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WPROWADZENIE

Celem prowadzonych badan było ustalenie zależności pomiedzy wybranymi 
temperamentalnymi i poznawczo-behawioralnymi wymiarami roznic in
dywidualnych.

Podstawe teoretyczną stanowią koncepcje temperamentu ujmujące różnice 
indywidualne w kategoriach regulatorów stymulacji oraz preferencji do 
okreslonego stylu funkcjonowania poznawczo-emocjonalnego (Eliasz 1995; 
Strelau 1985, 1992; Matczak 1982).

Zmienne psychologiczne analizowane w badaniu to: cechy temperamentu 
w ujeciu Strelaua i Pawłowa (Strealu 1985), potrzeba domknięcia poznawczego 
(PDP) (Webster, Kruglanski 1994); punktowa versus przedziałowa strategia 
aktywnosci (Wieczorkowska 1992); intuicyjny versus racjonalny sposob 
przetwarzania informacji (Kolanczyk 1991).

Podstawą do poszukiwania zalezności pomiedzy temperamentem a po- 
znawczo-behawioralnym stylem funkcjonowania jednostki jest teoria aktywacji 
(zob: Strelau 1992). Teorie temperamentu Pawłowa i Strelaua mozna 
rozpatrywać w kontekscie teorii aktywacji -  róznic indywidualnych w poziomie 
aktywacji (E. Duffy czy J. Grey) jak i optymalnego poziomu aktywacji 
(D. Hebb) (zob: Strelau 1992). Koncepcja Hebba zakłada istnienie optymalnego 
poziomu aktywacji, w ktorym jednostka przejawia dobre samopoczucie oraz 
efektywnie wykonuje zadania o srednim poziomie trudności. Optymalny 
poziom aktywacji (OPA) funkcjonuje jak podstawowa potrzeba. Jednostka 
dazy do utrzymania OPA, starajac sie dostarczyc sobie odpowiednią dawke
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stymulacji (Eliasz 1987). Jednostki różnią sie miedzy sobą w poziomie 
reaktywności, której wysoki poziom oznacza wysoką intensywnosc reago
wania oraz niską wytrzymałość wobec długotrwałej bądz intensywnej 
stymulacji. Osoby wysoko reaktywne w porównaniu z nisko reaktywnymi 
wykazują małe zapotrzebowanie na stymulacje, co wyjasniane jest wyz- 
szym u tych osob poziomem aktywacji w wyniku działania hipotetycznego 
mechanizmu wzmacniania (tłumienia) stymulacji. Reaktywnosc wyznacza 
zatem zapotrzebowanie na stymulacje i kształtuje aktywnosc jednostki 
zgodnie z tą potrzebą (Eliasz 1987; Strelau 1985, 1992). Te jednostki, 
ktore cechuje małe zapotrzebowanie na stymulacje przejawiają cechy: 
słaba siła układu nerwowego w zakresie pobudzenia (I. Pawłow); wysoka 
reaktywnosc (J. Strelau) i odpowiednio duze zapotrzebowanie na stymula
cje cechuje jednostki o duzej sile układu nerwowego w zakresie pobudze
nia (Pawłow), oraz nisko reaktywne (J. Strelau). Nalezy zaznaczyc, iz 
w ostatniej modyfikacji Regulacyjnej Teorii Temperamentu Strelau (Stre
lau, Zawadzki 1997) rozbił wymiar reaktywnosci na trzy dymensje: wraz- 
liwośc sensoryczną, wrazliwośc emocjonalną i odpornosc emocjonalną 
-  obecnie mowi sie o reaktywnosci emocjonalnej. Potrzebe stymulacji 
okresla zas rekacja reaktywnosci emocjonalnej do wytrzymałosci (Strelau,
Zawadzki 1997).

/

Zrodłem i regulatorem stymulacji moze byc aktywnosc, określony styl 
działania czy sposob funkcjonowania poznawczego (Klonowicz 1984; Matczak 
1982; Strelau 1985). Nalezy podkreślic, ze aktywnośc jednostki jest z jednej 
strony determinowana przez potrzebe stymulacji, a z drugiej jest wyznaczana 
przez rodzaj zadania czy wymogi sytuacji. Funkcjonowanie w niekorzystnych 
dla siebie warunkach stymulacyjnych moze przejawiac sie w obnizeniu 
efektywnośsci funkcjonowania lub przy utrzymaniu wysokiej efektywnośsci, 
objawiac sie kosztami psychofizjologicznymi (podwyzszony poziom stresu, 
leku, nuda).

W pracy przyjeto załozenie, iz jednostka moze preferowac, ze wzglą
du na indywidualne zapotrzebowanie na stymulacje, okreslony styl funk
cjonowania poznawczo-behawioralnego pełniący funkcje regulatora sty
mulacji.

G. Wieczorkowska (1992) analizując punktowy versus przedziałowy sposob 
reprezentacji celu pokazała, iz każdy z nich ma tendencje do wspołwys- 
tepowania z określonym typem motywacji (odpowiednio teliczną i politeliczną 
według Aptera) czy z okreslonymi sposobami działania. Tworzy on po- 
znawczo-behawioralny syndrom nazywany odpowiednio punktową versus 
przedziałową strategią aktywności. Punktowa strategia aktywności wiaze sie 
z tworzeniem punktowej, wyraznej, dobrze okreslonej reprezentacji poznawczej 
celu, przywiazywaniem wagi do szczegołow, głębokim skaningiem, tworzeniem 
planow działania, tendencją do rutynizacji, trudnoscią w adaptacji do zmian.
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Przedziałowi^ strategie aktywności, z kolei, określają przedziałowy (wielo- 
obiektowy -  równoważny bądz jednoobiektowy rozmyty) charakter reprezen
tacji poznawczej celu, brak precyzji w codziennym działaniu, rozległy i niezbyt 
głeboki skaning, brak planowania, niechęć do rutynizacji oraz łatwość adaptacji 
do zmian. G. Wieczorkowska (1995) wskazała, ze strategia punktowa 
aktywności wiaze sie z unikaniem stymulacji.

Potrzeba domknięcia poznawczego (PDP) jest wymiarem róznic in
dywidualnych zwiazanych z motywacją do okreslonego sposobu przetwa
rzania informacji i wydawania sadow. Koncepcja była rozwijana na gruncie 
laickiej teorii poznania. Termin potrzeba oznacza raczej niespecyficzną 
tendencje motywacyjną czy inklinacje niz deficyt. Osoby z wysokim 
nasileniem tej potrzeby mają tendencje do szybkiego dawania jakiejkolwiek 
odpowiedzi na daną kwestie, a nie konkretnej, najlepszej odpowiedzi. PDP 
rozpatruje sie jako proporcjonalną do spostrzeganych korzysci wynikających 
z posiadania domkniętej struktury lub do kosztow braku struktury lub jako 
proporcjonalną do obu. Na przykład domkniecie pozwala na przewidywanie 
i moze stanowic podstawe do działania. Zatem potrzeba domknięcia moze 
rosnac wtedy, gdy przewidywalnośc lub rozpoczęcie działania wydaje sie 
istotne. Podobnie brak domknięcia moze wydawac się kosztowny w sytuacji 
presji czasu i w konsekwencji mozemy przeoczyc np. wazny termin. PDP 
jest rozpatrywana jako wymiar roznic indywidualnych, a takze jako kon
sekwencja specyficznych warunkow sytuacyjnych, np.: presji czasu, nieat- 
rakcyjnosci zadania, przewidywanego znacznego wysiłku poznawczego 
(Webster, Kruglanski 1994).

Autorzy nie wskazują zrodeł ani nie analizują funkcji, jaką pełnic moze 
PDP w systemie poznawczym. W niniejszych badaniach autorka rozpatruje 
PDP jako regulator dopływu dawki stymulacyjnej informacji.

Intuicyjny sposob przetwarzania informacji (Kolaticzyk 1991) cechuje 
całosciowe, natychmiastowe odzwierciedlenie cech sytuacji, duzy stopien 
zautomatyzowania czynnosci, płytkie zmysłowe przetwarzanie informacji, 
słaby udział procesow samoregulacji (kontroli) i ekstensywna uwaga i ge- 
neralizacja sadow. Racjonalny sposob przetwarzania charakteryzuje myslenie 
liniowe, analityczne przetwarzanie, nasilenie procesow kontroli, intensywna 
uwaga.

Badania A. Matczak (1982), J. Strelaua (1985), A. Eliasza (1995) 
wskazuja, iz jednostka moze regulowac dopływ stymulacji zarowno po
przez tresciowe (znaczeniowe), jak i formalne aspekty przetwarzanych 
informacji.

Zakładam, iz potrzeba domknięcia poznawczego pełni istotną rolę 
w obnizaniu wartości stymulacyjnej informacji na wejsciu do systemu 
poznawczego i sprawowaniu kontroli poznawczej nad otoczeniem. Kontrola 
poznawcza, poprzez nazywanie (etykietowanie) sytuacji, redukuje dwuznacz-
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nośc informacyjna, zwiększając poczucie jasnosci i pewnosci w otoczeniu 
-  co obniza zawartosc stymulacyjna środowiska.

Etykietowanie poznawcze mozna rozpatrywac jako pierwszy etap kontroli 
poznawczej i obnizanie wartosci stymulacyjnej wchodzących do systemu 
danych. Drugim etapem, na ktorym jednostka poprzez aparat poznawczy 
moze regulowac dawke stymulacyjna informacji, jest sposob przetwarzania 
danych, ktore weszły juz do systemu poznawczego. Racjonalny sposob 
przetwarzania danych, poprzez sekwencyjne, analityczne przetwarzanie z duzym 
udziałem metaregulatorow, pozwala na uzyskanie lepszego rozpoznania 
i kontroli nad otoczeniem. Badania wskazują (Lewicka 1993), ze ten tryb 
przetwarzania uruchamiany jest przez negatywny afekt, zwiazany z wysoką 
reaktywnoscia, co moze wiazac sie z funkcją obnizenia stymulacji.

Intuicyjny sposob przetwarzania informacji wiaze sie z utrzymywaniem 
i tolerowaniem dwuznacznosci, z niejasnymi kryteriami oceny i słabym 
udziałem procesow kontroli (Kolaiiczyk 1991), zatem dostarcza wysokiej 
dawki stymulacji.

Styl działania moze pełnic funkcje regulatora dopływającej stymulacji 
(Strelau 1985). Stwierdzono, ze, w sytuacji pozwalającej na ujawnienie 
preferencji, osoby o małym zapotrzebowaniu na stymulacje wybierają 
styl pomocniczy, cechujacy sie planowaniem, przygotowywaniem pola 
aktywnosci, pozwalający na obnizenie wartości stymulacyjnej zasadniczego 
działania (warunki są zorganizowane i rozpoznane). G. Wieczorkowska 
(1995) traktuje punktową strategie aktywnosci jako wyraz unikania stymulacji. 
Potrzeba domknięcia poznawczego, traktowana w niniejszych badaniach 
jako regulator stymulacji, powinna zatem wspołwystepowac z punktową 
strategią aktywności.

Uwzgledniajac słaby udział procesow kontroli, ekstensywnośc uwagi 
i płytkie przetwarzanie informacji, wiazace sie z tendencją do generalizacji 
w intuicyjnym sposobie przetwarzania informacji, mozna wskazac pewne 
relacje z przedziałową strategią aktywności. Wiaże sie ona z utrzymywaniem 
wielu rownowaznych opcji działania w pamieci operacyjnej, zatem mozna 
załozyc, ze zachodzi płytsze przetwarzanie informacji. Poniewaz obiekty 
reprezentowane w przestrzeni semantycznej nie mają wyraznych granic, proces 
identyfikacji danego obiektu moze zachodzic raczej w wyniku intuicyjnego 
niz racjonalnego przetwarzania informacji.

Sformułowano hipotezy:
H1. Istnieje pozytywna zaleznośc pomiedzy małym zapotrzebowaniem 

na stymulacje a potrzebą domknięcia poznawczego. Im wieksza reaktywnosc 
emocjonalna i mniejsza wytrzymałośc oraz siła w zakresie pobudzenia, tym 
wieksza potrzeba domknięcia poznawczego.

H2. Istnieje negatywna zaleznośc pomiedzy małym zapotrzebowaniem 
na stymulacje a intuicyjnym sposobem przetwarzania informacji. Im wieksza
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reaktywnosc emocjonalna i mniejsza wytrzymałosc oraz siła w zakresie 
pobudzenia, tym mniejsza intuicyjnośc (większa racjonalnośc).

H3. Istnieje negatywna zaleznosc pomiędzy potrzebą domknięcia po
znawczego a intuicyjnym stylem przetwarzania informacji.

H4. Istnieje negatywna zaleznosc pomiędzy małym zapotrzebowaniem 
na stymulację a tendencją do przedziałowej strategii aktywnosci. Im większa 
reaktywnosc emocjonalna i mniejsza wytrzymałosc oraz siła w zakresie 
pobudzenia, tym mniejsza przedziałowosc (wyzsza punktowosc) strategii 
aktywnośsci.

H5. Istnieje negatywna zaleznosc pomiędzy potrzebą domknięcia po
znawczego a tendencją do przedziałowej strategii aktywnosci.

H6. Istnieje pozytywna zaleznosc pomiędzy przedziałową strategią 
aktywnosci a intuicyjnym sposobem przetwarzania informacji.

METODA

Osoby badane

Przebadano 83 osoby -  studentów II roku Psychologii Uniwersytetu Łodzkiego.

Techniki

1. Temperament mierzony był za pomocą:
-  Kwestionariusza Temperamentu (PTS) opracowanego przez J. Strelaua, 
B. Zawadzkiego i A. Angleitnera (1998),
-  Kwestionariusza Temperamentu: Formalna Charakterystyka Zachowania 
(FCZ-KT) opracowanego przez B. Zawadzkiego i J. Strelaua (1997).

2. Potrzeba domknięcia poznawczego mierzona była Skalą Potrzeby 
Domknięcia Poznawczego A. W. Kruglanskiego, D. M. Webster i B. Klema 
w polskiej adaptacji M. Jaworskiego (1998).

3. Punktowa versus przedziałowa strategia aktywnosci mierzona była 
eksperymentalną wersją Skali Punktowosci versus Przedziałowosci utworzonej 
z pytań o najwyzszej wartosci dyskryminacyjnej ze zbioru pytan podanego 
przez G. Wieczorkowską

4. Intuicyjnośc versus racjonalnośc przetwarzania informacji mierzona 
była Kwestionariuszem IR opracowanym przez A. Kolatîczyk (1991).
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WYNIKI

W celu weryfikacji hipotez badawczych wykorzystano analizy korelacyjne. 
Wyniki zawarte są w tab. 1.

T a b e l a  1

Wartości współczynników korelacji wielokrotnej

Zmienne PDP SPP SPH RUCH RE WYT AKT Z W PER PRZED I-R

PDP 1,00 -0,27* 0,15 -0,22* 0,36* -0,28* -0,23* -0,08 0,31* -0,67* -0,44*

SPP -0,27* 10,00 0,36* 0,34* -0,49* 0,31* 0,24* 0,26* -0,27* 0,17* 0,10

SPH 0,15 0,36* 1,00 0,13 -0,22* 0,06 -0,26* 0,13 0,00 -0,26* -0,05

RUCH -0,22* 0,34* 0,13 1,00 -0,22* 0,6 0,22* 0,26* 0,04 0,11 0,13

RE 0,36* -0,49* -0,22* -0,22* 1,00 -0,59* -0,40* -0,39* 0,46* -0,21 -0,22*

WYT -0,28* 0,31* 0,06 0,06 -0,59* 1,00 0,26* 0,19 -0,52* 0,14 0,09

AKT -0,23* 0,24* -0,26* 0,22* -0,40* 0,26* 1,00 0,25* -0,26* 0,30* 0,08

ZW -0,08 0,26* 0,13 0,26* -0,39* 0,19 0,25* 1,00 0,00 -0,10 -0,11

PER 0,31* -0,27* 0,00 0,4 0,46* -0,52* -0,26* 0,00 1,00 -0,16 -0,11

PRZED -0,67* 0,17 -0,26* 0,11 -0,21 0,14 0,30* -0,10 -0,16 1,00 0,58*

I-R -0,44* 0,10 -0,05 0,13 -0,22* 0,09 0,08 -0,11 -0,11 0,58* 1,00

* Wspołczynniki korelacji wielokrotnej istotne na poziomie p < 0,05; PDP -  potrzeba domkniecia poznawczego, 
SPP -  siła układu nerwowego w zakresie pobudzenia, SPH -  siła układu nerwowego w zakresie hamowania, 
RUCH -  ruchliwosc procesow nerwowych, RE -  reaktywność emocjonalna, WYT -  wytrzymałosc, AKT -  aktywnosć, 
ZW -  zwawośc, PER -  perseweratywnośc, PRZED -  przedziałowa strategia aktywnosci, I-R  -  intuicyjny-racjonalny 
styl poznawczy.

Wyniki analizy korelacyjnej pozwalają potwierdzic hipotezy: H. 1, 
3, 5, 6. Stwierdzono istnienie pozytywnej zaleznosci pomiedzy małym 
zapotrzebowaniem na stymulacje (wyznaczanym przez wysoką reaktywnosc 
emocjonalną, małą wytrzymałosc i małą siłe w zakresie pobudzenia) 
a potrzebą domkniecia poznawczego (H1). Stwierdzono negatywne zalezności 
pomiedzy potrzebą domkniecia poznawczego a przedziałową strategią ak
tywnosci oraz intuicyjnym sposobem przetwarzania informacji (H3 i H5). 
Zatem mozna powiedzieć, ze im wiekszą potrzebe domkniecia poznawczego 
wykazuje jednostka, tym bardziej punktową strategie aktywności i bardziej 
racjonalny sposob przetwarzania informacji preferuje. Stwierdzono ponadto 
pozytywną zaleznośc pomiedzy intuicyjnym sposobem przetwarzania informacji 
a przedziałową strategią aktywnosci (H6).
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Uzyskane wyniki pozwalają częściowo potwierdzic H2. Stwierdzono, iz 
tylko reaktywnośc emocjonalna wśrod zmiennych okreslajacych małe zapo
trzebowanie na stymulację istotnie ujemnie koreluje z intuicyjnym sposobem 
przetwarzania informacji. Zalezności pomiędzy pozostałymi zmiennymi 
(wytrzymałośc i siła w zakresie pobudzenie a intuicyjnosc) sa nieistotne.

Wyniki nie potwierdziły H4. Nie stwierdzono istotnych zalezności 
pomiędzy którakolwiek ze zmiennych określających małe zapotrzebowanie 
na stymulację a przedziałową strategią aktywnosci.

DYSKUSJA

Celem badania było sprawdzenie czy zapotrzebowanie na stymulację 
(jako względnie stała właściwosc charakteryzującą jednostkę) moze kształtowac 
złozone poznawczo-behawioralne sposoby funkcjonowania? Zgodnie z zało- 
zeniem optymalnego poziomu aktywacji (OPA), jednostki z małym zapo
trzebowaniem na stymulację dażą do funkcjonowania w warunkach o stosun
kowo niskiej stymulacji, w porównaniu z jednostkami o duzym zapo
trzebowaniu na stymulację, pozwalającym na utrzymanie się w granicach 
optimum.

J. Strelau (1985) traktuje styl działania jako regulator stymulacji. Osoby 
z małym zapotrzebowaniem na stymulację wykonują większy zakres czynności 
pomocniczych (jak np. planowanie) w porównaniu z jednostkami zdolnymi 
przetworzyc duzą dawkę stymulacji. Planowanie powinno wiazac się z rac
jonalnym przetwarzaniem informacji. Ten element w badaniach się potwierdził. 
Jednostki preferujące punktową strategię aktywnosci, której istotnym elementem 
jest planowanie, koncentracja na szczegołach, wyrazne określanie wyniku 
przetwarzania informacji wykazują inklinację do racjonalnego trybu prze
twarzania informacji. Nie uzyskano jednak potwierdzenia hipotezy dotyczącej 
zwiazku pomiędzy małym zapotrzebowaniem na stymulację a punktową 
strategią aktywnosci postulowanym przez G. Wieczorkowską (1995) na 
podstawie relacji pomiędzy stylem pomocniczym, a wysoką reaktywnoscią 
(Strelau 1985).

Przyjmując, ze funkcjonowanie jednostki jest w duzej mierze zdeterminowa
ne przez dazenie do osiagnięcia optimum aktywacji, jej działania zorientowane 
są na regulację dopływającej stymulacji. Mozna przyjac, ze zarówno planowa
nie, kontrolowane przetwarzanie (punktowa strategia aktywnośsci) jest sposobem 
ograniczajacym dopływ stymulacji jak rowniez porzucanie aktywnosci, przerzu
canie się od jednej aktywności do drugiej (strategia przedziałowa), poniewaz 
szybkie zaangazowanie w inne działanie chroni przed negatywnymi emocjami, 
powstającymi w konsekwencji przewidywania trudnosci lub porazki przy
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realizacji słabo skrystalizowanego celu. Jest to podobny mechanizm do samo- 
utrudmama -  tworzac nieprecyzyjne reprezentacje wielu celow oczywiście 
utrudniam sobie realizacje zadania, jednak zabezpieczam się alternatywnymi 
drżeniami, na ktorych mogę ,,skoncentrowac’’ uwagę. Osoby wysoko reak
tywne mają tendencję do stosowania strategii raczej unikowych i skoncen
trowanych na emocjach w radzeniu sobie ze stresem. Odwracanie uwagi 
od zrodła stresu na poziomie poznawczym moze byc uciekaniem od jednej 
aktywnosci do innej na poziomie behawioralnym. Osoby wysoko reaktywne 
(małe zapotrzebowanie na stymulację) w warunkach wysokiej stymulacji 
preferują czynności roznorodne (porzucają wykonywane uprzednio czynności 
przed ich zakoinczeniem, co moze byc uwarunkowane niską wytrzymałoscią 
-  Strelau 1985). Interesujący jest negatywny zwiazek przedziałowej strategii 
aktywności z wysoka siła układu nerwowego w zakresie hamowania. Zaleznośc 
ta moze wskazywac na to, ze elementem sprzyjającym kształtowaniu się 
przedziałowej strategii aktywności sa trudności w wygaszaniu pobudzenia 
związanego z pojawiającym się konkurencyjnym dazeniem.

Trudno jest jednak wskazac jednoznaczne relacje pomiędzy omawianymi 
zmiennymi. Wydaje się, ze mogą one byc konsekwencją zroznicowanych 
mechanizmow regulacji stymulacji przyswojonych w trakcie rozwoju. To 
znaczy częsc jednostek z małym zapotrzebowaniem na stymulację będzie 
ograniczała jej dopływ poprzez punktowa, a częśc poprzez przedziałową 
strategię aktywnosci, prawdopodobnie w zaleznosci od tego, ktora z nich 
częsciej wiazała się z nagrodą w postaci efektywnej regulacji stymulacji. Jest to 
spojne z transakcyjnym modelem temperamentu A. Eliasza (1987, 1995).

Mozna przyjąć, ze mechanizmem poznawczym zwiazanym z zapo
trzebowaniem na stymulację jest potrzeba domknięcia poznawczego (pozytywne 
korelacje pomiędzy małym zapotrzebowaniem na stymulację a potrzebą 
domknięcia poznawczego). Jednostka dysponuje nim jako regulatorem dawki 
stymulacji poznawczej wchodzącej do systemu poznawczego. Dawanie szybkiej 
etykiety (czasami jakiejkolwiek -  Webster, Kruglanski 1994) jest tylko 
pozornie podobne do natychmiastowego, całośsciowego odzwierciedlania sytuacji 
cechującego intuicję (Kolaiiczyk 1991). Małe zapotrzebowanie na stymulację 
wynikające z wysokiego poziomu aktywacji wiaze się z negatywnym 
zabarwieniem emocjonalnym. Jezeli potrzeba domknięcia poznawczego wiaże 
się z mechanizmem obnizania stymulacji, to wowczas po zaetykietowaniu 
sytuacji powinien byc uruchamiany sekwencyjny, analityczny (racjonalny) 
sposob przetwarzania informacji cechujacy się większym udziałem procesow 
kontroli. Jego konsekwencją moze byc utworzenie planu i stworzenie ostrej 
reprezentacji poznawczej sytuacji czy obiektu. Ten mechanizm wydaje się 
prawdopodobny, poniewaz potrzeba domknięcia poznawczego wspołwystępuje 
z racjonalnym sposobem przetwarzania, punktową strategią aktywnosci oraz 
racjonalny sposob przetwarzania wiaze się z punktową strategią aktywnosci.
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Ponadto proces ten (wysoki poziom pobudzenia, objawiający sie wzrostem 
negatywnych emocji -  wzbudzenie potrzeby domkniecia poznawczego, 
a nastepnie racjonalnego trybu przetwarzania informacji) mogłby wyjaśniac 
rowniez zaobserwowaną u osob z małym zapotrzebowaniem na stymulacje 
złozonosc poznawczą przy niskiej artykulacji (Eliasz 1995).

Wynikiem wskazującym na duze znaczenie regulacyjne potrzeby za
chowania optimum stymulacji, jak sie wydaje, jest rowniez zwiazek pomiedzy 
racjonalnym trybem przetwarzania informacji a wysoką reaktywnością 
emocjonalną, ktora wi^że sie z przezywaniem stanow emocjonalnych 
o negatywnym zabarwieniu. Z badan A. Matczak (1982) jednak wynika, 
ze, w sytuacji przestymulowania, jednostki o małym zapotrzebowaniu na 
stymulacje preferują impulsywny styl poznawczy -  refleksyjne przetwarzanie 
informacji bowiem wiaze sie z wiekszym obciazeniem poznawczym. Pre
ferowanie impulsywnego stylu moze byc zatem wynikiem zmniejszenia 
dostepnosci zasobow uwagi przez wysoki poziom aktywacji dla analitycznego, 
kontrolowanego przetwarzania danych (Necka 2000). Jak zatem wyjasnic 
pozytywna, choc niska, zaleznosc pomiedzy racjonalnym stylem przetwarzania 
informacji a wysoką reaktywnością emocjonalna? Mozna zaproponowac 
ponowne odniesienie do procesu: wysoki poziom aktywacji wzbudza potrzebe 
domkniecia poznawczego (wykazano pozytywne zwiazki pomiedzy PDP 
a impulsywnością (r = 0,268; p E  0,001): Webster, Kruglanski 1994), ktora 
moze pełnic tutaj podobną funkcje regulacyjną jak impulsywnosc -  złozonosc 
informacyjna zostaje znacznie zredukowana (co wiaze sie z obnizeniem 
stymulacji) i mozna uruchomic sekwencyjne przetwarzanie, ktore zwieksza 
kontrole poznawczą nad otoczeniem i redukuje ponownie poziom pobudzenia 
(sytuacje znane są mniej stymulujące).

Problem braku relacji pomiedzy racjonalnością a małym zapotrzebowaniem 
na stymulacje mozna rozważac rowniez w kontekście zmiennosci intrain- 
dywidualnej. Intuicyjnośc sposobu przetwarzania moze zwiekszac sie u jed
nostek o małym zapotrzebowaniu na stymulacje w srodowisku niskostymulacyj- 
nym, kiedy jednostka moze sobie ,,pozwolic’’ na dodatkową dawke stymulacji 
płynacą z niskiej kontroli poznawczej czy małej jednoznacznosci. Badania 
(Kolanczyk 1991) wskazuja, ze stan relaksu czy pozytywny nastroj sa 
elementem sprzyjającym intuicyjnosci. Z kolei badania A. Matczak (1982) 
wskazuja, ze, w warunkach niskiej stymulacji, jednostki o małym zapo
trzebowaniu na stymulacje mogą preferowac refleksyjne przetwarzanie, ktore 
strukturalnie jest podobne do ujecia racjonalnego przetwarzania, poniewaz 
liniowe, analityczne przetwarzanie małych porcji informacji z duzym 
zaangazowaniem procesow kontroli jest obciazajace poznawczo (wysoko 
stymulujące).

Mozna zatem postawic hipoteze, iz w sytuacji wysoko stymulującej 
u jednostek z małym zapotrzebowaniem na stymulacje bedzie wzbudzana
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potrzeba domknięcia poznawczego, obnizajaca stymulacyjną i informacyjną 
wartośc danych wchodzących do systemu poznawczego, następnie uruchomiony 
zostaje racjonalny tryb przetwarzania informacji, ktory dzięki analizie i duzym 
zaangażowaniu metaregulatorow moze poniesc wartośc informacyjny danych, 
nie ponosząc ich wartosci stymulacyjnej (przez zaangazowanie procesow 
kontroli). Konsekwencją tej sekwencji moze byc kształtowanie się punktowej 
strategii aktywnosci. Relacje te mogą byc modyfikowane przez znaczenie 
sytuacji, czyli element treściowy, ktory nie był analizowany w badaniu, 
jednak odgrywający istotną rolę. Wydaje się zatem, ze analiza wspołod- 
działywania elementów tresciowych i formalnych stanowi warunek konieczny 
rozpatrywania relacji temperament -  zachowanie, zgodnie z postulowanym 
transakcyjnym modelem temperamentu A. Eliasza (1987, 1995).
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TEMPERAMENT AND COGNITIVE-BAHAVIORAL STYLE 
OF PERSONAL ACTIVITY

The aim of this study was to investigate the relationships between need for stimulation and 
cognitive-behavioral style of personal activity. The preferences for the specified form of cognitive 
and behavioral styles is considered as a regulatory process of stimulation. The results showed that 
on the cognitive level the need for cognitive closure can be examined as a form of stimulation 
input control. However, on the behavioral level these relations are more complex. The expected 
positive relation between the point strategy and low need for stimulation have not been confirmed. 
These outcomes was explained by the transactional approach.

Key words: need for stimulation, cognitive strategies, cognitive-behavioral styles.


