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Summary: The article is an attempt to analyse the factors conditioning leadership among

university students. An assumption has been adopted that these factors can include features

of personality and attitudes of parents towards their children.

After using the PeR Roe and Sigelman questionnaire and 16 factors questionnaire of R.

Cattell it has been found that the most favourable attitudes for leadership features develop-

ment is moderately intense liberal but also exacting, demanding attitude of parents towards
children. If the demands are too low and liberalism towards children goes too far the effect

on the development of leadership predispositions is not favourable.

The most important features among youth leaders according to the Cattell questionnaire

above mentioned are: strong character, domination, expansiveness, courage, small sensibility,

rationalism, self-sufficiency and unconventionality.

Wprowadzenie

Za date narodzin wspólczesnej psychologii przywództwa uznaje sie rok 1904. Date

ukazania sie monograficznego opracowania L.M. Termana A Preliminary Study o! the

Psychology and Pedagogy o! Leadership, w którym autor \Taktuje przywództwo jako

wywieranie wplywu i zauwaza, ze zjawisko to przejawia sie w rozmaitych sytuacjach
w bardzo rózny sposób. W nawiazaniu do sporu o role jednostki w historii stwierdza

on, ze ci sami czlonkowie grupy niekoniecznie okazuja sie przywódcami, gdy nastepuja

przegrupowania lub przemiany w wewnetrznej strukturze grupy. Kazdy czlonek spo-
leczenstwa moze byc zarówno przywódca, jak i ulegajacym (S. Mika, 1972).

W psychologii istnieje kilkanascie teorii dotyczacych przywództwa, jednak naj-
wazniejsze miejsce zajmuja teorie interakcyjne. Za glównego eksponenta i w znacznej
mierze takze twórce teorii interakcyjnej uznaje sie C.A. Gibb'a (1970). Podstawowym

zalozeniem prezentowanej przez niego teorii przywództwa jest poglad, ze przywództwo
jest zawsze zalezne od sytuacji. Zaleznosc ta jest opisana na dwóch wymiarach:
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a) do pojawienia sie przywództwa niezbedna jest pewnego typu sytuacja oraz, b) szcze-

gólne okolicznosci spoleczne, jakie maja miejsce w dowolnym momencie, okreslaja,

które cechy osobowosci odpowiadaja statusowi przywódcy i w konsekwencji

okreslaja, który czlonek grupy podejmuje przywódcza role (C.A. Gibb, 1970). Zgodnie

z tzw. "teoria wielkiego czlowieka", jaka uksztaltowala sie na dlugo przedtem, zanim

psychologowie podjeli systematyczne badania nad przywództwem, uwazano, ze efekty w-

nosc sprawowanej wladzy, jej zasieg, trwalosc i sila, uzaleznione sa zarówno od oso-

bowosci przywódcy, jak i zestawu charakteryzujacych go cech. Konsekwencja tego sta-

nowiska byly liczne próby specyfikacji ludzkich cech i wyróznienia tych, które cha-

rakteryzuja przywódców. Zakrojone na szeroka skale badania nad wyodrebnieniem cech

osobowosci charakterystycznych dla przywódców przeprowadzil R.M. Stogdill (1948).

Wyodrebnil on nastepujace cechy:

1. Zdolnosci (inteligencja, elokwencja).

2. Osiagniecia (wysokie wyniki w nauce lub sporcie).

3. Odpowiedzialnosc (inicjatywa, wytrwalosc, pragnienie wybicia sie).

4. Udzial (aktywnosc, uspolecznienie).

5. Status (pozycja spoleczno-ekonomiczna, popularnosc).

Bardzo wiele istotnych spostrzezen do badan nad osobowoscia przywódcy

wniósl A.M. Rose. Stwierdzil on, ze przywódcy grup sa bardziej spolecznie zintegro-

wani i mniej wyalienowani ze spoleczenstwa niz reprezentanci ogólnej populacji (A.M.

Rose, 1962).

Inny badacz amerykanski R. Townsend, zwrócil uwage przede wszystkim na takie

cechy osobowosci jak: zdolnosc kierowania i wywierania wplywu na zachowanie innych

ludzi (R. Townsend, 1972). Cechy osobowosci pozostaja w scislym zwiazku z oddzia-

lywaniem srodowiska rodzinnego, jako fundamentalnego podloza rozwoju dziecka. Na-

lezy tu wziac pod uwage pozycje zajmowana przez dziecko wsród rodzenstwa. Jako

pierwszy zwrócil na to uwage A. Adler (1963). Stwierdzil on, ze cechy ludzkie nie

sa przypadkowe, a wrecz przeciwnie, sa typowe i charakterystyczne. Dzieci rozwijaja

sie bowiem zgodnie z ich nieuswiadomiona interpretacja pozycji, jaka zajmuja w sto-

sunku do najblizszego otoczenia. W rodzinie dziecko moze zajmowac jedna z czterech

podstawowych pozycji: dziecka jedynego, naj starsze go, naj mlodszego lub srodkowego.

Najbardziej korzystna ze wzgledu na rozwój predyspozycji przywódczych jest pozycja

naj starszego dziecka w_ rodzinie. Dziecko najstarsze dojrzewa spolecznie o wiele szyb-

ciej niz jego mlodsze rodzenstwo. Rodzice czesto powierzaja mu opieke nad bratem

lub siostra, co wymaga od niego duzej samodzielnosci i odpowiedzialnosci. W zwiazku

z tym, dziecko naj starsze latwiej znajduje sobie przyjaciól i pragnie spelniac wsród

nich role przywódcy. Lubi byc osrodkiem zainteresowania, kims z kogo zdaniem nalezy

sie liczyc (H. Filipczuk, 1981). Bardzo wazna role odgrywa takze postawa, jaka zajmuja

rodzice wobec swojego dziecka, wplywa ona bowiem na ksztaltowanie sie okreslonych

cech osobowosci w tym tych, które w przyszlosci pozwola pelnic funkcje przywódcza
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lub wrecz przeciwnie, spychaja dziecko do roli osoby uleglej i podporzadkowujacej

sie autorytetom.

Postawa rodziców w konkretnych sytuacjach zyciowych rzadko bywa jednorodna.

Jest ona zwykle mieszanka akceptacji, odrzucenia, lubienia, kochania, nielubienia, do-

minowania, uleglosci, zyczliwosci i zazdrosci. Ojciec czy matka zwykle nie akceptuja

wszystkiego, co dziecko robi i mówi. Rodzice maja tendencje do utozsamiania sie z

dzieckiem i równoczesnie odrzucania go (Rembowski, 1975).

Najbardziej korzystna postawa sprzyjajaca ksztahowaniu cech pozwalajacych pel-

nic mlodym ludziom funkcje przywódcze jest postawa kochajaca. Zawiera ona w sobie

wiele pierwiastków takich jak: akceptacja, chec wspóldzialania, uznanie praw dziecka

oraz dawanie mu rozumnej swobody (M. Ziemska, 1972). Postawa ta sprzyja powsta-

waniu samodzielnosci, odpowiedzialnosci w dzialaniu i nawiazywaniu z ludzmi doj-

rzalych relacji.

Pozostale postawy czyli autorytarna, chroniaca, odrzucajaca czy liberalna nie

sprzyjaja rozwojowi cech charakterystycznych dla osobowosci przywódcy, gdyz kazda

z nich we wlasciwy sposób ogranicza inicjatywe dziecka i jego niezaleznosc, sprzyja

powstawaniu egoistycznego stosunku do ludzi oraz leku przed nawiazywaniem bliskich

kontaktów (A. Roe, M. Siegelman, 1963).

Zasygnalizowana wyzej problematyka przywództwa nasuwa wiele nurtujacych py-

tan takich jak:

1. Czy rzeczywiscie przywództwo rodzi sie przede wszystkim u dzieci pierwo-

rodnych?

2. Jakie postawy rodzicielskie sa najbardziej korzystne dla rozwijania predyspo-

zycji przywódczych?

3. Czy postawy rodzicielskie maja wplyw na ksztaltowanie sie cech osobowosci

przywódczej?

4. Jakie cechy osobowosci sa charakterystyczne dla osób pelniacych funkcje przy-
wódcze?

5. Czy i na ile istnieja przeslanki wspólne i rózne w zakresie wyzej wymienionych

pytan?

Metoda badan

Dobór do próby. Aby udzielic odpowiedzi na wyzej postawione pytania prze-

prowadzilismy badania na grupie mlodziezy studenckiej. Badaniami objelismy 62 mez-
czyzn. studentów Uniwersytetu Lódzkiego, którzy zostali podzieleni na dwie grupy li-
czace po 31 osób. W pierwszej znalezli sie studenci pelniacy w swoim srodowisku
funkcje przywódcze. Nalezeli oni do rad wydzialowych oraz rad mieszkanców. Druga
stanowili ich rówiesnicy, którzy nigdy nie pelnili zadnych funkcji w radach studenckich.
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Studenci ci mieli po 24 lata i odbywali studia na dosc zróznicowanych kierunkach:

prawie, ekonomii, administracji, archeologii, i historii. Wszyscy rekrutowali sie z malych
lub sredniej wielkosci miast województwa lódzkiego. Rodzice ich posiadali wyksztal-

cenie wyzsze lub srednie (tylko 3 ojców i 5 matek zawodowe). Wszystkie rodziny

badanych byly pelne. Z badan zostaly wykluczone kobiety w liczbie 5 (przed usta-

nowieniem grupy badawczej), gdyz stanowily nieznaczny procent tzw. przywódców

w wymienionych wyzej organizacjach.

Pomiar zmiennych. Zebraniu danych empirycznych posluzyly dwie metody:

l) kwestionariusz PCR autorstwa Roe i Siegelmana, sluzacy do badan postaw

rodzicielskich w polskim opracowaniu S. Kowalskiego,

2) 16-czynnikowy kwestionariusz osobowosci R. Cattella, w opracowaniu Z. Pluzek.

Analiza wyników badan

Kolejnosc urodzenia a przywództwo. Z uzyskanych danych wynika, ze w ba-

danej grupie przywódców najwieksza liczbe stanowily osoby, które zajmuja wsród ro-

dzenstwa pozycje naj starszego w rodzinie (51,6 %), podczas gdy w grupie kontrolnej

stanowili oni zaledwie 19,4 %. Wielkosci wyrazone w procentach na pozostalych po-

zycjach w grupie przywódców wskazuja, ze nie bylo znaczacej róznicy miedzy liczeb-

noscia osób na pozycji srodkowej, naj mlodszego dziecka w rodzinie, czy jedynaka.

Wielkosci te byly jednak znacznie nizsze od tej wyrazajacej liczebnosc osób zajmu-

jacych pozycje najstarszego.

W grupie kontrolnej natomiast najwieksza liczbe stanowily osoby zajmujace wsród

rodzenstwa pozycje najmlodszego w rodzinie. Wielkosc wyrazona w procentach na po-

szczególnych pozycjach wskazuje, ze nie ma znaczacych róznic miedzy liczba osób

zajmujacych pozycje srodkowa, naj starszego dziecka w rodzinie lub jedynaka.

Zarówno z przytoczonych danych, jak i opinii badaczy tego zjawiska wynika,

ze najczesciej przywódcami mlodziezowymi staja sie jednostki, które byly dziecmi pier-

worodnymi. Pozycja ta niejako zmuszala je do samodzielnosci i odpowiedzialnosci za

siebie i mlodsze rodzenstwo. Oczywiscie sam fakt zajmowania takiej pozycji nie de-

cyduje calkowicie o tym, jak rozwija sie dana jednostka i jak uloza sie jej relacje
z otoczeniem.

Postawy rodzicielskie a przywództwo. Kazda jednostka zanim wkroczy do sro-

dowiska rówiesników, zdobywa bagaz doswiadczen w domu rodzinnym. Bardzo wazne

w tym wzgledzie wydaja sie postawy rodzicielskie i zwiazany z nimi okreslony stosunek
do dziecka.

Z tabeli l wynika, ze ojcowie badanych znajdujacych sie w grupie przywódców

uzyskali we wszystkich postawach wyniki mieszczace sie na srednim poziomie. Oznacza

to, ze maja oni tendencje do kochania i odrzucania dziecka w takim samym stopniu,
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jak równiez wymagania i bycia liberalnym. Podobnie tez uplasowaly sie postawy matek,

za wyjatkiem postawy odrzucajacej, która osiagnela niski poziom. Mozna zatem stwier-

dzic, ze w tym przypadku matki od ojc6w r6znia sie tym, iz ich milosc jest bardziej

bezwarunkowa i w wiekszym stopniu sa sklonne do akceptacji swojego dziecka.

Tabela l. Srednie wyniki w postawach ojców l matek uzyskane w grupie badanych

przywódców studenckich

Ojcowie Matki

Rodzaj Srednia OdchyJeole Ocena Rodzaj Srednia Odchylenie Ocena
postawy w IetroDach standardowe lIIowoa postawy w tetroDacb standardowe slowna

K�1p 9.84 2.93 Przec�lna Koc�1p 9.17 3,S3 PrzecIetna
L L

Wymag�1p 11.00 1.61 Przecielna Wymag�1p 7.74 2.7S Przecietna
D D

OchraniIVllca 10.91 3.12 Przec�lna Ocb�ca I2.2S 2.3S Przecietna
A A

Odrzucajll ca 8.S4 2.96 Przec�tna Odrzuca.kca 4.74 3.33 Niska
R R

Liberalna Liberalna 9.48 2,S2 Przecietna
C 7.83 3,2S Przec�lna C

Tabela 2. Srednie wyniki w postawie ojców matek uzyskanych w grupie kontrolnej

Ojcowie Matki

Rodzaj Srednia Odchylenie OceDa Rodzaj Srednia Odcbylenle Ocena
Postawy w tetroDach standardowe lIIowoa Postawy w tetroDach standardowe lIIowna

KocbaJllca 9.58 3,S4 Przec�tna K�1p 9.76 3.49 Przecietna
L L

WYJDIl:I\IIIaI MS 3.61 Niska Wymag�1p 7.15 2.83 NISka
D D

Ocb�llca 12.03 3,S2 Przec�lna Ochranl�llca 12.96 3.71 Przecietna
A A

Odrzuca.kca 9.29 4.07 Przec�lna OdrzucaJllca 6.93 3.28 Niska
R R

Liberalna Liberalna 12.03 S,26 Przecietna
13.87 4,20 Wysoka C

C

Z tabeli 2 wynika. ze ojcowie nalezacy do grupy kontrolnej charakteryzuja sie

srednim nasileniem postawy kochajacej, ochraniajacej, odrzucajacej, wysoka zas libe-

ralnej i niska wymagajacej.
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Matki osób znajdujacych sie w grupie kontrolnej prezentuja srednia postawe ko-

chajaca, ochraniajaca i liberalna oraz niska wymagajaca i odrzucajaca rózniac sie od

grupy kryterialnej poziomem w zakresie postawy wymagajacej. Róznice miedzy po-

stawami ojców w obu badanych grupach wystepuja w postawach wymagajacej i li-

beralnej.

Aby stwierdzic, czy róznice miedzy postawami matek i ojców w obu grupach

sa istotne statystycznie, zastosowano test t-Studenta.

Tabela 3. Wartosci testu t-Studenta i poziomy istotnosci dla postaw ojców matek

Ojcowie Matki

W� Poziom Wa� Poziom

RodZIli postawy toStudenta istotnosci t - Studenta islotooki

KochaUaca L 0.31 0.75 0.10 0.99

WymagllJlp D 6.40 0.001 0.68 0.50

OchraWajaca A 1.26 0.21 0,90 0.37

Odrzucajaca R 0,82 0.41 2.61 0.\1

UberalnaC 6.31 0.001 2.43 0.02

Z tabeli tej wynika, ze róznica istotna statystycznie przy szesciu stopniach swo-

body wystepuje w postawach liberalnych i wymagajacych ojców. Róznica ta znajduje

sie na wysokim poziomie istotnosci p < 0,00 l. Dla matek róznica statystyczna wy-

stepuje jedynie w postawie liberalnej. Ksztaltuje sie ona na poziomie istotnosci niskiej

p < 0,02. Postawy kochajace natomiast w obydwu grupach i u obojga rodziców uksztal-

towaly sie na poziomie srednim, róznica zas miedzy srednimi w tetronach, przy

szesciu stopniach swobody, okazala sie nieistotna statystycznie na poziomie

dla ojców p < 0,75, dla matek p < 0,99. Oznacza to, ze rodzice w obydwu badanych

grupach interesuja sie sprawami swoich dzieci, dajac im odczuc, ze sa one pozadane

i potrzebne, uznaja ich punkty widzenia i przestrzegaja ich prawa.

Statystycznie wyzszy poziom istnieje w postawie wymagajacej dla grupy przy-

wódczej, co swiadczy o tym, ze ojcowie osób bedacych przywódcami sa bardziej su-

rowi, konsekwentni w przestrzeganiu wczesniej ustalonych zasad i bardziej kontroluja

zachowanie swoich dzieci, niz ojcowie badanych, którzy naleza do grupy kontrolnej.

Istotna statystycznie róznica zarysowala sie takze w postawie liberalnej ojców i

matek, ale tym razem poziom ten jest nizszy w grupie przywódczej niz w grupie

kontrolnej. Oznacza to, ze zarówno matki jak i ojcowie osób nalezacych do grupy

przywódczej nigdy nie dawali swoim dzieciom wiekszej swobody w dzialaniu, starali

sie przestrzegac wczesniej ustalonych regul, narzucali róznego rodzaju obowiazki i roz-

liczali z ich sumiennego wypelniania.
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Podsumowujac wnioski dotyczace postaw rodzic6w, nalezy stwierdzic, ze najbar-

dziej korzystna dla ksztaltowania cech przywództwa wsr6d dzieci jest postawa wy-

magajaca ze strony ojców, znajdujaca sie na poziomie srednim, a nie wysokim, gdyz

w6wczas oznaczalaby ona autokratyzm, który nie sprzyja ksztaltowaniu takich cech

jak samodzielnosc, odpowiedzialnosc, smialosc i otwartosc w kontaktach z innymi

ludzmi. Znajdujaca sie na srednim poziomie postawa wymagajaca moze wplywac na

ksztaltowanie takich cech. Korzystna dla powstania przywództwa wydaje sie takze fun-

kcjonujaca na srednim poziomie postawa liberalna. Wysoki liberalizm sprzyja bo-

wiem powstawaniu zaburzen w kontaktach spolecznych, rozwija egoizm, niezaradnosc

i slaby charakter.

Cechy osobowosci przywódców. Powszechnie wiadomo, ze kazde zachowanie lu-

dzkie zalezy od dominujacych cech osobowosci, totez nie mozna ich pominac równiez

u przywódców, w zwiazku z czym przedstawiamy wyniki z przeprowadzonych badan.

Tabela 4. Cechy badanych przywódców (w postaci srednich)

Grupa przyw6dcZll Gru.. kootrom

Srednia Odcbyleole Srednia Odchylenie Wa� Poziom
Rodzaje c:ech w stenach standardowe w stenach standardowe t-Studenta Istotooki

A. towarzyskoU 6.41 1.89 6.00 2.08 0.83 0.4'

B. tnlellgencja 9.45 1.02 9.19 1.25 0.89 0.37

C. sila charakteru 6.03 1.79 4.41 2.01 3.33 0.002

E. dOlOinarja 7.83 1.44 3.93 1.67 9.35 0.001

F. ekspansywnoU 5.83 1.24 4.25 141 4.68 0.001

G. sila .,super egd' 3.93 1,36 4.07 1.90 1.84 0.70

H. odwaga 8.03 1.70 4.58 1.72 7.92 0.001

J. wrazliwoM! 4.54 2.07 6.67 1.88 4.22 0.001

L podeJrzllwoU 6.67 2.24 6.16 1.77 1.01 0.31

M. niekonweocjooalooU 7.80 1,55 6.48 1.76 3.\3 0.003

N. racjonalizm 8.16 2.20 4.67 192 6.63 0.001

O. obwinianie sie 3.64 1.01 5.83 1,36 7.16 0.001

Ql. ndykaliDn � 6.87 1.97 4.16 1,50 6,06 0.001

QZ. samowystan:zalnosf 7.41 1.38 4.61 2.07 6.26 0.001

Q3. samoocena 6.70 0.65 4.87 1.43 5.50 0.001

Q4. napiecie nerwowe 4.10 0.65 6.32 1.32 8.39 0,001
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Na podstawie uzyskanych wyników latwo zauwazyc, ze na wysokim poziomie

w grupie przywódczej uplasowaly sie nastepujace czynniki: B, E, H, L, M, N, Ql,

Q2, Q3. Poziom przecietny osiagnely natomiast czynniki: A, C, F, G, J, Q4. Czynnik

..O" jako jedyny osiagnal niski poziom. Mozna zatem stwierdzic, ze badani przywódcy

charakteryzuja sie: wysoka intuicja, dominatywnoscia. smialoscia. podejrzliwoscia,

niekonwencjonalnoscia, chlodnym racjonalizmem, radykalizmem, niezalezna samowy-

starczalnoscia i wysoka samoocena. Na przecietnym poziomie znalazly sie takie czynniki

jak: towarzyskosc, sila charakteru, ekspansywnosc, oraz sila "super ego", a takze na-

piecie nerwowe. Na niskim poziomie natomiast czynnik okreslony jako tendencja do

obwiniania sie.

W grupie kontrolnej na wysokim poziomie uplasowaly sie nastepujace czynniki:

B, J. Poziom przecietny osiagnely nastepujace czynniki: A, C, E, F, G, H, L, M,

N, O, Ql, Q2, Q3. Niski poziom nie zostal odnotowany u badanych w zadnym czyn-

niku. Mozna zatem stwierdzic, ze badana grupa kontrolna charakteryzuje sie nastepuja-

cymi cechami: przecietna towarzyskoscia, sila charakteru, dominatywnoscia. ekspansyw-

noscia, chlodnym racjonalizmem, obwinianiem sie, radykalizmem, niezalezna samowy-

starczalnoscia i samoocena oraz wysoka inteligencja i wrazliwoscia.

W wyniku zastosowania testu t-Studenta mozna stwierdzic, ze badani

przywódcy osiagneli statystycznie istotny wyzszy poziom w nastepujacych czynni-

kach: C (p < 0,002), E (p < 0,001), F (p < 0,001), H (p < 0,001), M (p < 0,(01)

oraz N, Ql, Q2, Q3 (p < 0,001). Znaczaco nizszy poziom istotnosci przywódcy osiag-

neli w nastepujacych czynnikach: J (p < 0,(01), O (p < 0,001), Q4 (p < 0,001).

Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej miedzy wynikami uzyska-

nymi w obydwu grupach, mozna okreslic, jakie cechy osobowosci warunkuja przy-

wództwo, a jakie nie maja wiekszego znaczenia dla jego ksztaltowania sie.

Cecha, która na poziomie istotnym róznicuje przywódców od osób nie bedacych

przywódcami jest "C' wyrazajace "sile ego". Przywódcy osiagajacy wysoki poziom

w tym czynniku charakteryzuja sie dojrzaloscia emocjonalna, zrównowazeniem, trwa-

loscia i staloscia zainteresowan oraz realistycznym stosunkiem do zycia.

Nastepna cecha istotnie róznicujaca grupe przywódców od grupy kontrolnej jest

czynnik E, czyli dominatywnosc. Przywódcy osiagneli w tym czynniku srednia na po-

ziomie 7,83 stena, która informuje o tym, ze ich dominatywnosc znajduje sie na wy-

sokim poziomie. Osoby osiagajace taki wynik charakteryzuja sie pewnoscia siebie, nie-

zaleznoscia myslenia, trwaloscia i surowoscia, niesfornoscia a nawet buntowniczoscia.

Kolejnym czynnikiem, który istotnie róznicuje badane grupy jest czynnik F, okre-

slony jako surgencja czyli ekspansywnosc. Osoby o wysokiej surgencji sa spokojne,

szczere, szybkie, zwawe i pogodne.

Czynnikiem, który istotnie róznicuje obie grupy jest czynnik H, czyli odwaga.

Przywódcy uzyskali w nim wysoka srednia na poziomie 8 stena. Osoby takie cha-

rakteryzuja sie ryzykownoscia i przedsiebiorczoscia w dzialaniu. Nie unikaja wiekszych
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zgromadzen, nie boja sie nowych sytuacji i lubia prace wymagajaca kontaktowania sie
z ludzmi.

Nastepnym czynnikiem charakteryzujacym przywódców jest czynnik M, czyli nie-

konwencjonalnosc. Czlonkowie grupy eksperymentalnej osiagneli w nim srednia na po-

ziomie 7,8 stena. Osoby osiagajace wysoki wynik w tym czynniku lubia dzialac sa-

modzielnie, zgodnie z wlasnymi przekonaniami a ich poglady, sposób ubierania sie,

czesto odbiegaja od ogólnie przyjetych norm.

Innym czynnikiem, który istotnie róznicuje obie grupy, jest czynnik N, czyli chlod-

ny racjonalizm. Badani przywódcy osiagneli w tym czynniku srednia na poziomie 8,16

stena, podczas gdy przedstawiciele grupy kontrolnej zaledwie 4,67.

Osoby uzyskujace wysoki poziom w chlodnym racjonalizmie sa scisle i dokladne

w mysleniu, w swoich zamierzeniach licza sie z rzeczywistoscia.

Kolejnym czynnikiem, w którym przywódcy osiagneli istotnie wyzszy wynik niz

osoby z grupy kontrolnej jest Ql wyrazajacy radykalizm. Srednia dla tego czynnika

wynosi 6,97 i 4,16. Osoby uzyskujace wysoki wynik w tym czynniku charakteryzuja

sie smialoscia i niezaleznoscia myslenia, latwo przystosowuja sie do zmieniajacych sie

warunków otoczenia i potrafia te zmiany zaakceptowac.

Nastepnym czynnikiem istotnie róznicujacym obie grupy jest Q2, czyli niezalezna

samowystarczalnosc. Osoby uzyskujace wysuki wynik w tym czynniku charakteryzuja

sie duza niezaleznoscia w dzialaniu. Nie oznacza to jednak, ze stronia od towarzystwa

ludzi i wioda zywot samotnika.

Ostatnim czynnikiem, w którym badani przywódcy osiagneli istotnie wyzszy wynik

jest Q3 czyli samoocena. Srednia dla grupy przywódców uksztaltowala sie na poziomie

7,41 stena, a dla kontrolnej 4,61. Osoby uzyskujace wysoki wynik sa pewne siebie

i maja zaufanie do swoich umiejetnosci.

Oprócz czynników, które uksztaltowaly sie w grupie przywódczej na poziomie

istotnie wyzszym niz w grupie kontrolnej, znalazly sie trzy takie, które osiagnely po-

ziom nizszy. Do tych czynników naleza I, O, Q4. Osoby, które uzyskuja nizsze wyniki

w czynniku I, okreslane sa jako trzezwo myslace, nie ulegajace zachciankom i ka-

prysom. Natomiast osoby uzyskujace wyniki niskie w czynnikach O i Q4 sa opanowane,

optymistyczne i niezbyt czesto przezywaja rozterki natury moralnej.

W celu wyróznienia cech najistotniejszych, które odgrywaja najwieksza role w

ksztaltowaniu przywództwa, przeanalizowano korelacje miedzy postaciami postaw ro-

dziców badanych "kwestionariuszem PCR" oraz cechami osobowosci badanymi za po-

moca kwestionariusza Cattella.
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Tabela 5. Zaleznosc korelacyjna miedzy skalami "Kwestionariusza PCR" a czynnikami

osobowosci obliczanymi dla grupy przywódczej

� Grupa przywódcza Grupa kontrolna
rodziców

CzyDDiki L D A R C L D A R C
O5Obo..maowe

A '().06 '().2S* +OJ)9 -0.04 '().IO*

B

C -0,11 * +0.14*" '().21 '().26* -O,IS** +0,10* .().29*" .(),06 ,().OS .().2S"*

E .().06"* .().2S** .().3J*** .(),46***

F '().09 .().47"* '().07 -O.OS '().IS** .().32*" .().39 -0,12*

G .(),10 .(),OS

H +0,54*** '().22 -0,44"* .().JS*" '().12 .().19"*

I -0,11 * .().J6"* '().IO** .().22"* '{).IO .().37*" .{).OO .().17*"

L '{).19 .{),04 .{).I4** '{).2J '{).II ,{).OS

M '().12** -0,44"

N -0.11* O.3S** '().16** .().29*"

o '().IO '().09 '{).26 -0.09 '{).24

Ql -O.SO*** 0.3S"

Q2 .{),22*** 0.04 -0.24"* 0.06 .(),27*" -0.06 '{).41***

Q3 0.09 -0,09 '{).09 -0,13 '().14

Q4 '().II '{).IO -0,10 '().12 -O.OS '().12

. .. ...

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

Z tabeli 5 wynika. ze zaleznosci istotne statystycznie wystepuja miedzy posta-

wami: wymagajaca i liberalna. a niektórymi cechami osobowosci.

Uksztaltowana na przecietnym poziomie postawa wymagajaca ojców (srednia 11,0

tetrona) ma decydujacy wplyw na ksztaltowanie nastepujacych cech osobowosci: C -

sila charakteru (p < 0.00 l). E dominatywnosc (p < 0,00 l). F - ekspansywnosc

(p < 0,00 l), H - smialosc (p < 0.00 l). N - racjonalizm (p < 0.00 l). Q2 - samo-

wystarczalnosc (p < 0,001).

Uksztaltowana na przecietnym poziomie postawa liberalna ojców (srednia - 7.83

tetrona) wplywa na ksztaltowanie sie nastepujacych cech osobowosci: C (p < 0.004).

E. F. Ql. Q2 (p < 0.001) oraz M (p < 0.017) i N (p < 0.(02).
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Mozna równiez zauwazyc. ze postawa odrzucajaca ojc6w koreluje na poziomie

p = 0,008 z podejrzliwoscia. Fakt ten mozna wytlumaczyc tym. ze dzieci. które w
niektórych sytuacjach zyciowych doswiadczyly od swoich rodziców przykrosci. moga
sadzic. ze inne osoby z otoczenia tez beda mialy tendencje do takich zachowan, przyj-

muja wiec wobec nich postawe nieufna. a nawet wroga.

Z tabeli 5 wynika poza tym. ze zaleznosci istotne statystycznie wystepuja miedzy

postawami wymagajaca i liberalna a niektórymi cechami osobowosci. Uksztaltowana

na przecietnym poziomie postawa wymagajaca matek (srednia - 9.77 tetrona) ma duzy

wplyw na ksztaltowanie sie takich cech osobowosci jak C. E. F. N oraz Q2 (wszystkie
na poziomie p < 0,001).

Uksztaltowana na przecietnym poziomie postawa liberalna u matek (srednia - 9,48

tetrona) wplywa na ksztaltowanie nastepujacych cech osobowosci C. E. F. H, M. Ql.
Q2 (wszystkie na wysokim poziomie p < 0.001).

Z tabeli 5 wynika zatem. ze najwazniejszymi postawami. które ksztaltuja cechy

osobowosci przywódczej sa postawy: liberalna i wymagajaca. Dotyczy to obojga ro-

dziców. gdyz oddzialywanie wychowawcze ma duza sile tylko wówczas. gdy postawy

ojca i matki sa zgodne.

Wnioski koncowe

Jak wynika z przedstawionych danych. przywództwo wsr6d studentów ma swoje

zarówno rodzinne. jak i osobowosciowe uwarunkowania. Rodzina ksztaltuje okreslone

cechy osobowosci. Sa one uwarunkowane przede wszystkim pozycja dziecka w rodzinie.

W grupie eksperymentalnej pierworodni stanowili az 51.5 % osób. gdy tymczasem

w grupie kontrolnej tylko 19,4 %. Nie mozna oczywiscie stwierdzic, ze dziecko. które
przyszlo na swiat jako drugie czy trzecie lub jedyne� nie ma szansy stac sie w przy-
szlosci przywódca w swoim srodowisku. Jednak pozycja najstarszego od samego po-

czatku stwarza korzystne warunki rozwoju predyspozycji przywódczych. Ponadto ba-

dania wykazaly. ze najbardziej korzystne dla rozwoju przywództwa sa uksztaltowane

na srednim poziomie postawy: wymagajaca i liberalna rodziców. Wydaje sie, ze te

zbyt niskie wymagania i wysoki liberalizm, jaki zarysowal sie w postawach u rodziców
z grupy kontrolnej nie dziala korzystnie na rozwój predyspozycji przywódczych.

Badania wykazaly takze. ze osoby z grupy przywódców posiadaja charakterysty-

czne cechy osobowosci. które odrózniaja je od grupy kontrolnej na wysokim poziomie

istotnosci. Cechy te to: C+ czyli sila charakteru. E+ dominacja. F+ ekspansywnosc.

H+ odwaga. M+ niekonwencjonalnosc, N+ racjonalizm, 0- obwinianie sie. Ql+ ra-

dykalizm, Q2+ samowystarczalnosc. Q3+ samoocena oraz -Q4 napiecie nerwowe.
Na zakonczenie pragniemy zaznaczyc, ze przedstawione wyniki i wyplywajace

z nich wnioski z badan ograniczaja sie jedynie do:
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l. Posiadanych cech osobowosci.

2. Dominujacych postaw rodzicielskich.

Nie wzieto pod uwage tak waznych czynników jak tradycje rodzinne badanych

studentów, wynikajace z pelnionych przez rodziców funkcji i stanowisk zajmowanych

w zyciu publicznym i spolecznym. Wydaje sie nam. ze zmienne te moga miec wplyw

na omówione prawidlowosci.
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