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WSKAZNIK POZYCJI SPOLECZNEJ UCZNIÓW W GRUPlEI
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"CREA TIVITY AS A STYLE" AS A THEORETICAL MODEL EXPLAINING
THE SOCIAL POSITION OF PUPILS IN THE GROUP

Summary: The paper reports empirical research aiming to explain psychological factors of so-
cial position (social recognition and social popularity, measured by the sociometric index) of 13
and 14 years old pupils (N=52). The author's model of "The Creativity as a Style" represented
by the Creativity Behavior Questionnaire (The CBQ) was used. Also Niebrzydowki's Self-
estimation inventory - all covering the domain of personality, and Buss and Plomin EAS tem-

perament questioonaire (version for teachers and parents) which represent domain of tempera-
ment, and Ziemska' s questionnaire of parental attitudes (altogether 19 independent variabIes)
were used. The criterion is best explained by three factors of The CBQ: Life Approval (.42),

Strength of Ego (.48), and Self-realization (.31). As complementary factors come: high Self-
estimation (.41) (Niebrzydowski's inventory), Emotionality (.-41), and Shyness (-.29) from (The

EAS questionnaire); and the folowing factors from parental attitudes questionnaire: Domination
(-.36), Helplessness (-.42), Concentration (-.28), and Distance (-.42). The findings point out to an
important problem, namely of "the efficient personality". This construct, once introduced by
Obuchowski (1982), seems to be useful also in explaining social position of children in a group.

Wprowadzenie

Miejsce, jakie czlowiek zajmuje w spoleczenstwie pelni wazna role w infonnowaniu
innych o znaczeniu osoby, czasami jej wartosci, ale jest tez, przede wszystkim, wazna
zmienna psychologiczna, która w wyniku sprzezen zwrotnych wplywa na jej obraz siebie.
Nic wiec dziwnego, ze badania w tym zakresie stanowia pokazna czesc badan psychologii
osobowosci i psychologii spolecznej (Cialdini, 1994; Aronson i in., 1997). Zdobywanie
uznania spolecznego i popularnosci w grupie jest procesem dynamicznym, którego prze-
bieg i dlugosc zalezy od kontekstu spolecznego lubli historycznego oraz cech czlowieka.
Na pewno jest to proces, którego poczatki mozemy cofnac do okresu wczesnego dziecin-
stwa, podobnie, jak w przypadku procesu ksztaltowania sie umiejscowienia poczucia kon-
troli lub potrzeby afiliacji (por. Reykowski, 1992). Nie wiemy jednak dokladnie, jakie ce-
chy psychologiczne wplywaja na zdobywanie uznania spolecznego i popularnosci w grupie
w okresie szkolnym, mimo badan prowadzonych np. nad przywództwem (por. Niebrzy-
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dowski, Stasiolek, 1999). Autorowi wydawala sie wiec interesujaca próba przesledzenia

czynników psychologicznych majacych wplyw na llmanie spoleczne i popularnosc dzieci

w grupie. Mozna bylo przypuszczac, iz na proces ten oddzialuje wiele czynników. Rozsad-

nym zalozeniem metodologicznym bylo zatem przyjecie modelu wielozmiennowego, który

choc w czesci realizowal postulat systemowosci badan (Stasiakiewicz, 1999; Strzalecki,

1999 c).

Modelem psychologicznym podstawowym, zastosowanym w prezentowanych ba-

daniach byl model Stylu Twórczego Zachowania (Strzalecki, 1989, 1992, 1993, 1996,

2000), który w sposób calosciowy uwzglednia dziedzine osobowosciowa. poznawcza

i aksjologiczna. Za interesujace uznano uzupelnienie modelu o zmienne temperamentalne

i srodowiskowe, które odgrywaja wazna role w rozpoznaniu analizowanego zagadnienia.

Model teoretyczny

A. W celu zbadania wplywu dziedziny osobowosciowej na ksztaltowanie sie pozycji

spolecznej uczniów w klasie (uznania spolecznego i popularnosci) wybrano koncepcje

Stylu Twórczego Zachowania. Koncepcja ta jest próba holistycznego (systemowego - por.

Stepulak, 1995) ujecia mechanizmów twórczosci, w której pojecie sprawnosci systemu

osobowosciowego odgrywa kluczowa role. "Sprawnosc systemu osobowosciowego"

(Strzalecki, 1989, s.187, 1996, s. 168,2000; Strzalecki, Kot, 2000) lub jak postuluje Obu-

chowski (1982) - "osobowosc efektywna", wiaze sie ze zdolnoscia do stabilnego dzialania

w dlugim horyzoncie czasowym, ze zdolnoscia do dokonywania radykalnej restrukturyzacji

i transgresji ze wzgledu na formulowane cele, zdolnoscia do adaptacji do nowych mozliwo-

sci sytuacyjnych, a takze zdolnoscia do realizacji "zadan odleglych" (Obuchowski, 1985).

Istnieje wiele argumentów teoretycznych i danych empirycznych, iz tak rozumiana spraw-

nosc systemu osobowosciowego jest istotnym warunkiem realizowania zarówno zadan

poznawczych, jak i praktycznych, a wiec :zmierzajacych do zmiany rzeczywistosci
(Pszczolowski, 1978). Zasadne jest stwierdzenie, iz w obrebie tych celów praktycznych

znajduja sie równiez indywidualne cele zyskania przewagi nad innymi, zapewnienia sobie

popularnosci, a przez to pozycji spolecznej w grupie. Mozna wiec przypuszczac, ze kon-

cepcja Stylu Twórczego Zachowania bedzie uzyteczna w podjetych badaniach.
Zostala ona opracowana poczatkowo do wykazania psychologicznych uwarunkowan

rozwiazywania twórczych problemów naukowych (Strzalecki, 1989, 1992, 1993), pózniej

byla równiez z powodzeniem stosowana w takich dziedzinach, jak motywacje naukowe

(Strzalecki, 1998), powodzenie w twórczej przedsiebiorczosci (Strzalecki, 1996, 2000;

Strzalecki, Kot, 2000), psychologia sztuki (Lasecka, 1999; Strzalecki, Furmanski, 2000)

oraz percepcja reklamy (Strzalecki, Rudnicka, 1998), wykazujac transsytuacyjna ogólnosc

i uzytecznosc.

Operacyjna definicja konstruktu Styl Twórczego Zachowania jest kwestionariusz

"Style zachowania sie" (Wersja A - 120 pytan; Strzalecki, 1999 a), mierzacy piec nastepu-
jacych czynników wyizolowanych w wyniku analizy czynnikowej 1390 osób (Strzalecki,
1998):

l. Aprobata zycia - to gotowosc cieszenia sie zyciem wbrew do�awanym niepowodze-
niom; zdolnosc samodzielnego podejmowania decyzji i kierowania sie wlasnym syste-
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mem wartosci; umiejetnosc kierowania swoim zyciem. sprawiajaca, iz nabiera ono spój-

nosci i sprawnosci.

2. Silne ego - to wyrazna identyfikacja i aprobata wlasnego ja, umiejetnosc koncenttacji na
problemach i gotowosc do ich rozwiazywania wbrew oporom wewnetrznym i wystepu-
jacym przeszkodom zewnetrznym; umiejetnosc samodzielnego radzenia sobie w róznych
sytuacjach i brak poszukiwania wsparcia ze strony innych; umiejetnosc utrzymywania
przyjetego kierunku dzialania i calosciowego widzenia postawionych zadan. Silne ego to
wlasny i spójny system wartosci, gotowosc do przezwyciezania niepokoju. to stalosc
kierunku dzialania.

3. Samorealizacja - gotowosc do stawiania przed soba dlugofalowych, ambitnych a zara-
zem konkretnych zadan oraz umiejetnosc ich realizacji; to gotowosc doznawania satys-
fakcji z rozwiazywania problemów stanowiacych wyzwanie dla jednostki. Samorealiza-
cja jest tu rozumiana jako zdolnosc podporzadkowywania celów czastkowych celom
nadrzednym. bedacym kulminacja aspiracji zyciowych; to tendencja do wprowadzenia
ladu tam. gdzie istnieje chaos. to gotowosc rezygnacji z chwilowych gratyfikacji na
rzecz satysfakcji z realizacji "zadan odleglych".

4. Gietkosc struktur poznawczych - to elastycznosc w stosowaniu strategii rozwiazywania
problemów; zdolnosc laczenia pojec z odleglych dziedzin; oryginalnosc i innowacyj-
nosc; bieglosc w dokonywaniu analizy i syntezy danych, chwytania "istoty problemu".
zdolnosc poszukiwania analogii. a takze dazenie do uzyskiwania rozwiazan charaktery-
zujacych sie logika, przejrzystoscia i pieknem; to gotowosc do podejmowania trudnych
zadan i zdolnosc generowania duzej liczby ich rozwiazan.

5. Wewnetrzna sterownosc - to umiejetnosc przeciwstawiania sie presji grupy; przejawia-
nie autentycznego i spójnego systemu wartosci; to gotowosc prezentowania wlasnych
pogladów nawet wówczas, gdy otoczenie uznaje je za niepopulame; to zdolnosc reali-
zowania wlasnych zadan wbrew naciskom innych; to energia i rozmach w podejmowa-
niu dzialan, a takze gotowosc rozpoczynania wszystkiego od poczatku w sytuacji zagro-
zenia i kleski.

W badaniach zdecydowano uwzglednic dodatkowo wymiar samooceny, jako wazny

konstrukt psychologiczny odgrywajacy istotna role regulacyjna w zachowaniu sie czlowie-
ka (Dymkowski, 1992; Reykowski, 1992), w tym - w pelnieniu funkcji przywódczych
i wplywajacy na pozycje spoleczna w grupie. W badaniu posluzono sie ,,Kwestionariuszem
samooceny" Niebrzydowskiego (1989). bedacym prosta metoda sluzaca do pomiaru tego
komponentu obrazu wlasnej osoby. w której uwzgledniono zarówno cechy pozytywne, jak
i negatywne.

B. Kolejna dziedzina, w obrebie której poszukiwano uwarunkowan pozycji spolecz-
nej uczniów byla dziedzina temperamentalna, zas wybrana koncepcja badan byla teoria
Bussa i Plomina (1986; por. Oniszczenko, 1997). Jest ona szczególnie wazna z tego wzgle-
du, iz traktuje temperament jako dziedziczony zespól cech osobowosci, ujawniajacy sie juz
we wczesnym okresie zycia czlowieka i stanowiacy podstawe w ksztahowaniu i rozwoju
osobowosci. "Kwestionariusz Temperamentu EAS-C" pozwala na pomiar nastepujacych

czynników: l. Emocjonalnosci, 2. Aktywnosci, 3. Towarzyskosci i 4. Niesmialosci.
Na pomiar "Emocjonalnosci" skladaja sie trzy subskladniki: niezadowolenie,

strach i zlosc. "Niezadowolenie", okreslone przez Bussa i Plomina (1986; za Oniszczen-
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kOt 1997. s. 8). jest tendencja do "latwego i silnego reagowania niepokojem, którego waz-

nym skladnikiem jest poziom pobudzenia ukladu sympatycznego" (Oniszczenko, 1997,

s. 9). "Strach wiaze sie ze sklonnoscia do unikania awersyjnej stymulacji, a takze próbami

ucieczki przed zagrozeniem. Moga im towarzyszyc oznaki typowe dla dystresu, takie jak

placz czy przerazliwy krzyk (wrzask)" (Oniszczenko, 1997, s. 9). "U malych dzieci typo-

wymi przejawami zlosci sa: atakowanie, odsuwanie lub odpychanie przedmiotów albo

glosne skarzenie sie na szkodliwy bodziec" (Oniszczenko, 1997, s. 10).

,,Aktywnosc" rozumiana jest przez Bussa i Plomina jako "czynnosci motoryczne

zwiazane z glowa, konczynami górnymi i dolnymi oraz tulowiem" (Oniszczenko, 1997,

s. 12), zas glównymi jej skladnikami jest szybkosc dzialania i wigor. Osoby uzyskujace

wysokie wyniki w tej skali "charakteryzuje zarówno duza energetycznosc zachowania, jak

i wysokie tempo. [u.]. Osoby takie wykazuja tez tendencje do stalego bycia w ruchu, do

pospiechu, do wykonywania wiecej czynnosci niz inni ludzie" (Oniszczenko, 1997, s. 12).

Cecha stylistyczna teorii EAS jest to, iz "opisuje ona sposób, w jaki czlowiek sie zacho-

wuje niezaleznie od tresci samego zachowania" (Oniszczenko, 1997, s. 12).

"Towarzyskosc" to ogólna tendencja "do poszukiwania innych ludzi i przebywania

z nimi oraz unikania samotnosci" (Oniszczenko, 1997, s. 13), to pragnienie pozostawania

z nimi w dlugotrwalym kontakcie. Waznym aspektem tak rozumianej towarzyskosci sa

nagrody spoleczne, "takie jak wspólna aktywnosc.[u.], uwaga otrzymywana od innych.[u.]

lub przynajmniej obecnosc zapobiegajaca poczuciu izolacji". To nagradzanie spoleczne

znajduje wyraz zwlaszcza w "inicjowaniu kontaktu spolecznego przez inne osoby" (Onisz-

czenko, 1997, s. 13).

"Niesmialosc" rozumiana jest w teorii EAS jako niesmialosc przejawiana w towa-

rzystwie innych osób, wyrazajaca sie w zahamowaniu i skrepowaniu, ,,którym towarzyszy

poczucie napiecia i dyskomfortu oraz dazenie do wycofywania sie z interakcji spolecz-

nych" (Oniszczenko, 1997, s.14). ,,Niesmialosc" - to lek przed obcymi, "Towarzyskosc"-

preferowanie kontaktów z innymi dziecmi i "niechec do bycia pozostawionym samemu

przez osoby dorosle" (Oniszczenko, 1997, s. 14).

C. Zakladano, ze na przyszla pozycje spoleczna ucznia w klasie mogly wywierac

wplyw systemy oddzialywania postaw rodzicielskich ksztaltujace samoocene i pewnosc

siebie, poczucie moznosci i skutecznosci dzialania, a takze, ewentualnie, indukujace lek,

który w wyniku niesprzyjajacych warunków mógl zostac zgeneralizowany. Jako uzyteczna,

wybrano koncepcje postaw rodzicielskich Ziemskiej (1980, 1986; por. Grochowska, 1993),

ujmujaca relacje miedzy dzieckiem a rodzicami wzdluz nastepujacych wymiarów: Dystan-

su, Bezradnosci, Koncentracji i Górowania. Analiza tych wymiarów umozliwila autorce

zbudowanie typologii pozytywnych i negatywnych postaw rodzicielskich, rozumianych

jako dwubiegunowe wymiary, a takze skonstruowanie narzedzia do pomiaru tych postaw -
"Kwestionariusza postaw". Postawy rodzicielskie opisane przez Ziemska przejawiaja sie

w tendencji do: l. Odtracania - akceptowania, 2. Nadmiernego wymagania - uznawania

praw dziecka, 3. Nadmiernego chronienia - dawania rozumnej swobody oraz 4. Unikania-

wspóldzialania.

Postawa odtracajaca sprzyja ksztaltowaniu sie u dziecka takich cech, jak: agresyw-

nosc, nieposluszenstwo, klótliwosc, klamliwosc, tendencja do popelniania kradziezy, za-
hamowanie rozwoju uczuc wyzszych, zachowania sie aspoleczne. Moze powodowac za-
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straszenie, bezradnosc, zahamowania w przystosowaniu sie do nowych warunków, zas

w przypadku naglego odtracenia - reakcje nerwicowe (Ziemska, 1986). Akceptacja dziecka przez rodziców sprzyja ksztahowaniu sie zdolnosci do wyrazania uczuc: staje sie ono
przyjacielskie, wesole, mile, usluzne, wspólczujace, a takze - dzieki poczuciu bezpieczen-
stwa - odwazne.

Postawa nadmiernego wymagania, polegajaca na nadmiernym korygowaniu i kryty-

ce, sprzyja ksztaltowaniu sie u dziecka braku wiary we wlasne sily, niepewnosci, lekliwo-
sci, róznego rodzaju obsesji, przewrazliwienia, uleglosci i braku zdolnosci do koncentracji.
Efektem takiej postawy moga byc trudnosci szkolne i trudnosci z przystosowaniem spo-
lecznym. Przy braku dobrego kontaktu z rówiesnikami objawy te moga sie nasilac, prowa-
dzac do niskich aspiracji, braku opanowania emocjonalnego i sklonnosci do frustracji
(Ziemska, 1986). Uznawanie praw dziecka w rodzinie wplywa, z kolei, na ksztaltowanie sie
poczucia wiezi z rodzicami, solidarnosci z nimi, jednoczesnie braku poczucia bezwzglednej
od nich zaleznosci, zdolnosci do samodzielnego podejmowania zadan, do zachowan twór-

czych.

Postawa przejawiajaca sie w nadmiernym chronieniu moze prowadzic do wytwo-
rzenia sie zaleznosci dziecka od rodziców, jego biernosci, braku inicjatywy, opóznienia
w rozwoju spolecznym - ustepliwosci, ugodowosci. U "dziecka rozpieszczonego" mozemy
obserwowac w bezposrednich kontaktach nadmierna pewnosc siebie, zawyzone poczucie
wlasnej wartosci, brak powsciagliwosci, zarozumialosc, egoizm wobec najblizszych.
W sytuacji samotnosci, dziecko moze przejawiac niepokój, niepewnosc, ogólne zle samo-
poczucie psychiczne. Rozumna swoboda i zaufanie dawane dziecku prowadza do waznych
konsekwencji. Dziecko staje sie gotowe do podejmowania trudnych i nowych zadan,
a takze wykazuje gotowosc do konczenia ich, staje sie pomyslowe, bystre, zdolne do
wspóldzialania z rówiesnikami, pewne siebie w relacjach interpersonalnych, latwo przysto-
sowujace sie do róznych sytuacji spolecznych.

Postawa unikania kontaktu z dzieckiem sprawia, ze staje sie ono niezdolne do na-

wiazywania trwalych wiezi uczuciowych, uczuciowo niestale, zmienne w swoich planach,
nastawione antagonistycznie do spoleczenstwa i jego instytucji, przy tym niezdolne do
obiektywnych ocen, sklonne do przechwalek. Brak poczucia wiezi z rodzicami moze pro-
wadzic do tego, ze czuje sie samotne, przesladowane, co z kolei uruchamia tendencje do
pocieszania sie, roztkliwiania sie nad soba. Dziecko takie bywa niezdolne do wytrwalosci
i koncentracji w nauce, lekliwe, nieufne, konfliktowe z otoczeniem. Postawa wspóldziala-
jaca z dzieckiem powoduje, iz staje sie ono ufne wobec rodziców, wykazuje gotowosc do
nawiazywania z nimi trwalych wiezów emocjonalnych, wspólpracy w wielu obszarach,
wspóldzialania. Poczucie stabilnosci sprawia, ze nie ma poczucia zagrozenia. Zadowolenie
z pracy i podejmowanego wysilku wplywa na podniesienie poziomu wytrwalosci, gotowo-
sci do wspóldzialania i podejmowania zobowiazan, a takze autentycznego zainteresowania
innymi.
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Metoda

Pomiar zmiennych

Grupe 52 dzieci ( 23 dziewczynki i 29 chlopców) z VII i VIII klasy szkoly podsta-

wowej w Wawrochach zbadano kwestionariuszem postaw rodzicielskich Ziemskiej (Ziem-

ska, 1980), "Kwestionariuszem EAS-C" Bussa i Plomina (Oniszczenko, 1997) wersja dla

rodziców i nauczycieli, "Kwestionariuszem samooceny" Niebrzydowskiego (Niebrzydow-

ski, 1989) oraz "Stylami zachowania sie" Strzaleckiego. W prezentowanych badaniach

zastosowano zmodyfikowana wersje tego kwestionariusza (Wersja B - 60 pytan), przezna-

czona do charakterystyki dzieci dokonywanej przez rodziców lub/i nauczycieli. (Strzalecki,

1999 b). W badaniach wykorzystano oszacowanie osobowosci dzieci przez rodziców.

Lacznie uwzgledniono 19 zmiennych niezaleznych oraz dwie zmienne zalezne:

uznanie spoleczne i popularnosc (tabela l). Zmienna zalezna - pozycja spoleczna (uznanie

spoleczne i popularnosc) kontrolowana byla za pomoca testu socjometrycznego (Mol ak,

1965), dzieki któremu ustalono miejsce kazdego ucznia w hierarchii spolecznej klasy ze

wzgledu na trzy kryteria: atrakcyjnosc osobista, zdolnosci i umiejetnosci oraz wzajemne
zaufanie.

Hipotezy

Podstawowe hipotezy operacyjne, dotyczace trzech dziedzin uwzglednionych w ba-

daniach - dziedziny osobowosci, dziedziny temperamentu i dziedziny oddzialywan rodzi-

cielskich, orzekaly, iz:

l. Na pozycje spoleczna uczniów w klasie ma pozytywny wplyw sprawnosc systemu oso-
bowosciowego, to znaczy, iz miedzy czynnikami kwestionariusza "Style zachowania

sie" Strzaleckiego i "Kwestionariuszem samooceny" Niebrzydowskiego a kryterium wy-

stepuja dodatnie i statystycznie istotne korelacje.

2. Na pozycje spoleczna uczniów w klasie maja wplyw cechy temperamentu: niskie wyniki
w skalach Emocjonalnosci i Niesmialosci oraz wysoka Aktywnosc i Towarzyskosc kwe-
stionariusza EAS-C Bussa i Plomina koreluja dodatnio z pozycja spoleczna uczniów.

3. Na pozycje spoleczna ucznia w klasie wplyw maja pozytywne style wychowania
w rodzinie. Zgodnie z przyjeta koncepcja postaw rodzicielskich Ziemskiej oznacza to, iz

miedzy pozytywnymi postawami rodzicielskimi a pozycja spoleczna uczniów wystepuja
statystycznie istotne korelacje dodatnie.

Wyniki

Obliczono srednie, odchylenia standardowe i korelacje wszystkich zmiennych

z layterium, którym byla ocena popularnosci i uznania spolecznego w klasie (zob. tabela l).
l. Widac wyraznie, iz na pozycje spoleczna ucznia w klasie wplyw maja cechy oso-

bowosci mierzone za pomoca "Stylów zachowania sie", a takze ,,Kwestionariusza samo-

oceny" Niebrzydowskiego. Okazuje sie, ze zarówno ogólny naped i radosc zycia (,,Apro-
bata zycia": ru = 0,42; rp = 0,39) , polaczona z brakiem objawów neurotycznych ("Sila
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ego": ru = 0,48; rp = 0,47) i ambitne programy zyciowe ("Samorealizacja": ru = 0,31;
rp = 0,31) w powaznym stopniu wspóltworza warunki psychologiczne uzyskiwania popu-

larnosci w grupie. W statystycznie istotny sposób sprzyja temu pozytywna samoocena

(cechy pozytywne kwestionanusza Niebrzydowskiego koreluja ze spolecznym uznaniem

r = 0,41 oraz z popularnoscia r = 0,39, zas cechy negatywne z uznaniem i z popularnoscia

r = -0,30). Hipoteza l zostala wiec potwierdzona.

Widac takze, iz na pozycje spoleczna ucznia w grupie (uznanie spoleczne i popular-

nosc) wyrazny wplyw maja negatywne postawy rodzicielskie: korelacje wszystkich skal
kwestionanusza postaw rodzicielskich Ziemskiej, bedacych wyrazem negatywnych postaw,

sa istotne statystycznie zarówno z uznaniem spolecznym, jak i popularnoscia (tabela l).

Hipoteza 2 zostala takze potwierdzona.

W interesujacy sposób uzupelnia te interpretacje analiza czynników temperamental-

nych. Sposród skal "Kwestionanusza EAS-C" najwyzsze statystycznie istotne ujemne ko-

relacje z uznaniem spolecznym (U) i popularnoscia (P) uzyskala "Emocjonalnosc", zarów-

no oceniana przez rodziców (ru = -0,39, rp = -0,4l),jak i nauczycieli (ru = -0,37, rp = -0,33).

Z pozostalych skal jedynie korelacja "Niesmialosci" z uznaniem spolecznym, oceniana

przez nauczycieli, uzyskala niski, ale przyjety poziom istotnosci (ru = -0,29, p<O,05). Ana-

lizujac konfiguracje wyników skal kwestionanusza temperamentu mozna z latwoscia po-

wiedziec, iz pozycja spoleczna ucznia w klasie zalezy w duzym stopniu od jego stabilnosci

emocjonalnej i braku symptomów niepokoju oraz braku leku zwiazanego z kontaktami
z obcymi. Hipoteza 3 zostala wiec czesciowo potwierdzona.

Tabela 1. Korelacje postaw rodzicielskich, czynników temperamentu i osobowosci

z Pozycja spoleczna i Popularnoscia uczniów w klasie (N=52)

Odchyle- Korelacja z Korelacja Poziom Poziom

Zmienne Srednia nie stan- uznaniem z popular- istotnosci istotnosci niezalezne dardowe spolecznym noscia p p
(U) (P) (ID (P)

Postawy rodzi-
cielskie

l. Górowanie 12,6 3,2 -0,36 -0,33 0,01 0,05

2. Bezradnosc 12,9 3,3 -0,39 -0,42 0,01 0,01

3. Koncentracja 12,4 3,2 -0,28 -0,28 0,05 0,05
4. Dystans 6,9 2,8 -0,38 -0,42 0,01 0,01
Samoocena

5. Cechy

pozytywne 37,6 14,2 0,41 0,39 0,01 0,01
6. Cechy

negatywne 31,2 14,9 -0,30 -0,30 0,05 0,05

Temperament

Wersja dla
Rodziców

7. Emocjonal-
noSC 14,6 3,2 -0,39 -0,41 0,01 0,01

8. Aktywnosc 18,3 3,6 0,01 0,04 n.l. n.i.
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9. Towarzys-
kosc 18,9 3,1 0,05 0,06 n.i n.i.

10. Niesmia-

losc 11,3 2,9 -0,20 -0,22 n.i. n.i.

Temperament

Wersja dla

Nauczycieli

l I. Emocjonal- 11,99 3,2 -0,37 -0,33 0,05 0,05
nosc

12. Aktywnosc 15,4 4,2 0,20 0,20 n.i. n.i.
13. Towarzys- .
kosc 17,7 2,9 0,09 0,09 n.l. n.i.

14. Niesmia-

losc 14,3 3,6 -0,29 -0,26 0,05 n.i.

Osobowosc

15. Aprobata

zycia 13,3 4,2 0,42 0,39 0,01 0,01
16. Sila ego 18,9 7,3 0,48 0,47 0,01 0,01
17. Samoreali-

zacja 9,65 3,3 0,31 0,31 0,05 0,05
18. Gietkosc

struktur

poznawczych 20,9 5,5 0,24 0,22 n.l. n.i.
19. Wewnetrzna

sterownosc 15,1 3,5 0,12 0,11 n.l. n.i.

Zmienna

zalezna:

Pozycja

Spoleczna
20. Uznanie

Spoleczne (U) 6,5 4,6 - - - -
21.Popularnosc

(P) 3,9 2,6 - - - -

2. W celu pelniejszego uchwycenia wplywu wszystkich zmiennych na kryterium

wykonano analize regresji (lcrokowa postepujaca). W sklad równania regresji przybliza-
jacego Uznanie Spoleczne (tabela l, zmienna 20) weszly nastepujace zmienne niezalezne
(w nawiasach podano wagi beta): 15-Aprobata zycia (0,51), 19-Wewnetrzna sterownosc
(-0,42), 16-Gietkosc struktur poznawczych (0,30), 9-Towarzyskosc (-0,27), 7-Emocjonalnosc
(-0,24), lO-Niesmialosc (-0,22): ocena dokonywana przez rodziców, 2-Bezradnosc (-0,21),
l3-Towarzyskosc (-0,16):ocena dokonywana przez nauczycieli. Korelacja wielokrotna obli-
czona z tego równania wynosi R = 0,71 (p<O,OOI), co tlumaczy 49% wariancji kryterium.

W sklad równania regresji, obliczonego ta sama metoda, uwzgledniajacego same

czynniki "Stylów zachowania sie" weszly nastepujace zmienne: l3-Aprobata zycia
(0,50), Silne ego (0,44), 19-Wewnetrzna sterownosc (-0,27), Gietkosc struktur poznaw-
czych (-0,18). Korelacja wielokrotna R = 59 (p<0,0004) tlumaczy 35% wariancji Uzna-
nia Spolecznego.

Odpowiednie równanie regresji obliczone dla Popularnosci, uwzgledniajace wszystkie
zmienne, ma nastepujaca postac: Y=O,44XI5+O,35XI9+O,30X9-0,28XIO+O,25XI6-0,21X13-
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0,21X7-0,19X2-0,18X4. Korelacja wielokrotna obliczona z tego równania wynosi: R=O,72

(p<O,OOOI) i tlumaczy 52% wariancji krytenum.
W sklad równania regresji uwzgledniajacego tylko czynniki "Stylów zachowania"

weszly: Silne ego (0,47), Aprobata zycia (0,46), Wewnetrzna sterownosc (-0,23), Gietkosc
struktur poznawczych (-0,22). Korelacja wielokrotna tych zmiennych z Popularnoscia
R=O,57 (p<0,0008) tlumaczy 33% wariancji krytenum.

Dyskusja

Mozna próbowac stworzyc wstepny model psychologiczny dziecka, które zyskuje
pozytywny status spoleczny w grupie. Stabilne, pozytywnie zdetenninowane tlo genetycz-
ne, oszacowane za pomoca "Kwestionariusza temperamentu EAS", sprzyja uzyskaniu po-

zycji i popularnosci w grupie. Zwraca uwage rola stabilnosci emocjonalnej i braku obja- wów neurotycznych. Uzyskane wyniki zgodne sa w tym wzgledzie z dotychczasowymi
ujeciami teoretycznymi i danymi empirycznymi pokazujacymi, iz zrównowazenie emocjo-

nalne, przejawiajace sie w stalosci zachowan jednostki w czasie, jest jednym z wazniej- szych czynników wsparcia psychologicznego udzielanego innym i istotnym czynnikiem
zjednujacym uznanie. Uczniowie zrównowazeni emocjonalnie i wykazujacy smialosc
w kontaktach z kolegami zyskuja uznanie i pozycje w grupie.

Korzystnemu rozkladowi czynników temperamentalnych musi towarzyszyc pozy-

tywne tlo rodzinne. Rodzice nie moga indukowac leku prowadzacego do obawy przed kontaktami z innymi, obawy przed konfrontacja i koniecznoscia bronienia swego punktu
widzenia. Musza w sposób bezposredni - poprzez obserwowane przyklady rozwiazywania
konfliktów, a takze posrednio - poprzez okazywana aprobate i milosc, blokujace powsta-
wanie mechanizmów lekowych, sprzyjac asertywnosci, odwadze, umiejetnosci przeciwsta-

wienia sie innym. Uzyskane wyniki za pomoca kwestionariusza postaw rodzicielskich Ziemskiej sa zgodne z wnioskami podobnych badan Niebrzydowskiego i Stasiolek (1999),
przeprowadzonych na grupie studentów i za pomoca innych narzedzi pomiaru. W bada-
niach tych autorów najbardziej korzystne dla rozwoju przywództwa studentów sa uksztal-
towane na srednim poziomie postawy: wymagajaca i liberalna rodziców (mierzone za po-
moca kwestionariusza stosunków miedzy rodzicami a dziecmi PCR Roe i Siegelmana),

a takze nastepujace cechy 16-czynnikowego kwestionariusza osobowosci Cattella: sila charakteru (C+), dominacja (E+), ekspansywnosc (F+), odwaga (H+), niekonwencjonal-
nosc (M+), racjonalizm (N+), obwinianie sie (0-), radykalizm (Ql+), samowystarczalnosc
(Q2+), samoocena (Q3+) oraz napiecie nerwowe (Q4-). Widac wyraznie, iz mimo innej
grupy osób i innych narzedzi, ogólny wzór postaw rodzinnych wplywajacych na ksztalto-
wania sie pozycji spolecznej w grupie jest podobny. Interesujace jest to, iz uklad cech kwe-
stionariusza Cattella, uzyskany przez Niebrzydowskiego i Stasiolek, wiazacy sie staty-
stycznie z przywództwem studentów, jest uderzajaco podobny do konfiguracji cech tego
samego kwestionariusza zidentyfikowanej przez Dmowska (1995) w grupie tzw. twórczych
biznesmenów (por. Strzalecki, Kot, 2000). Wzór ten jest takze podobny do konfiguracji
cech charakteryzujacych ludzi twórczych, wylonionej przez samego Cattella (1963).

Zwraca to uwage na role cech osobowosciowych wspólwyznaczajacych pozycje
spoleczna uczniów w grupie. Swiadcza o tym wyniki uzyskane za pomoca kwestionariusza
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"Style zachowania sie" (operacyjnej definicji modelu "Stylu Twórczego Zachowania"),

stanowiacego zasadnicze ramy teoretyczne ukladu wyjasniania w prezentowanych bada-

niach. Konfiguracja czynników "Stylów zachowania sie", które weszly w sklad równan

regresji wyjasniajacych obie zmienne kryterialne - zarówno Uznanie Spoleczne jak i Po-

pularnosc, jest bardzo zblizona, podobnie jak i wartosci korelacji wielokrotnych wyznaczo-

nych z obu równan (R = 0,59 i R = 0,57). Istotna role odgrywaja tu takie cechy, jak: zdol-

nosc samodzielnego podejmowania decyzji i umiejetnosc kierowania wlasnym postepowa-

niem, a takze ogólny wigor i naped zyciowy (,,Aprobata zycia"); umiejetnosc samodzielne-

go radzenia sobie w róznych sytuacjach i brak poszukiwania wsparcia ze strony innych,

zdolnosc utrzymywania przyjetego kierunku dzialan, zdolnosc realizowania postawionych

zadan, brak objawów neurotycznych ("Sila ego"); umiejetnosc przeciwstawiania sie presji

grupy i zdolnosc realizowania wlasnych celów wbrew naciskom innych ("Wewnetrzna
sterownosc"); gotowosc do podejmowania trudnych zadan ("Gietkosc struktur poznaw-

czych") oraz wysoka samoocena (Kwestionariusz samooceny Niebrzydowskiego). Intere-

sujace, iz wlasnie dziedzina osobowosciowa reprezentowana przez "Style zachowania sie"

i "Kwestionariusz samooceny" najpelniej tlumaczy zmienne zalezne w referowanych bada-

niach. Jak sie okazalo, dodanie do "Stylów zachowania sie" pozostalych zmiennych nieza-

leznych zastosowanych w badaniach (tabela I), przyczynilo sie w stosunkowo niewielkim

stopniu do wzrostu korelacji wielokrotnych (od wartosci 0,59 i 0,57 do 0,71 i 0,72 odpo-

wiednio dla Uznania Spolecznego i Popularnosci). Moze to swiadczyc o duzej mocy eks-

planacyjnej modelu "Stylu Twórczego Zachowania" równiez w kontekscie zachowan
uczniów w klasie. Stawia to zatem jeszcze raz w centrum uwagi zagadnienie poszukiwania

wspólnego ukladu cech osobowosci, decydujacego o powodzeniu ludzi w róznych kontek-

stach zyciowych: pozycji w grupie, twórczosci w nauce i przedsiebiorczosci, okreslanego

terminem "sprawnosc systemu osobowosciowego" (Strzalecki, 1989, 1996, 2000; Strzalec-
ki, Kot, 2000) lub "osobowosc efektywna" (Obuchowski, 1982, 1985), jako kluczowego

pojecia psychologicznego wyjasniajacego zachowanie sie ludzi.
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