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u ła tw ia ją  badanie procesów m yślenia poiprzez dostarczanie nowych 
hipotez, a także um ożliw iają bardziej adekw atne zapisyw anie danych 
psychoilologicznych w  form ie kom pletnego i jednoznacznego przepisu  
na w ykonanie danej czynności, ponieważ tylko w  tej postaci m ogą 
być one porów nyw ane z program em  m aszynowym . Jednocześnie autor 
w skazuje niepełną adekw atność sym ulow ania rzeczyw istych procesów 
myślowych spow odow aną trudnością uw zględnienia w  m odelu czynni
ków em ocjonalnych i różnic indyw idualnych oraz całkow itą niem oż
nością naśladow ania funkcji generatora pomysłów.

Z przedstaw ionych wyżej powodów książka p rzy  swojej dużej w arto 
ści poznawczej i zarysowaniu nowych perspektyw  badawczcyh, jest 
bardzo dyskusyjna i w  moim odczuciu —. nie bardzo zgodnym z in te n 
cją au to ra  — raczej n ie  przeznaczona dla osób pragnących zapoznać 
się z szerzej rozum ianą problem atyką p s y c h o l o g i i  m yślenia.

J. M. C eliński

S tre lau  Jan, Tem peram ent i typ  układu  nerwowego, Warsza-wa,, 
PWN, 1969, s. 358.

Główną osią rozw ażań J. S tre lau ’a jest koncepcją tem peram en tu  
i badań nad nim, w ypracow ana w  Zw iązku Radzieckim. Przez tem pe
ram en t rozum ie on „zespół form alnych, biologicznie uw arunkow anych 
i względnie stałych cech zachow ania, a m ianow icie siłę (wielkość) i czas 
(szybkość) reagow ania” str. 33).

Za Paw łow em  przy jm uje hipotezę, że tem peram ent zależy od pew 
nych ogólnych wrodzonych właściwości ośrodkowego układu  nerw ow e
go, jak im i są ruchliw ość i rów now aga procesów nerw ow ych. Zdaniem  
au to ra  książki cechy tem peram entu  p rze jaw ia ją się nie tylko w  em o
cjach i m otoryce (jak uważa większość badaczy zajm ujących się tym  
problem em ), ale we wszelkigo rodzaju  zachowaniach, w e wszelkich 
czynnościach.

W łasną koncepcję, czy raczej w łasne rozum ienie koncepcji tem pe
ram en tu  Paw łow a p rzedstaw ia S tre lau  w  pierw szym  rozdziale książki, 
zatytułow anym  „Tem peram ent i jego podstaw y fizjologiczne”. Czyni to 
na tle  różnych koncepcji tem peram entu . W ich rzędzie uwzględnia 
koncepcje starożytne u ję te  wszakże w edług Rem pleina, koncepcje tem -

m aszyny — rozw iązuje określone problem y tak  samo ja k  ludzie. P ro 
gram  m aszynowy sym ulujący czynność m yślenia człowieka można uznać 
za model odtw arzający s tru k tu rę  nieznanego program u m yślenia ludz
kiego” (str. 247).
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peram sn tu  psychologów zachodnich, pojęcie tem peram entu  w  psycho
logii radzieckiej oraz psychologię tem peram entu  w  Polsce.

Trzeba wszakże zaznaczyć, że jest to przegląd niekom pletny. Np. 
om aw ianie koncepcji tem peram entu  w edług psychologów zachodnich 
ogranicza S tre lau  do w zm ianki o teorii K retschm era, paru  zdań o Ew al
dzie i Scheldonie. Nie znajdujem y tam  teorii tem peram entu  Heym ansa, 
czy kontynuatora szkoły w  Croningen — Gaston Bergera. Podobnie 
pom ija autor milczeniem  koncepcję Pendego, nie zam ieścił żadnej 
w zm ianki o poglądach Acha. R elacjonując koncepcje tem peram entu  
w  Polsce przeoczył in te resu jącą  teorię M. Dybowskiego, k tóry  opraco
w ał 'klasyfikację typów  woli, będących jednocześnie typam i tem pera
mentów.

Rozdział poświęcony „koncepcji typu  w  psychologii osobowości” 
robi w rażenie, jakby  został w  książce zamieszczony przypadkowo. N ie 
widać, do jakiego celu zm ierzają tego rodzaju  rozw ażania, zwłaszcza 
że w zm ianki te są ogólnikowe, poglądy przedstaw ione z drugiej ręki, 
analizy niekom pletne i powierzchowne. A utor pisze tu  o typie to, co 
na ten  tem at pow iedział Rem plein, S tagner czy Eysenck, zam iast 
analizow ać podręczniki i prace z psychologii różnicowej, jak  np. D iffe- 
ren ia l Psychology A nastasi czy V ergleichende Psychologie Kafki.

Nieco podobne w rażenie odnosi się przy  czytaniu rozdziału IV 
o znaczeniu typu układu nerwowego w  procesie przystosow ania się. 
Problem  przystosow ania się, tak  jak  go w idzi współczesna psycholo
gia kliniczna, jest autorow i (sądząc z tego, co na ten  tem at pisze), raczej 
nieznany. Podane bowiem ogólne referencje trudno  uznać za w ysta r
czające. S tw ierdza m ianow icie: „Koncepcja przystosow ania, a co za tym  
idzie — równow agi czy hom eostazy — je st ogólnie znana, a w  polskiej 
lite ra tu rze  psychologicznej przedstaw iona została przez A. Lewickiego 
(1963), K. Obuchowśkiego (1961) i Reykowskiego (1966). Z tego też 
względu zaznajom ienie czytelnika z tą  koncepcją uważam  za zbjdeczne” 
(str. III).

Teoria zaś przystosow ania jako homeostazy, k tó rą  opracow ał C an
non, jest jedną z teorii przystosowania, k tó rą  p re fe ru ją  badacze p ro 
blem atyki psychologii zw ierząt. Nie m ożna jej utożsam iać z przystoso
w aniem  w  ogóle. J. S tre lau  om awia tem peram enty  u ludzi, powinien 
w ięc przedstaw iać teorie przystosow ania czy teorie funkcjonow ania 
osobowości i analizować je  w  pow iązaniu z badaniam i tem peram entu . 
Zam iast tego czytam y w  rozdziale o przystosow aniu streszczenie pracy 
G uriew icza i M atw iejew a na zachowaniem  się 26 operatorów  dyżurnych 
w  elektrow ni w  w arunkach  stressow ych, które zresztą — sądząc z opisu 
eksperym entu  — były pozornie stressow e (badani m ieli zlikw idow ać 
upozorow aną aw arię w  elektrow ni, ale badani w i e d z i e l i ,  że aw aria
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je s t upozorowana). Prócz tego podaje autor jeszcze uwagi o indyw idu
alnym  stylu pracy jaiko najbardzie j realnej form ie przystosow ania się.

Rozdział p ią ty  trak tu je  autor jäko próbę pow iązania problem atyki 
typów  układu nerwowego z innym i badaniam i w  psychologii osobo
wości. Jest to jednak  próba nie bardzo udana. Pisząc tak i rozdział 
należałoby odpowiednio ustaw ić zagadnienie, a w ięc przedstaw ić de
fin ic ję  osobowości, w skazać na główne problem y psychologii osobowości 
np. problem  struk tu ry , genezy, ewolucji osobowości, problem  determ i

n an ty  biologicznej czy zagadnienie determ inan ty  społecznej. Należałoby 
przedstaw ić różne sposoby podejścia do rozw iązyw ania tych problem ów  
w  różnych teoriach osobowości i powiązać to z problem atyką badań 
nad  tem peram entem .

Zam iast tego au tor pracy  (nie uzasadniając zresztą dlaczego) kon
fro n tu je  teorię osobowości Eysencka z typologią Pawłowa, następnie 
analizuje pow iązania między typem  układu nerwowego a reakcją  na 
lęk  i skłonnością do u jaw nian ia postaw  lękowych, om aw ia siłę układu 
nerwowego i problem atykę stressu, k tó ra  należy raczej do rozdziału 
o przystosowaniu), kończy zaś rozdział uw agam i na tem at układu sił 
nerw ow ego i poziomu aktywizacji.

Dwa rozdziały pracy S tre laua zasługują na uwagę. Rozdział III, 
w  k tórym  referu je  badania nad podstaw owym i cecham i układu n e r 
wowego człowieka (siłą, ruchliw ością i dynam icznością procesów n e r
wowych) i rozdział poświęcony m etodom  badania podstaw owych w ła
ściwości układu nerwowego. Ten rozdział napisany jest z dużą znajo
m ością rzeczy. A utor w yróżnia dwa typy m etod badania właściwości 
uk ładu  nerw owego: m etody badania typów  układu nerwowego na pod 
staw ie reakcji ruchow ych organizm u i m etody badania typów  układu 
nerw ow ego na podstaw ie reakcji w egetatyw nych organizm u.

Z kolei w  typie pierw szym  w yróżnia dwie grupy: m etody badania 
dowolnych reakcji ruchow ych, np. zachow ania się osoby badanej w  w a
runkach  nieeksperym entalnych, reakcji ruchow ych w yw ołanych in 
s tru k c ją  eksperym entatora, m etody badania m im owolnych reakcji r u 
chowych, np. ruchow a reakcja  obronna, reakcja  m rugania, reakcja 
oddechowa.

Ocena reakcji w egetatyw nych obejm uje reakcje zachodzące bez 
udziału mięśni szkieletowych, np. reakcje wydzielnicze, stosuje się tu  

techn ik i skórno-galw aniczne, pletysm ograficzne, technikę fotochem icz
ną  i ślinową.

Rozdżiał ten  zaw iera dziesiątki analiz i om ówień eksperym entalnych 
prac poświęconych m etodyce badania. Je st to cenny przegląd dla każ
dego, kto in te resu je się prob lem atyką badań tem peram entu  szkoły 
Pawłowa.

O statnie rozdziały (VII i VIII) książki J. S tre lau ’a są skrótam i dwu
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jego prac eksperym entalnych. P ierw sza z tych prac poświęcona je st 
spraw dzeniu supozycji Tiepłowa, że diagnoza tem peram entu  zależy od 
w pływ u efektora, na który działają bodźce eksperym entu. Badaniom  
poddał autor 25 osób w  w ieku od 18 do 35 lat, siłę zaś i ruchliw ość 
procesów nerw ow ych s ta ra ł się ustalić różnym i technikam i, m. in. 
testem  K raepelina — starszą w ersją, czasem reakcji, za pomocą od ru 
chu fotochemicznego.

W końcowych w nioskach stw ierdza, że „diagnoza sił układu nerw o
wego zależy od specyfiki efektora, od rodzaju  reakcji, n a  podstaw ie 
k tórej określam y siłę”. Nie m a korelacji m iędzy siłą układu nerwowego 
m ierzoną na podstaw ie m otorycznej (praca na ergografie), fotochem icz
nych (prac bioloeldktryoznych w mózgu), w ym aw iania dźwięku.

Druga z referow anych prac jest próbą diagnozy tem peram entu  za 
pomocą technik  nieeiksperym entalnych. Chodzi tu  po prostu  o to, czy 
można zbadać tem peram ent za pomocą kw estionariusza ułożonego przez 
au to ra  pracy i arkusza obserw acyjnego. I kw estionariusz i arkusz ob
serw acyjny m iał ocenić siłę procesu pobudzenia, siłę procesu ham o
w ania, ruchliw ość procesów nerwowych. W skaźnikam i procesu pobu
dzania m ają być w edług S tre lau ’a zdolność do w ytężonej pracy, nauki, 

odporność na ponoszenie porażek, w ytrzym ałość na ból. Nie m a n ie
stety  w  tej pracy argum entów  przem aw iających za tym , że w skaźniki 
te zostały dobrze dobrane, że istn ieje w ew nętrzne połączenie między 
siłą procesów  pobudzenia a tym i reakcjam i. M ateriałem  badań było 
14 osób w  w ieku między 21—60 la t o raz 27 osób w  w ieku 18—30 lat. 
W niosek pracy m ówi sam za siebie: „Zastosowany kw estionariusz do 
badania tem peram entu  w ydaje się narzędziem  pozw alającym  ustalić 
w zględnie tra fn ą  diagnozę. Potw ierdziły  to dw ukrotnie przeprow adzone 
badania m ałych grup. W ątpliwości nasuw ają natom iast w yniki o trzy 
m ane dla siły procesu ham ow ania, gdzie stw ierdzono b rak  zgodności 
o trzym anych w spółczyników  korelacji m iędzy diagnozą n a  podstaw ie 
kw estonariusza i diagnozą n a  podstaw ie obserw acji”.

W zakończeniu sw ojej pracy porusza S trelau  problem : cechy tem pe
ram en tu  a parcjalność. Idzie tu  o to, jak  się ustosunkow ać do hipotezy 
względnej stałości procesów nerw ow ych i do stw ierdzanych dośw iad
czalnie „niestałości” w  funkcjonow aniu osobowości. Np. tem peram ent 
a koncepcja uzdolnień ogólnych i specjalnych, czynniki ogólne w  b a
daniu inteligencji i poszczególne „rodzaje” inteligencji. Jest to  za
gadnienie bardzo trudne. P arę  stron , k tóre autor pracy na ten tem at 
napisał, nie tylko nic nie w yjaśnia, ale naw et nie p rezen tu je  tej p roble
m atyki.

K siążka zaw iera bogatą bibliografię (ponad 300 pozycji).

W. D em bek


