspominam jedno z wielu spotkań w niewielkich wsiach, których
kilkanaście odbyliśmy w tamtych dniach. To było szczególne, bo
wieś miała w okolicy uzasadnioną opinię bardzo „czerwonej”. Po
prostu baliśmy się agresji tych ludzi, lecz chyba nie mniej tego, że
nikt nie przyjdzie. Przyszło kilkunastu mężczyzn, kilka kobiet. Zaczęliśmy mówić o wyborach, dlaczego takie ważne, jaka to szansa... Jeden z mężczyzn zapytał „A jak wy to wszystko kłamiecie?”.
Popłoch. Co odpowiedzieć? Nauczony na warsztatach gest mocnego
wsparcia o stojące przede mną krzesło: „Jeśli kłamiemy to nic się nie
zmieni i będzie jak było. Ale może jednak nie kłamiemy i da się coś
w Polsce zmienić?” Wtedy jakaś kobieta z końca sali powiedziała:
„Jak kłamią? przecież PKS-em przyjechały”. Tak uwiarygodnił nas
brak własnego środka transportu, który wówczas świadczył o bogactwie i był „podejrzany”. Wtedy zaczęły się normalne pytania, jak
głosować, czy nie będzie prześladowania za oddane na Solidarność
głosy, jak szukać na listach itp. Strach minął..

Działacze Wszechnicy rozdawali też listy kandydatów w rożnych punktach
miasta (np. przed Komitetem Obywatelskim, przed kościołami) i w bezpośrednim kontakcie wyjaśniali znaczenie wyborów i sposób głosowania. Działania te doprowadziły do powszechnego zainteresowania sprawą wyborów.
Dr Michał Grygielski:
Z przyjemnością wracam do wspomnień z tamtych dni, przede
wszystkim dlatego, że te różne działania, w których miałem szczęście uczestniczyć miały – jak to coraz wyraźniej widzę – bardzo głęboki sens. Niestety, nie potrafię sobie teraz przypomnieć szczegółów
mojego udziału we Wszechnicy Wyborczej. Pamiętam, że na pewno
przygotowywaliśmy zestawy materiałów wyborczych dla osób, które
prowadziły działalność informującą o znaczeniu wyborów, ordynacji wyborczej i po prostu o technicznych zasadach głosowania. Byłem też na informacyjnych zebraniach dotyczących tych materiałów
w biurze przy Krakowskim Przedmieściu i brałem udział w spotkaniach przedwyborczych, korzystając z tych materiałów. Niestety nie
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potrafię odtworzyć szczegółów tych działań, bo ginęły i zacierały się
one w tej gorączce przedwyborczej, gdy człowiek w dzień zajmował
się tymi sprawami, a w nocy pospiesznie rozklejał plakaty i ulotki wyborcze w okolicy, także w miejscach trudno dostępnych dla
niszczących je, żeby jak najwięcej z nich przetrwało do czasu, gdy
rankiem, na przekór swym wrogom, „znowu pojawią się” i przekażą swój komunikat. Jeszcze jedno fajne wspomnienie – zawieszania
na szczytowym gzymsie frontonu KUL w sobotnie (przedwyborcze)
popołudnie, oczywiście w konspiracji przed władzami KUL i po podstępnym wydobyciu od portiera kluczy na strych – transparentu z
napisem kto jest „naszym kandydatem”. Chodziło o potwierdzenie
(nawet takie manifestacyjne), że środowisko KUL popiera kandydatów Solidarności.

Inne działania Wszechnicy

Oprócz głównego celu, jakim było przygotowanie spotkań przedwyborczych, Wszechnica podejmowała też działania dodatkowe.
28 kwietnie odbyło się w mieszkaniu państwa Krystyny i Jerzego Kłoczowskich spotkanie z kandydatami na posłów, m.in. uczestniczył w nim
Zygmunt Łupina, Janusz Rożek, Adam Stanowski (spotkanie prowadzili
ks. prof. Zdzisław Chlewiński, prof. Maria Braun-Gałkowska i prof. Piotr
Oleś). Parę dni potem podobne spotkanie (prowadzone przez Marię Braun-Gałkowską i Piotra Olesia) odbyło się z solidarnościowymi kandydatami
w Kielcach (uczestniczył m.in. Juliusz Braun, Jerzy Stępień, Edward Rzepka).
Spotkania te były krótsze, ale miały przebieg podobny jak podczas zajęć
Wszechnicy i dotyczyły przede wszystkim autoprezentacji – oddech, postawa,
gesty – i treningu odpowiedzi na podchwytliwe pytania. Oprócz tego prowadzone były z niektórymi kandydatami spotkania indywidualne. W porównaniu do pracy obecnych sztabów wyborczych przygotowujących kandydatów,
były to oczywiście działania bardzo skromne, ale na owe czasy nowatorskie
i bardzo przydatne, a prowadzone całkowicie bezinteresownie.
Przy Wszechnicy działały też grupy dziecięce, które wkładały małe ulotki
z nazwiskami solidarnościowych kandydatów za wycieraczki samochodów.
Przewodniczący tych grupek dostali zaświadczenia, które w razie legitymowania były uznawane przez Milicję. Dzieci tych było dużo, ale chyba nie istniała ich lista, pamiętam Janka Gałkowskiego, Michała Przeciechowskiego,
Joasię Wojtaszak.
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Dr Jan Gałkowski:
Razem z dwójką przyjaciół roznosiliśmy ulotki z nazwiskami solidarnościowych kandydatów i wkładaliśmy je za wycieraczki samochodów, a także dawaliśmy je przechodniom jeśli o nie prosili (ale
nie wpychaliśmy ich nikomu nachalnie). Nasz rewir zamykał sie
w trójkącie ulic Lipowa, Narutowicza oraz Krakowskie Przedmieście,
choć czasem zapuszczaliśmy sie i dalej, na Wieniawę czy w okolice
Zamojskiej. Dwukrotnie zatrzymywał nas patrol milicji, ale funkcjonariusze prosili tylko o parę ulotek dla siebie i znajomych i pozwalali wracać do roboty. Przed samymi wyborami biegaliśmy też wieczorem z plakatami, które naklejaliśmy za pomocą kleju domowej
roboty z mąki. Mieliśmy wtedy po 9 lat, ale czuliśmy że bierzemy
udział w Historii przez wielkie H.

Do ostatniej chwili trwało plakatowanie i agitacja wyborcza . Przed lokalami komisji wyborczych działacze zachęcali do głosowania na Solidarność i rozdawali karteczki z nazwiskami solidarnościowych kandydatów. Ich
obecność i barwy narodowe, pod którymi występowali, podkreślała wagę
zdarzenia.
Dr Andrzej Dakowicz
Pamiętam, jak w czerwcu 1989 roku stałem przed jednym z lokali wyborczych na Czechowie z flagą narodową i zachęcałem wyborców do
głosowania na ludzi Solidarności. Ludzie okazywali wiele życzliwości,
uśmiechali się porozumiewawczo. Niektórzy częstowali kanapkami lub
czekoladą.

Po zakończeniu spotkań przedwyborczych większość działaczy Wszechnicy została członkami komisji wyborczych lub mężami zaufania Solidarności. Ich obecność w komisjach okazała się bardzo potrzebna, bo jak się
okazało, inne osoby należące do komisji, a często pracujące już w poprzednich wyborach (przez opozycję bojkotowanych), starały się niejednokrotnie
zmieniać wyniki wyborów na niekorzyść Solidarności. Rano okazało się, że
zwyciężyliśmy.
Dr Aleksandra Gała:
Komisja przy ul. Krańcowej mieściła się w Domu Kultury, na parterze. Gdy przyszła pora zamknięcia lokali wyborczych, w chwili
otwierania urny, za oknami, przez które prawdopodobnie dobrze
było widać lokal wyborczy, stali ludzie z palcami ułożonymi w znak
„V”. W komisji panowała cisza. Chyba nigdy w życiu nie doświad-
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czyłam ciszy tak pełnej napięcia. Rozpoczęło się zliczanie głosów.
Pierwsze karty wyborcze nam, stronie opozycyjnej, dawały nadzieję, ale nadzieję podszytą lękiem, że za chwilę przyjdzie fala innych
wyników. Z każdą jednak chwilą sytuacja stawała się coraz bardziej
jasna: w naszym okręgu komuna miażdżąco przegrała! Jeden z mężów zaufania ze strony PZPR, którego niektórzy członkowie Komisji
nazywali „panem pułkownikiem”, z przekonaniem twierdził, że takiego wyniku być nie może i w protokole trzeba go zmienić. Dzięki
temu, że byliśmy w komisji, nie dopuściliśmy do tego.

Dr Elżbieta Trubiłowicz:
I jeszcze jedno wspomnienie: to poczucie bezbrzeżnej radości po
podliczeniu głosów i wyjściu świtem z lokalu wyborczego. Niezwykłość tego świtu to doświadczenie wszystkich, którzy mieli radość
być w tych wyborach mężami zaufania Solidarności.

Po wyborach i powstaniu Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego zorganizowałam spośród osób działających we Wszechnicy Wyborczej i innych
profesorów KUL-u Zespół Doradców OKP ds. Psychologii Społecznej. Do Zespołu Doradców Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego należeli: prof. Maria Braun-Gałkowska, ks. prof. Zdzisław Chlewiński , dr Radosław Drwal
(UMCS), dr Aleksandra Gała, prof. Piotr Oleś, dr Tomasz Ożóg, prof. Jerzy
Strojnowski, prof. Zbigniew Zaleski.
Zespół ten przygotował trzydzieści parę opinii psychologicznych dotyczących działalności OKP, jednak – choć wiemy, że były przedstawiane na
zebraniach prezydium OK – nie były chyba brane pod uwagę w działaniach
posłów. Zespół przestał istnieć wraz z rozwiązaniem OKP.

Zakończenie

Działacze Wszechnicy byli to najczęściej ludzie młodzi, wykształceni,
pełni entuzjazmu, gotowi do bezinteresownego działania społecznego, dla
którego poświecili dużo wysiłku i czasu. Gdyby mogli nadal działać wspólnie, stanowiliby znaczną siłę.
Wolałabym ten tekst zakończyć wesoło, że po zwycięstwie wyszliśmy
na ulice ze śpiewem i tańcem, a w kościołach biły dzwony, tak się jednak
nie stało. Nastąpiło „studzenie nastrojów”, rozminięcie się władz Solidarności z oczekiwaniami społecznymi, „wojna na górze”, rozwiązanie Komitetów
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Obywatelskich, rozproszenie Wszechnicy, która działała przy Komitecie. Jej
uczestnicy dziś są w sile wieku, pracują, wychowują dzieci i każdy robi coś
ważnego, jednak ich siła jako grupy została stracona.
Więc zakończenie jest trochę smutne – ale nie całkiem. Działaliśmy społecznie, nawet przez myśl nam nie przyszło oczekiwać wynagrodzenia materialnego, więc może gdy się działa dla dobra Ojczyzny nie wolno oczekiwać
także satysfakcji moralnej, nawet radości z sukcesu?
Po wyborach nie wszystko ułożyło się zgodnie z oczekiwaniami – a przecież wygraliśmy. W latach osiemdziesiątych tłumy śpiewały w kościołach:
Krwi nie żądamy, dobytku nie chcemy,
nie chcemy mordów, do łupiestw niezdolni.
Tylko odzyskać Ojczyznę pragniemy, tylko być wolni!

Tak się stało: jesteśmy wolni: wojska radzieckie wyszły z Polski, wybory
do parlamentu są demokratyczne, cenzura zniesiona, świat otwarty. Reszta
przed nami.
Mamy wolność – trudne zadanie.

