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Samoregulacja ukierunkowana na powinno!# stanowi, wed ug koncepcji Higginsa (1987), mechanizm
regulacyjny osobowo!ci, zwi$zany z d$"eniem przede wszystkim do ochrony, poczucia bezpiecze%stwa
oraz odpowiedzialno!ci. W artykule przedstawiono wyniki kontynuacji bada% nad w a!ciwo!ciami psychometrycznymi i trafno!ci$ polskiej Skali Rozbie"no!ci Ja (SkRAP). Skala mierzy poziom rozbie"no!ci
(vs. dopasowania) mi&dzy strukturami Ja aktualnego i Ja powinno!ciowego „w oczach innych”. W badaniach osób doros ych (N = 462) wyniki konÞrmacyjnej analizy czynnikowej pokaza y, "e zasadne jest
wyró"nienie czterech wymiarów Ja: aktualnego i powinno!ciowego w zakresie cech zwi$zanych z samoregulacj$ oraz aktualnego i powinno!ciowego w zakresie cech zwi$zanych z samokontrol$ (RMSEA = 0,08;
CFI = 0,94). Analizy trafno!ci kryterialnej wykaza y, mi&dzy innymi, pozytywne zwi$zki mi&dzy rozbie"no!ci$ Ja a orientacj$ wspólnotow$, samoocen$, prewencyjno!ci$ i negatywnym afektem oraz ujemne
korelacje mi&dzy poziomem rozbie"no!ci Ja a orientacj$ sprawcz$ i satysfakcj$ z "ycia. SkRAP jest narz&dziem o wysokich parametrach psychometrycznych i mo"e by# wykorzystane w diagnozie nieprzystosowawczych wzorców zachowania zwi$zanych z siln$ regulacj$ powinno!ciow$, na przyk ad pracoholizmu
lub anoreksji. Narz&dzie mo"na równie" stosowa# w procesie wspierania rozwoju cech zwi$zanych z dziaaniami autonomicznymi, na przyk ad kreatywno!ci lub m$dro!ci (por. Ryan i Deci, 2008).
S owa kluczowe: rozbie"no!# Ja, samokontrola, samoregulacja, autonomia, konÞrmacyjna analiza czynnikowa

Samoregulacja rozpatrywana z perspektywy struktur Ja
dotyczy wyró"nionych w psychologii trzech stanów Ja –
Ja aktualne, Ja idealne oraz Ja powinno!ciowe – nazywanych zakresami lub obszarami Ja (domains of the self,
Higgins, 1987, 1989; Higgins, Klein i Strauman, 1987;
Van Hook i Higgins, 1988). Sk adowe systemu Ja – które
reprezentuj$ po"$dane wzorce idealnych vs. powinno!ciowych cech – okre!lane s$ jako standardy lub ukierunkowania Ja (Kofta i Doli%ski, 2000; zob. te": Pervin,
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2002). Zgodnie z teori$ rozbie"no!ci Ja (self-discrepancy
theory) jednostka d$"y do zmniejszania ró"nic (rozbie"no!ci) mi&dzy tym, jak siebie spostrzega (Ja aktualne),
a tym, jaka chcia aby by# (Ja idealne), lub tym, jaka powinna by# (Ja powinno!ciowe) (Higgins, 1987; Van Hook
i Higgins, 1988; zob. te" B$k, 2002, 2005).
Dla procesów samoregulacji du"e znaczenie wedug Higginsa ma to, czy jednostka ocenia dany obszar
Ja z osobistego punktu widzenia (own standpoint), czy
z punktu widzenia innych (other standpoint), znacz$cych
dla niej osób (rodziców, przyjació ). Osobiste przekonania jednostki o posiadanych przez ni$ cechach tworz$ obszar Ja aktualnego „w oczach w asnych” (actual/
own), natomiast przekonania odnosz$ce si& do cech, co
do których jednostka uwa"a, "e s$ jej przypisywane przez
innych, tworz$ zakres Ja aktualnego „w oczach innych”

375

Copyright 2011 Psychologia Spo eczna

376

KAMILA WOJDY'O, JACEK BUCZNY

(actual/other). Reprezentacje nadziei, aspiracji, "ycze%,
cech, które jednostka chcia aby posiada#, tworz$ Ja idealne „w oczach w asnych” (ideal/own). Z kolei, reprezentacje tych atrybutów, co do których osoba uwa"a, "e inni
chcieliby, aby je mia a, wchodz$ w zakres Ja idealnego
„w oczach innych” (ideal/other). Odpowiednio, powinno!ciowy obszar Ja jest zbiorem atrybutów (reprezentacji
poczucia obowi$zku, odpowiedzialno!ci), które jednostka
we w asnym przekonaniu powinna posiada# (Ja powinno!ciowe „w oczach w asnych”, ought/own) lub uwa"a, "e
zdaniem innych przymioty te powinny j$ charakteryzowa# (Ja powinno!ciowe „w oczach innych”, ought/other).
Znaczenie danego typu ukierunkowa% (standardów) Ja
(idealnych lub powinno!ciowych) i rozbie"no!ci Ja ("yczeniowych czy powinno!ciowych) zale"y od tego, które
z ukierunkowa% dominuj$ w procesach regulacji.
Niedopasowanie (rozbie"no!#) w zakresie Ja aktualnego i okre!lonego rodzaju standardu Ja konstytuuje
poznawcz$ struktur& i tworzy rodzaj negatywnej sytuacji psychologicznej maj$cej emocjonalno-motywacyjne
konsekwencje. Rozbie"no!ci te oraz ich konsekwencje
mog$ by# aktywowane automatycznie, co determinuje ich chroniczny wp yw na regulowanie zachowa%
(Strauman i Higgins, 1987). Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest rozbie"no!# mi&dzy
Ja aktualnym a Ja powinno!ciowym „w oczach innych”
– z dwóch powodów. Po pierwsze, z bada% wynika, "e
najwi&ksze rozbie"no!ci Ja zwi$zane s$ ze standardami
Ja „w oczach innych” (niezale"nie od rodzaju standardów – Baldwin i Holmes, 1987; Moretti i Higgins, 1990).
To implikuje wi&kszy wp yw regulacyjny na zachowanie
ukierunkowa% powinno!ciowych „w oczach innych” ni"
ukierunkowa% powinno!ciowych „w oczach w asnych”.
Po drugie, jak wynika z teorii rozbie"no!ci Ja, niezgodno!ci typu powinno!ciowego (Ja aktualne/Ja powinno!ciowe) wywieraj$ – z motywacyjnego punktu widzenia
– bardziej destrukcyjny wp yw na zachowanie ni" rozbie"no!ci Ja o charakterze "yczeniowym (Ja aktualne/Ja
idealne). Dane na temat motywacyjnej funkcji rozbie"no!ci Ja aktualne/Ja idealne przedstawi w swoich pracach
'ukaszewski (1974, 1978).
Rozbie"no!ci o charakterze powinno!ciowym zwi$zane
s$ z koncentracj$ na wynikach negatywnych oraz z systemem regulacji opartym na prewencji (prevention focus
system), który wyznaczaj$ motywacja unikania niepowodzenia i potrzeba bezpiecze%stwa (Higgins i Tykocinski,
1992; por. Wojdy o, 2004). Rozbie"no!# Ja aktualne/Ja
idealne (w odró"nieniu od rozbie"no!ci powinno!ciowej)
jest natomiast zwi$zana z regulacj$ opart$ na wspieraniu
(promotion focus system), któr$ wyznaczaj$ motywacja
osi$gni&# i potrzeba doskonalenia si&.

Wychodz$c z za o"enia, "e rozbie"no!# mi&dzy Ja
aktualnym „w oczach w asnych” i Ja powinno!ciowym
„w oczach innych” zdaje si& wyja!nia# wiele prawidowo!ci zwi$zanych z motywacj$ osi$gni&#. Wojdy o
(2004) skonstruowa a polskoj&zyczn$ skal& do mierzenia
rozbie"no!ci o charakterze powinno!ciowym (SkRAP
– Skala Rozbie"no!ci Ja aktualne/Ja powinno!ciowe).
S u"y ona ró"nicowaniu osób z wysok$ i nisk$ rozbie"no!ci$ Ja. Wyniki wst&pnych bada% psychometrycznych
narz&dzia przedstawiono w odr&bnym artykule (Wojdy o,
2004). W niniejszych badaniach skoncentrowano si& na
weryÞkacji struktury czynnikowej narz&dzia oraz dalszych badaniach dotycz$cych trafno!ci skali SkRAP.
Rozbie no!ci Ja a samoregulacja i samokontrola
Punktem wyj!cia w za o"eniach dotycz$cych struktury
czynnikowej SkRAP s$ dotychczasowe wyniki bada% dotycz$cych zwi$zku mi&dzy rozbie"no!ciami Ja aktualne/
Ja powinno!ciowe a typem emocji (np. B$k, 2003, 2005;
Bruch, Rivet i Laurenti, 2000). Rezultaty dotychczasowych bada% w tym zakresie, jak si& okazuje, s$ nie do
ko%ca spójne z teori$. Ogólnie bior$c, z za o"e% teorii
rozbie"no!ci Ja wynika, "e osoby z wysok$ rozbie"no!ci$
mi&dzy Ja aktualnym i Ja powinno!ciowym funkcjonuj$
(na poziomie emocjonalno-motywacyjnym) gorzej w porównaniu z osobami o niskim poziomie tego rodzaju rozbie"no!ci, poniewa" w wi&kszym stopniu do!wiadczaj$
emocji l&kowych, niepokoju, zdenerwowania, napi&cia
oraz s$ bardziej ukierunkowane na unikanie niepowodzenia. Jednocze!nie wiele wyników bada% dotycz$cych
emocjonalnych konsekwencji rozbie"no!ci Ja nie potwierdza za o"e% teorii Higginsa. Badania dowodz$, "e
powi$zania mi&dzy rozbie"no!ciami Ja a emocjami s$
niespecyÞczne. Na przyk ad, rozbie"no!# typu powinno!ciowego mo"e by# zwi$zana zarówno z emocjami depresyjnymi, jak i l&kowymi (np. B$k, 2003, 2005; Bruch,
Rivet i Laurenti, 2000). Z dotychczasowych danych wynika wi&c, "e rozbie"no!ci Ja aktualne/Ja powinno!ciowe mog$ by# zwi$zane z dwoma ró"nymi typami emocji
negatywnych: emocjami depresyjnymi (dejected related
emotions) oraz emocjami l&kowymi (agitation-related
emotions), lecz nie – jak przewiduje teoria Higginsa –
wy $cznie z ostatnim rodzajem emocji.
W niniejszej pracy przyj&to za o"enie, "e zwi$zek rozbie"no!ci powinno!ciowej z ró"nymi typami emocji negatywnych mo"e sugerowa# powi$zanie struktur Ja i niezgodno!ci powinno!ciowej z dwoma ró"nymi systemami
regulacji osobowo!ci: samoregulacj$ i samokontrol$.
Przes anki dla poparcia powy"szej tezy mo"na odnale(#
w teorii Higginsa (1987), teorii procesów wolicjonalnych
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Kuhla (Fröhlich i Kuhl, 2004; Kuhl i Fuhrmann, 1998),
jak równie" w koncepcji Ryana i Deciego (2008).
Higgins postuluje, "e emocje depresyjne i l&kowe s$
zwi$zane z dwoma odmiennymi sytuacjami psychologicznymi, odpowiednio: brakiem stanu pozytywnego oraz
obecno!ci$ stanu negatywnego. Postulat ten sugeruje, "e
wymienione dwa typy negatywnej sytuacji psychologicznej powi$zane s$ z odpowiednio: systemem nagrody
(odpowiedzialnym za generowanie emocji pozytywnych)
oraz systemem kary (odpowiedzialnym za generowanie
emocji negatywnych). Zgodnie z teori$ procesów wolicjonalnych Kuhla (Fröhlich i Kuhl, 2004; Kuhl, 2001;
Kuhl i Fuhrmann, 1998), te dwa systemy (nagród i kar)
s$ zwi$zane z dwoma odmiennymi procesami regulacji
osobowo!ci: samoregulacj$ oraz samokontrol$. Emocje
pozytywne (uk ad nagrody) steruj$ procesami samoregulacji, natomiast emocje negatywne (uk ad kary) kieruj$
procesami samokontroli. Wed ug Kuhla, samoregulacja
dotyczy autonomicznego tworzenia oraz utrzymywania
celów kongruentnych z Ja (przy uwzgl&dnieniu mo"liwie wielu osobistych potrzeb, uczu#, warto!ci w asnych
i innych osób) i dzia a na zasadzie „wewn&trznej demokracji”. Samokontrola natomiast, b&d$c systemem przeciwstawnym do systemu autonomicznej samoregulacji,
dotyczy koncentracji na zaw&"onym zakresie celów, wykluczaj$cym cele alternatywne (cele niekoniecznie musz$
by# zintegrowane z w asnymi celami jednostki) i dzia a
za zasadzie „wewn&trznej dyktatury” – samodyscypliny.
Innymi s owy mo"na za o"y#, "e powinno!# „w oczach
innych” zwi$zana z samoregulacj$ zawiera cele, które stanowi$ reprezentacje zintegrowanych potrzeb osobistych
i potrzeb innych wa"nych dla podmiotu osób (jednostka
konfrontuje w asne potrzeby z oczekiwaniami innych
i autonomicznie zgadza si# z tym, "e zdaniem innych cechy te powinna posiada#). Z kolei powinno!# „w oczach
innych” zwi$zana z samokontrol$ zawiera cele, które reprezentuj$ oczekiwania/potrzeby innych (jednostka bez
konfrontacji z potrzebami w asnymi przyjmuje, "e zdaniem innych cechy te powinna posiada#).
Przyj&cie hipotezy o powi$zaniu regulacji powinno!ciowej z dwoma odmiennymi typami regulacji osobowo!ci: samoregulacj$ i samokontrol$ wydaje si& uzasadnione równie" w !wietle za o"e% koncepcji Ryana i Deciego
(2008). Autorzy wyró"niaj$ dwa typy kontroli dzia ania:
kontrol& nieautonomiczn$ (regulowan$ zewn&trznymi lub
wewn&trznymi naciskami/przymusem) i kontrol& autonomiczn$ (regulacj& sterowan$ przez standardy zintegrowane i zidentyÞkowane z Ja). W niniejszym artykule za o"ono wi&c, "e standardy powinno!ciowe mog$ by# niezintegrowane z Ja i funkcjonowa# jako wewn&trzne naciski
lub mog$ by# zintegrowane z Ja i funkcjonowa# jako
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autonomiczne struktury. Tym samym regulacja powinno!ciowa wynikaj$ca z rozbie"no!ci Ja mo"e by# zwi$zana
z procesami kontroli nieautonomicznej lub kontroli autonomicznej, to znaczy mo"e by# bardziej zwi$zana albo
z procesami samokontroli, albo samoregulacji.
Koncepcja Higginsa zak ada, "e regulacyjna funkcja
struktur Ja zale"y od relacji rozbie"no!ci mi&dzy nimi.
Na podstawie koncepcji procesów wolicjonalnych Kuhla
oraz koncepcji Deciego i Ryana, w niniejszej pracy przyjmuje si&, "e regulacyjna funkcja struktur Ja sk ada si&
z dwóch wymiarów: relacji mi&dzy stanami Ja aktualne/
Ja powinno!ciowe oraz typu kontroli dzia ania, do jakiej
stany Ja odnosz$ si&, czyli samoregulacji lub samokontroli.
Z danych wynika, "e typ kontroli dzia ania zwi$zany
jest z kszta towaniem si& okre!lonych cech. Wed ug teorii
Ryana i Deciego (2008), kszta towanie si& okre!lonego
typu orientacji warunkowane jest stylem rodzicielskiego wychowania, ukierunkowanym na dominacj& okre!lonego typu cech, wa"nych dla danego typu regulacji.
Koncentracja rodzica albo innego opiekuna na wspieraniu
post&pu i rezultatach pozytywnych, sprzyja kszta towaniu
regulacji autonomicznej i zwi$zanych z ni$ dominacji
takich cech, jak inteligencja, m$dro!#, kreatywno!#, inicjatywa, zaradno!# "yciowa i odwaga. Z kolei koncentracja rodzica/opiekuna na b &dach i zapobieganiu pora"ce
sprzyja kszta towaniu regulacji kontrolnej (opartej na
przymusie) i zwi$zanych z ni$ dominacji cech, takich jak:
pracowito!#, systematyczno!#, wytrwa o!#, silna wola,
rozwaga.
Równie" Kuhl wskazuje na zwi$zek typu regulacji
z okre!lonymi cechami osobowo!ci. Skuteczno!# post&powania autonomicznego jest warunkowana dzia aniem
zgodnym z potrzebami w asnymi i innych osób oraz elastyczno!ci$ dzia ania dostosowan$ do zmian w otoczeniu. Autonomia powi$zana jest przede wszystkich z cechami: m$dro!ci, inteligencji, zaradno!ci. Natomiast skuteczno!# post&powania okre!lonego wewn&trzn$ presj$,
zale"y od umiej&tno!ci ca kowitego skupienia na realizacji celu niekoniecznie zgodnego z w asnymi potrzebami
z wykluczeniem zaj&cia si& alternatywnymi dzia aniami
i jest zwi$zana przede wszystkich z takimi cechami, jak
pracowito!#, systematyczno!#, silna wola itp.
Hipoteza o zwi$zku cech z okre!lonym typem regulacji znajduje poparcie równie" w danych empirycznych.
Badania pokazuj$ bowiem, "e samokontrola w wi&kszym
stopniu ni" samoregulacja wp ywa na wyczerpywanie
zasobów ego (np. Moller, Deci i Ryan, 2006; Muraven,
2008), a wysi ek i wyczerpanie s$ zwi$zane z pracowito!ci$, wytrwa o!ci$ w dzia aniu. Z kolei samoregulacja
zwi&ksza poziom subiektywnego poczucia energii i si
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witalnych (Kasser i Ryan, 1999), co jest zwi$zane z cechami zaradno!ci i m$dro!ci. Badania polskie dowodz$,
"e wysi ek wk adany w dzia anie zale"y od typu kontroli
dzia ania i jest wi&kszy w przypadku samokontroli ni" samoregulacji (Kadzikowska-Wrzosek, 2010).
Powy"sze badania pokazuj$, "e dzia ania kontrolowane, w zwi$zku z tym, "e s$ sterowane przez nacisk zewn&trzny lub wewn&trzny, wymagaj$ du"ego wysi ku.
Mo"na wi&c zak ada#, "e samokontrola zwi$zana jest
z takimi cechami, jak wytrwa o!#, systematyczno!#, pracowito!#, silna wola, rozwaga i motywacja. Dzia ania
autonomiczne z kolei, sterowane przez poczucie wa"no!ci celu i satysfakcj& z jego realizacji, wymagaj$ mniej
wysi ku, energia do ich realizacji pochodzi z samej
czynno!ci i warto!ci dzia ania (por. Kuhl, 2001). Mo"na
wi&c wnioskowa#, "e samokontrola jest bardziej zwi$zana z takimi cechami, jak inteligencja, m$dro!#, kreatywno!#, inicjatywa, zaradno!# "yciowa czy odwaga.
Poza tym, wed ug teorii PSI Kuhla (Personlichkeits-und
Integrationssysteme Teorie, Kuhl, 2001) cechy zwi$zane
bardziej z samoregulacj$ s$ spokrewnione z w a!ciwo!ciami pami&ci ekstensywnej oraz zintegrowanego systemu self: równoleg ych procesów opracowywania danych na wy"szym poziomie integracji (który dopuszcza
rozpatrywanie wielu mo"liwo!ci w interpretacji danych).
Do cech tych nale"$ na przyk ad m$dro!#, inteligencja
oraz takie kompetencje systemu self (dotycz$ce motywowania siebie), jak inicjatywa czy odwaga. Z kolei cechy
zwi$zane bardziej z samokontrol$ s$ bli"ej spokrewnione z systemem pami&ci intencjonalnej i sekwencyjnego
opracowywania danych, skoncentrowanego na poczuciu
obowi$zku i kontroli (Kuhl i Fuhrmann, 1998).
Punktem wyj!cia przyj&tych hipotez dotycz$cych struktury czynnikowej skali SkRAP by y nast&puj$ce przes anki teoretyczne i empiryczne:
1. Emocjonalno-motywacyjne konsekwencje zwi$zane
z rozbie"no!ciami Ja ujawniaj$ si& wzgl&dem cech
wa"nych (co wynika z teorii rozbie"no!ci Ja Higginsa).
2. Cechami wa"nymi dla jednostki w ocenie siebie s$
bardziej cechy sprawno!ciowe ni" cechy moralne
(Wojciszke, 1997).
3. Cechy sprawno!ciowe mog$ by# zwi$zane z dominacj$ jednego z dwóch rodzajów procesów regulacyjnych: samokontroli vs. samoregulacji (Kuhl i Fuhrmann, 1998).
4. Oczekuje si&, "e regulacja powinno!ciowa i rozbie"no!ci Ja maj$ zwi$zek z dwojakiego rodzaju cechami:
(a) zwi$zanymi bardziej z procesami samoregulacji
(np. m$dro!#, zaradno!# "yciowa, inicjatywa) oraz (b)
zwi$zanymi bardziej z procesami samokontroli (np.
pracowito!#, silna wola, wytrwa o!#).

5. Zak ada si& równie" indywidualne zró"nicowanie ludzi pod wzgl&dem wa"no!ci cech oraz rozbie"no!ci
Ja aktualne/Ja powinno!ciowe. Przyjmuje si& wi&c, "e
powinno!ciowy styl regulacji zachowa% cechuje ludzi
z niejednakowym nasileniem oraz "e odmienno!ci te
mo"na mierzy# za pomoc$ kwestionariusza, w którym
ludzie relacjonuj$ stopie% posiadanych w a!ciwo!ci
(Ja aktualne) i stopie%, w jakim w a!ciwo!ci te w
oczach innych powinni posiada# (Ja powinno!ciowe).
W artykule przedstawiono badania dotycz$ce: (1) struktury czynnikowej SkRAP oraz (2) trafno!ci teoretycznej
SkRAP z wykorzystaniem ró"nych metod. W badaniu
trafno!ci czynnikowej testowano hipotez& o czteroczynnikowej strukturze skali SkRAP i oczekiwano wyst$pienia nast&puj$cych wymiarów: Ja aktualne zwi$zane
z samokontrol$ i Ja aktualne zwi$zane z samoregulacj$,
Ja powinno!ciowe zwi$zane z samokontrol$ i Ja powinno!ciowe zwi$zane z samoregulacj$. Oczekiwano równie"
dwuczynnikowej struktury rozbie"no!ci Ja, tj. wyst$pienia dwóch rodzajów rozbie"no!ci Ja: zwi$zanej z samoregulacj$ oraz zwi$zanej z samokontrol$. W celu okre!lenia
trafno!ci teoretycznej skali SkRAP zbadano tak"e korelacje z innymi kwestionariuszami mierz$cymi takie zmienne psychologiczne, jak emocje pozytywne i negatywne,
ocena w asnej sprawczo!ci i wspólnotowo!ci, poczucie
szcz&!cia, samoocena, promocyjno!# oraz prewencyjno!#.
Przewidywano, "e wy"sza rozbie"no!# Ja wi$"e si&
z wy"szym poziomem emocji negatywnych, ale niskim
poziomem pozytywnych, mniej pozytywn$ ocen$ w asnej sprawczo!ci, ni"sz$ samoocen$ i poczuciem niskiej
satysfakcji z "ycia. Koncepcja nastawienia regulacyjnego (Higgins, 1987; B$k, 2002) zak ada, "e samoregulacja
w stosunku do struktur Ja idealne ró"ni si& od regulacji
w stosunku do struktur Ja powinno!ciowe w zakresie
ukierunkowa% regulacyjnych. Regulacja zorientowana
na Ja idealne obejmuje nastawienie o charakterze promocyjnym, natomiast regulacja zorientowana na Ja powinno!ciowe – nastawienie o charakterze prewencyjnym.
Regulacja o charakterze promocyjnym obejmuje zainteresowanie post&pem, wzrostem, rozwojem, z kolei regulacja o charakterze prewencyjnym dotyczy zainteresowania
ochron$, bezpiecze%stwem i odpowiedzialno!ci$. Jako "e
regulacja oparta na samokontroli jest nieautonomiczna,
z kolei oparta na samoregulacji – autonomiczna, przewidujemy, "e zwi$zek rozbie"no!ci powinno!ciowej z promocyjno!ci$ i prewencj$ b&dzie odmienny w zale"no!ci
od typu procesów regulacji: struktury Ja powinno!ciowe
i rozbie"no!ci o charakterze powinno!ciowym w zakresie
samoregulacji b&d$ zwi$zane z orientacj$ na promocj&
natomiast rozbie"no!ci powinno!ciowe w zakresie samokontroli – z orientacj$ na prewencj&.
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Metoda
Osoby badane
Analizy psychometryczne oparto na danych zebranych w dwóch próbach. Próba A liczy a 358 osób, w tym
162 pracowników i 196 studentów; 268 kobiet i 90 m&"czyzn; w wieku od 18 do 61 lat (M = 26,13; SD = 7,83).
Próba B liczy a 104 osoby, stanowili j$ wy $cznie pracownicy (68 kobiet, 36 m&"czyzn) w wieku od 20 do
76 lat (M = 33,30; SD = 11,82).
Narz"dzia i procedury
We wszystkich próbach osoby najpierw wype nia y
kwestionariusz SkRAP autorstwa Wojdy o (2004). Narz&dzie sk ada si& z dwóch skal – jednej do pomiaru wysoko!ci Ja aktualnego („w oczach w asnych”) i drugiej –
do pomiaru wysoko!ci Ja powinno!ciowego („w oczach
innych”)1. W pierwszej kolejno!ci osoby badane oceniaj$
stopie% wa"no!ci cech (od najbardziej do najmniej dla
siebie wa"nych, przypisuj$c im odpowiednio numery od
1 do 12), nast&pnie na osi od 0 (brak cechy) do 100 (bardzo wysokie nat#"enie cechy) oceniaj$ stopie% wszystkich
12 cech, w jakim, ich zdaniem, w a!ciwo!ci te posiadaj$
(skala Ja aktualne) oraz ponownie oceniaj$ 12 cech pod
wzgl&dem stopnia, w jakim inni – wa"ne dla jednostki
osoby (np. matka, ojciec) – jej zdaniem uwa"aj$, "e dan$
w a!ciwo!# powinna posiada# (skala Ja powinno!ciowe
„w oczach innych”). Wska(nikiem wysoko!ci Ja aktualnego jest suma wyników dla poszczególnych 12 cech
w skali Ja aktualne. Wska(nikiem wysoko!ci Ja powinno!ciowego jest suma wyników dla poszczególnych cech.
Wynikiem skali SkRAP jest rozbie"no!# globalna (RG),
b&d$ca sum$ rozbie"no!ci ocen ka"dej z 12 cech w skali
Ja aktualne oraz w skali Ja powinno!ciowe. Dla ka"dej
z 12 cech obliczane s$ rozbie"no!ci elementarne (RE)
wed ug równania: RE (JA, JP) = bi (JPi – JAi), gdzie bi to
waga przypisywana i-tej cesze2, JAi – ocena cechy w skali
Ja aktualne, JPi – ocena cechy w skali Ja powinno!ciowe.
Wagi przypisywane cechom nale"y oblicza# wed ug klucza odwróconego (1 – cecha najmniej wa"na, 12 – cecha
najbardziej wa"na, tj. 1 = 12; 2 = 11 itd.). Rozbie"no!#
globalna równa jest sumie rozbie"no!ci elementarnych:

Osoby z próby A wype nia y skal& afektywno!ci pozytywnej i negatywnej PANAS (Watson, Clark i Tellegen,
1988) w polskiej adaptacji Brzozowskiego (1991).
Uzyskana rzetelno!# pomiaru mierzona wspó czynnikiem
* Cronbacha by a wysoka: dla skali afektu pozytywnego
wynios a 0,82, dla skali afektu negatywnego 0,84.
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Osoby z próby B wype nia y cztery kwestionariusze.
Najpierw ocenia y siebie za pomoc$ Skali Sprawczo!ci
i Wspólnotowo!ci autorstwa Wojciszke i Szlendak
(2010). Skala sk ada si& z dwóch wymiarów. Wymiar
sprawczo!ci obejmuje tre!ci dotycz$ce sprawno!ci i skuteczno!ci w realizacji celów oraz kwesti&, czy dzia ania
podmiotu przynosz$ jemu samemu zyski b$d( powoduj$
straty. Wymiar wspólnotowo!ci dotyczy tre!ci zwi$zanych ze spo ecznym i moralnym funkcjonowaniem cz owieka oraz kwestii, czy jego dzia ania przynosz$ innym
ludziom korzy!ci b$d( straty. Rzetelno!# pomiaru skal$
Sprawczo!ci wynios a $ = 0,85, skal$ Wspólnotowo!ci
$ = 0,94. Nast&pnie osoby badane wype nia y Skal&
Satysfakcji z +ycia (SWLS; Diener, Emmons, Larson
i GrifÞn, 1985) w polskiej adaptacji Juczy%skiego (2001),
która mierzy poczucie zadowolenia z w asnych osi$gni&#
i warunków "ycia. Rzetelno!# pomiaru wynios a $ = 0,86.
Samoocen& mierzono z wykorzystaniem Skali Samooceny SES Rosenberga w polskiej adaptacji Dzwonkowskiej, Lachowicz-Tabaczek i 'aguny (2008). Za o"ono, za Tafarodim i Milnem (2002), "e narz&dzie
mierzy dwa wymiary samooceny: lubienie siebie (self-liking) oraz ocen& w asnych kompetencji (self-competence; por. Wojciszke, Bary a, Parzuchowski, Szymków
i Abele, 2011). Wyniki bada% pokazuj$ bowiem, "e narz&dzie ma struktur& dwuwymiarow$, a nie jak wcze!niej
zak adano jednowymiarow$. Samoocena w zakresie kompetencji jest deÞniowana jako ocena siebie pod wzgl&dem
osobistych zdolno!ci, efektywno!ci dzia ania i si y. Z kolei
lubienie siebie dotyczy oceny siebie jako „obiektu spo ecznego”, osoby dobrej lub z ej w odniesieniu do wewn&trznie zinternalizowanych standardów warto!ci. Rzetelno!#
pomiaru dla ca ej skali SES wynosi a $ = 0,84, natomiast
dla skali Oceny W asnych Kompetencji $ = 0,76, a dla
skali Lubienie Siebie $ = 0,64.
Promocyjno!# i prewencyjno!# mierzono z zastosowaniem Kwestionariusza Nastawienia Regulacyjnego (RFQ;
Higgins i in., 2001) w polskiej adaptacji Kola%czyk
(2010). Kwestionariusz sk ada si& z 11 pyta% dotycz$cych subiektywnej historii sukcesów i pora"ek w promocyjnie i prewencyjnie zorientowanej samoregulacji.
Promocyjno!# mierzona tym narz&dziem wyra"a si& w
deklaracjach dotycz$cych dzia a% zorientowanych na
osi$ganie celów i sukces i wi$"e si& z du"ym zaanga"owaniem i zapa em. Prewencyjno!# dotyczy do!wiadcze% ukierunkowanych na cel, ale takich dzia a%, które
wi$za y si& z siln$ koncentracj$ na przeszkodach i motywacj$ do ich unikania (Higgins i in., 2001). Rzetelno!#
pomiaru skal$ Promocyjno!ci wynios a $ = 0,72, skal$
Prewencyjno!ci $ = 0,73.
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Wyniki
Analiza trafno!ci teoretycznej (czynnikowej) skali
SkRAP
Przeprowadzono konÞrmacyjn$ analiz& czynnikow$.
Jej celem by o zbadanie dopasowania danych zebranych
w próbach A i B do czteroczynnikowego modelu cech
osobowo!ciowych sk adaj$cych si& na Ja aktualne i Ja
powinno!ciowe. Analizy przeprowadzono tak"e w celu
porównania tego modelu z alternatywnymi modelami
struktury (zob. Tabela 1).
Oceny jako!ci i adekwatno!ci modeli dokonano na
podstawie ró"nych wska(ników dopasowania (por.
Tabachnick i Fidell, 2007). Pierwszym z nich by RMSEA
(Root Mean Square Error of Approximation), dla którego
norma wynosi poni"ej 0,05, a dopuszczalne s$ warto!ci nie
wi&ksze ni" 0,08 (Browne i Cudeck, 1993). Warto!# powy"ej 0,08 wskazuje na powa"ny b $d aproksymacji, dotycz$cy uogólnienia wyników na populacj& (Zakrzewska,
2004). Kolejnymi wspó czynnikami by y GFI (Goodness
of Fit Index) i AGFI (Adjusted GFI). Wska(nik GFI mo"na interpretowa# analogicznie jak R2 w analizie regresji
wielokrotnej (Tanaka i Huba, 1989). Przyjmuje si&, "e
warto!ci wspó czynnika równe 0,90 b$d( wi&ksze oznaczaj$ dobre dopasowanie, a taki model nie wymaga modyÞkacji (Zakrzewska, 2004). Dopasowanie oceniono
tak"e na podstawie wska(ników CFI (Comparative Fit
Index) i TLI (Tucker Lewis Index). Model uznaje si& za
dopasowany, je!li warto!ci tych wska(ników znajduj$
si& w zakresie mi&dzy 0,90 a 1. Z punktu widzenia uzyskania jak najwy"szej jako!ci modelu warto!ci powy"ej
0,95 s$ najbardziej po"$dane (Browne i Cudeck, 1993).
Ostatnim analizowanym wspó czynnikiem by SRMR
(Standardized Root Mean Square Residual), który wskazuje na poziom b &du – im mniejsza warto!#, tym mniejszy b $d. Najlepiej jest, je!li warto!# tego wspó czynnika
jest nie wi&ksza ni" 0,08 (Hu i Bentler, 1999). Wszystkie
analizy wykonano w programie LISREL 8.8 (Jöreskog
i Sörbom, 2006).
Analizy jako!ci i adekwatno!ci modeli czynnikowych
przeprowadzono w kilku fazach. Stworzono zestaw modeli alternatywnych w stosunku do modelu zak adanego.
Przyj&ta zasada testowania modeli czynnikowych wynika
z sugerowanych standardowych procedur psychometrycznych, które zawiera literatura (np. Qiao i Schaufeli, 2011;
te" Konarski, 2010). Tabela 1 prezentuje charakterystyk&
wszystkich 19 stworzonych modeli. Modele nale"$ce do
grupy 4 i 5 (od 4a do 4d oraz 5a i 5b) by y !ci!le zwi$zane
z modelem zaprezentowanym w hipotezie, gdzie modele
z grupy 5 by y pochodn$ modelu wybranego. W procesie
konstruowania modeli przyj&to zasad&, "e ka"dy model

wieloczynnikowy testowany jest w wersji hierarchicznej,
tzn. przy za o"eniu, "e struktura czynnikowa jest dwupoziomowa: czynnik (czynniki) drugiego rz&du jest (s$)
czynnikiem (czynnikami) nadrz&dnym (nadrz&dnymi)
wzgl&dem czynników pierwszego rz&du (zob. Byrne,
2010). Tego rodzaju procedura ma uzasadnienie równie" ze wzgl&du na hierarchiczn$ budow& Ja (np. Markus
i Nurius, 1986) i za o"enie o hierarchiczno!ci reprezentacji poznawczych (N&cka, Orzechowski i Szymura, 2006).
Nale"y te" wskaza#, "e zestaw 12 cech by wykorzystywany przez badanych dwukrotnie, zarówno do oceny
stopnia posiadanych w asno!ci, jak i oceny tego, w jakim
stopniu powinni charakteryzowa# si& w oczach innych
wa"nych osób. Oznacza o to, "e pomiaru danej struktury
Ja dokonywano dwukrotnie za pomoc$ tej samej metody (cechy), co by o podstaw$ do skorelowania b &dów
(reszt). Ze statystycznego punktu widzenia tego rodzaju
procedura jest uprawniona (Konarski, 2010), z regu y bowiem zwi&ksza dopasowanie danych do modelu.
Podsumowuj$c, najpierw zbadano model jednoczynnikowy, zak adaj$c, "e kwestionariusz bada struktur& Ja
bez podzia u na wymiary, nast&pnie badano struktury bardziej z o"one. W modelach z grupy 2 za o"ono, "e struktura Ja sk ada si& z Ja Aktualnego i Ja Powinno!ciowego,
a w modelach z grupy 3, "e Ja sk ada si& z wymiarów
Samokontroli i Samoregulacji. Wreszcie w modelach
z grupy 4 za o"ono czteroelementow$ struktur& czynnikow$, b&d$c$ po $czeniem modeli 2 i 3 (Tabela 1).
W przypadku modeli 4c i 4d czynnik drugiego rz&du Ja
Aktualnego by nadrz&dny wzgl&dem Samokontroli Ja
Aktualnego i Samoregulacji Ja Aktualnego, a czynnik drugiego rz&du Ja Powinno!ciowego by nadrz&dny wzgl&dem Samokontroli Ja Powinno!ciowego i Samoregulacji
Ja Powinno!ciowego. W sytuacji modeli 4e i 4f konÞguracja by a odmienna, gdy" nadrz&dnymi czynnikami
by y Samokontrola i Samoregulacja. Modele w grupie 5
oparto na ró"nicy (rozbie"no!ciach) mi&dzy pomiarami Ja
Aktualnego i Ja Powinno!ciowego w obr&bie samokontroli i samoregulacji.
Seria konÞrmacyjnych analiz przeprowadzona na bazie
pomiarów w grupie 462 osób (próby A i B) da a satysfakcjonuj$ce wyniki, gdy" potwierdzono oczekiwan$ czteroczynnikow$ struktur& kwestionariusza SkRAP. Wniosek
ten wynika z warto!ci parametrów dopasowania wyliczonych dla modelu 4b. Warto!ci te spe niaj$ wszystkie
przyj&te kryteria dopasowania. Modelem alternatywnym,
którego parametry by y najbardziej zbli"one do modelu wybranego, by model 4d (hierarchiczny). Model 4b
okaza si& lepszy, gdy" ró"nica w warto!ciach %2 mi&dzy
modelem 4b i 4d by a istotna statystycznie (,%2 = 13,83;
,df = 1; p < 0,001) i mniejsza dla modelu 4b (por. Konarski,
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Tabela 1.
Charakterystyka modeli czynnikowych testowanych za pomoc$ konÞrmacyjnej analizy czynnikowej
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2010). Nale"y te" zaznaczy#, "e zaobserwowane wysokie
i istotne warto!ci %2 dla ka"dego modelu wynikaj$ z tego,
"e wspó czynnik ten jest wra"liwy na wielko!# próby
(Zakrzewska, 2004). Sprawdzono tak"e trafno!# modeli
na bazie danych, którymi by y ró"nice mi&dzy pomiarami
w obr&bie samoregulacji i samokontroli Ja (Tabela 1). Nie
s$ to modele alternatywne wzgl&dem modelu 4d, ale pochodne, dlatego nie porównano ich. Spo!ród modeli grupy 5 najlepiej dopasowany by model 5b.
W efekcie dokonanego wyboru kolejne analizy psychometryczne przeprowadzono, bazuj$c na modelu czteroczynnikowym (model 4b). Analizy trafno!ci kryterialnej
(zbie"nej) oparto na bazie dwuczynnikowego modelu
pochodnego (model 5b), bezpo!rednio reprezentuj$cego
struktur& rozbie"no!ci Ja, gdy" taka struktura rozbie"no!ci Ja stanowi istot& prezentowanej tutaj koncepcji Ja.
Tabela 3 zawiera warto!ci adunków czynnikowych dla
przyj&tego (oczekiwanego) modelu czynnikowego i modelu pochodnego – wszystkie parametry by y istotne
statystycznie (t > 1,96; p < 0,001). W przypadku modelu

czteroczynnikowego najwy"sze warto!ci adunków czynnikowych zanotowano dla cech Inteligencja i M$dro!#,
które wchodzi y w sk ad czynnika dotycz$cego samoregulacji oraz cech Wytrwa o!# i Systematyczno!#
zwi$zanych z samokontrol$, natomiast najni"sze, odpowiednio, w przypadku Odwagi i Rozwagi. W przypadku
modelu dwuczynnikowego rozbie"no!ci Ja najwy"szy
adunek uzyska a Motywacja (Samokontrola) i M$dro!#
(Samoregulacja).
Obliczono korelacje mi&dzy czynnikami i rzetelno!# pomiaru dla skal kwestionariusza SkRAP. Wyniki prezentuje
Tabela 4. Rzetelno!# skal by a wysoka. )rednia korelacja
mi&dzy pozycjami sk adaj$cymi si& na skal& Samokontroli
Ja Aktualnego wynios a r = 0,29, dla Samokontroli Ja
Powinno!ciowego r = 0,28, a dla skali Samoregulacji
Ja Aktualnego wynios a r = 0,36 i dla Samoregulacji Ja
Powinno!ciowego r = 0,37. Najsilniejszy zwi$zek zanotowano mi&dzy skal$ drug$ i czwart$ (Tabela 4). W modelu
rozbie"no!ci Ja stopie% korelacji mi&dzy Samokontrol$
i Samoregulacj$ wyniós 0,48.

Tabela 2.
Wyniki konÞrmacyjnej analizy czynnikowej. Porównanie dopasowania modeli przedstawionych w Tabeli 1 (N = 462)
%2

df

GFI

RMSEA

RMSEA (PU 90%)

CFI

TLI

SRMR

*

252

0,65

0,15

0,15–0,16

0,83

0,82

0,11

Model 1b

*

2995,89

240

0,65

0,16

0,15–0,16

0,84

0,82

0,11

Model 2a

2027,57*

251

0,73

0,12

0,12–0,13

0,88

0,87

0,08

Model 2b

*

239

0,78

0,11

0,10–0,11

0,91

0,90

0,08

Model 2c

*

3004,58

252

0,65

0,15

0,15–0,16

0,83

0,82

0,11

Model 2d

2995,88*

240

0,65

0,16

0,15–0,16

0,84

0,93

0,11

Model 3a

2731,17*

251

0,67

0,15

0,14–0,15

0,85

0,84

0,10

Model 3b

*

239

0,67

0,15

0,15–0,16

0,86

0,84

0,10

Model 3c

*

3004,58

252

0,65

0,15

0,15–0,16

0,83

0,82

0,11

Model 3d

2965,65*

240

0,65

0,16

0,15–0,16

0,84

0,83

0,11

Model 4a

1326,19*

246

0,81

0,10

0,09–0,10

0,92

0,91

0,07

0,08

0,07–0,08

0,95

0,93

0,06

Model
Model 1a

Model 4b

3004,62

1532,96

2718,61

*

946,66

234

0,90

Model 4c

*

1906,29

247

0,70

0,11

0,10–0,11

0,86

0,85

0,08

Model 4d

0960,59*

235

0,86

0,08

0,08–0,09

0,94

0,93

0,06

Model 4e

*

247

0,68

0,15

0,15–0,16

0,84

0,83

0,12

Model 4f

*

1008,23

235

0,85

0,08

0,08–0,09

0,94

0,93

0,08

Model 5a

0563,71*

054

0,83

0,14

0,13–0,15

0,81

0,76

0,09

Model 5b

0103,86*

053

0,96

0,08

0,07–0,10

0,96

0,90

0,04

Model 5c

*

054

0,83

0,14

0,13–0,15

0,81

0,76

0,09

2224,61

0563,67

RMSEA (PU 90%) = przedzia ufno!ci parametru RMSEA
*
p < 0,001
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Tabela 3
Warto!ci adunków czynnikowych (ca kowicie standaryzowane lambda X) wybranego modelu (4d) i modelu pochodnego
opartego na rozbie"no!ci Ja (5b) dla poszczególnych pozycji kwestionariusza SkRAP (N = 462)
Wymiary Ja
Cechy

Samokontrola

Samoregulacja

Ja Aktualne

Ja Powinno!ciowe

Rozbie"no!# Ja

Ja Aktualne

Ja Powinno!ciowe

Rozbie"no!# Ja

&x

&x

&x

&x

&x

-x

Wytrwa o!#

0,78

0,80

0,79

–

–

–

Systematyczno!#

0,69

0,78

0,71

–

–

–

Silna wola

0,66

0,70

0,60

–

–

–

Pracowito!#

0,61

0,70

0,75

–

–

–

Motywacja

0,58

0,67

0,81

–

–

–

Rozwaga

0,50

0,64

0,63

–

–

–

Inteligencja

–

–

–

0,72

0,70

0,54

M$dro!#

–

–

–

0,71

0,73

0,76

Kreatywno!#

–

–

–

0,68

0,62

0,68

Inicjatywa

–

–

–

0,66

0,63

0,50

Zaradno!# "yciowa

–

–

–

0,57

0,64

0,58

Odwaga

–

–

–

0,50

0,54

0,62

&x = ca kowicie standaryzowana lambda X. Normaln$ czcionk$ wypisano adunki czynnikowe w wybranym modelu (4d), natomiast pismem pogrubionym adunki pochodnego wzgl&dem 4d, czyli modelu 5b

Tabela 4.
Statystyki opisowe, wska(niki rzetelno!ci oraz interkorelacje mi&dzy skalami czteroczynnikowego kwestionariusza SkRAP
(model 4d) (N = 462)
Zmienna
1. Samokontrola Ja Aktualne
2. Samokontrola Ja Powinno!ciowe

M

SD

$

1

a

93,27

0,80

–

a

95,37

0,86

0,41*
*

369,18
428,57

2

3

–

3. Samoregulacja Ja Aktualne

a

371,73

84,46

0,80

0,47

0,34*

–

4. Samoregulacja Ja Powinno!ciowe

426,51a

81,37

0,81

0,34*

0,69*

0,51*

$ = wspó czynnik rzetelno!ci Cronbacha; a !rednia sumowanych odpowiedzi, których udzielano na wymiarze do 0 do 100; maksymalna suma dla
danej skali wynosi a 600;
*

p < 0,001

Analiza trafno!ci kryterialnej skali SkRAP
W celu okre!lenia zwi$zków mi&dzy afektem jako cech$ a rozbie"no!ci$ Ja przeprowadzono analiz& regresji
wielokrotnej. Wykonano j$ na danych zebranych w próbie A. Zmiennymi obja!nianymi by y poziomy rozbie"no!ci Ja (dla samoregulacji i samokontroli), zmiennymi
obja!niaj$cymi by y wska(niki poziomu afektu negatywnego i pozytywnego. Wyniki przedstawia Tabela 5.
Okaza o si&, "e im wi&ksza rozbie"no!# Ja, zarówno dla
samokontroli, jak i samoregulacji, tym silniejszy afekt
negatywny, natomiast im wi&ksza rozbie"no!# mi&dzy Ja

powinno!ciowym a Ja aktualnym, ale wy $cznie w aspekcie samoregulacji, tym ni"szy poziom afektu pozytywnego. Wyniki te potwierdzaj$ hipotezy o zwi$zku mi&dzy
rozbie"no!ci$ Ja w kontek!cie samoregulacji i samokontroli a dwoma rodzajami afektu traktowanymi jako dyspozycje.
Kolejne wyniki analizy regresji dla pomiarów dokonanych za pomoc$ SkRAP i odmiennego zestawu narz&dzi
s u"$cych ocenie trafno!ci diagnostycznych prezentuje Tabela 6. Dane pochodzi y z pomiarów dokonanych
w próbie B. Zmiennymi obja!nianymi by y poziomy
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Tabela 5.
Wyniki analizy regresji wielokrotnej dla rozbie"no!ci Ja jako zmiennych obja!nianych (N = 358)
B

Zmienna

SE

'

t

Rozbie"no!# Ja zwi$zana z samokontrol$
Afekt negatywny

–7,55**

2,99

–0,14

–2,53**

Afekt pozytywny

**

–3,58

4,67

–0,04

–0,77**

R2

0,03**

F(2, 355)

4,13**
Rozbie"no!# Ja zwi$zana z samoregulacj$

Afekt negatywny

**

––6,57

2,83

–0,12

–2,31**

Afekt pozytywny

–13,72**

4,39

–0,17

–3,13**

R2

0,05**

F(2, 355)

9,74**

B = niestandaryzowany wspó czynnik regresji; SE = b $d standardowy;
*
p < 0,05; ** p < 0,01

Tabela 6.
Wyniki analizy regresji wielokrotnej dla rozbie"no!ci Ja jako zmiennych obja!nianych (N = 104)
Zmienna

B

SE

'

t

Rozbie"no!# Ja zwi$zana z samokontrol$
Sprawczo!#

–263,99

103,98

–0,28

–2,55***

Wspólnotowo!#

–214,76

–79,44

–0,29

–2,70***

Satysfakcja z "ycia

––21,67

–57,22

–0,05

–0,55***

Promocyjno!#

––88,96

162,61

–0,05

–0,55***

Prewencyjno!#

–286,26

–92,74

–0,31

–3,09***

Ocena W asnych Kompetencji (SES)

–559,83

158,83

–0,41

–3,53***

Lubienie Siebie (SES)

––67,57

157,72

–0,05

–0,43***

skorygowane R2
F(7,96)

0,19
4,48***
Rozbie"no!# Ja zwi$zana z samoregulacj$

Sprawczo!#

–195,88

–95,85

–0,22

–1,97***

Wspólnotowo!#

–131,39

–73,87

–0,19

–1,99***

Satysfakcja z "ycia

–102,83

–53,21

–0,21

–1,98***

Promocyjno!#

–393,51

151,20

–0,26

–2,60***

Prewencyjno!#

–165,29

–86,24

–0,19

–1,92***

Ocena W asnych Kompetencji (SES)

–514,04

147,69

–0,40

3,48***

Lubienie Siebie (SES)

–216,57

146,66

–0,17

–1,48***

skorygowane R2
F(7, 96)

0,20
4,96***

B = niestandaryzowany wspó czynnik regresji; SE = b $d standardowy;
*
p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
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rozbie"no!ci Ja, zmiennymi obja!niaj$cymi by poziom
ocen sprawczo!ci i wspólnotowo!ci, satysfakcji z "ycia,
poziomy promocyjno!ci i prewencyjno!ci oraz samoocena w dwóch wymiarach. Nale"y ponownie zaznaczy#,
"e na podstawie bada% Tafarodiego i Milne’a (2002)
wydzielono dwa wymiary samooceny mierzonej kwestionariuszem SES Rosenberga: (1) Ocena W asnych
Kompetencji (self-competence), (2) Lubienie Siebie (self-liking). Okaza o si&, "e im wy"szy poziom rozbie"no!ci
Ja, zarówno w zakresie samokontroli, jak i samoregulacji,
tym ni"sze oceny sprawczo!ci, co jest zgodne z hipotez$.
Okaza o si& tak"e, "e im wy"szy poziom rozbie"no!ci,
tym wy"sze oceny wspólnotowo!ci. Wykazano równie",
i" im wy"sza rozbie"no!# Ja w aspekcie samokontroli,
tym silniejsza prewencyjno!# – wynik ten potwierdza
oczekiwania. Nast&pnie na podstawie warto!ci wspó czynników ' stwierdzono, "e im wy"sza rozbie"no!# Ja
dla samoregulacji, tym silniejsza promocyjno!# i tym
ni"sza satysfakcja z "ycia, co równie" potwierdza hipotezy (szczegó y w Tabeli 6). Dodatni zwi$zek stwierdzono mi&dzy rozbie"no!ci$ Ja a samoocen$, lecz wy $cznie
w wymiarze oceny odnosz$cej si& do kompetencji, co jest
niezgodne z postawion$ hipotez$.
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Wa no!# cech
W ramach analiz dodatkowych sprawdzono rozk ad
cz&sto!ci wyboru poszczególnych cech najwa"niejszych
i mniej wa"nych. Dane dla po $czonych prób (N = 462)
zestawiono w Tabeli 7. Okaza o si&, "e cechy zwi$zane
z samoregulacj$ by y wybierane znacznie cz&!ciej jako
najwa"niejsze albo bardzo wa"ne ni" cechy zwi$zane z samokontrol$. W wymiarze samokontroli uczestnicy bada%
uznali cech& Pracowito!# i Silna wola za najwa"niejsze
dla ich samoopisu, a cechy Systematyczno!# i Rozwaga
za najmniej istotne. W wymiarze samoregulacji najwa"niejszymi cechami by a M$dro!# i Inteligencja, natomiast
za najmniej istotne uznano Odwag& i Inicjatyw&.
Dyskusja
Analizy psychometryczne wykaza y, "e skala SkRAP
cechuje si& wysok$ trafno!ci$ czynnikow$. Wykazano
przede wszystkim, "e zasadne jest wyodr&bnienie dwuczynnikowego konstruktu rozbie"no!ci Ja o charakterze
powinno!ciowym sk adaj$cym si& z wymiarów: samoregulacja i samokontrola. Mo"na przyj$#, "e rezultaty badawcze modyÞkuj$ koncepcj& Higginsa zak adaj$c$ jednoczynnikow$ struktur& rozbie"no!ci powinno!ciowej.

Tabela 7.
Procentowy rozk ad wa"no!ci cech zale"nie od aspektu Ja (N = 462)
Zmienne

Wagi
1

a

2

3

4

5

02,4b

06,1

11,3

08,4

8,7

b

05,0

06,5

06,5

04,8

b

05,2

07,1

10,4

Pracowito!#

07,6

b

10,6

10,4

10,2

Motywacja

02,6 b

03,0

05,4

07,1

Rozwaga

03,2

b

03,9

05,2

06,7

7,4

Inteligencja

21 ,,0

19,5

15,6

10,8

7,1

22,7

b

16,7

09,3

08,9

06,5

b

07,8

08,2

Inicjatywa

03,5

b

06,1

Zaradno!# "yciowa

21,4 b

13,2

Odwaga

02,6 b

03,0

6

7

8

9

10

11

12

11,9

11,0

10,2

09,7

11,5

05,8

03,0

9,3

08,4

09,1

10,2

10,6

09,5

08,7

14,5

9,1

08,0

09,7

10,4

08,0

09,3

09,1

08,9

8,2

11,5

07,4

07,1

08,9

08,2

06,5

03,5

9,7

07,8

10,0

11,5

09,7

13,2

10,4

09,5

10,2

10,2

08,4

10,0

08,9

14,9

11,0

05,0

05,4

04,5

04,8

02,8

02,4

01,1

8,2

08,2

05,4

05,8

05,2

03,9

03,5

02,2

09,3

9,5

08,7

08,2

07,1

06,9

08,9

09,3

09,5

04,1

08,0

8,9

08,4

10,2

08,7

07,4

09,1

10,6

15,2

12,1

08,0

7,6

06,1

04,5

06,9

05,0

04,1

05,0

06,1

04,5

06,3

6,3

05,8

08,7

09,3

13,6

10,4

13,9

15,6

Samokontrola
Wytrwa o!#
Systematyczno!#
Silna wola

01,7

Samoregulacja

M$dro!#
Kreatywno!#

a

1 to waga najwy"sza, 12 to waga najni"sza. Kolumny dla ka"dej z 12 wag sumuj$ si& do 100%; tak samo jest w przypadku ka"dego wiersza
przypisanego do cechy; b warto!# procentowa dla ca ej próby
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Uzyskano te" dane potwierdzaj$ce trafno!# kryterialn$ narz&dzia, na co wskazuje wiele wyników. Po pierwsze okaza o si&, "e wy"sza rozbie"no!# Ja jest zwi$zana
z wy"szym nasileniem emocji negatywnych oraz niskim
poziomem emocji pozytywnych. Po drugie, zgodnie
z oczekiwaniami, wysoka rozbie"no!# Ja wi$za a si&
z mniej pozytywnymi ocenami sprawczo!ci. Mo"e to
oznacza#, "e u!wiadomienie sobie albo po prostu istnienie
rozbie"no!ci mi&dzy Ja aktualnym i Ja powinno!ciowym
prowadzi do obni"enia oceny w asnej sprawczo!ci, która
jest zasadniczo wa"niejsza dla samooceny ni" orientacja
wspólnotowa (Wojciszke i inni, 2011).
Zgodnie z przewidywaniami okaza o si&, "e rozbie"no!# powinno!ciowa w zakresie samokontroli korelowa a
dodatnio z prewencyjno!ci$, natomiast rozbie"no!# powinno!ciowa w zakresie samoregulacji – z promocyjno!ci$. Wyniki te wskazuj$, "e aktywacja standardów powinno!ciowych w zakresie samokontroli jako regulacji
nieautonomicznej i przymusowej jest zwi$zana z koncentracj$ na przeszkodach, pora"ce i motywacj$ do unikania
ich, natomiast aktywacja standardów powinno!ciowych
w zakresie samoregulacji jako regulacji autonomicznej
jest zwi$zana z koncentracj$ na rozwoju i motywacj$ d$"eniow$ do realizacji celów.
Uzyskane rezultaty pokaza y te", "e wy"sza rozbie"no!# w zakresie Ja skorelowana jest z ni"szymi ocenami
poczucia satysfakcji z "ycia, ale jedynie wtedy, gdy analizowano wymiar samoregulacji (takie cechy, jak inteligencja czy kreatywno!#). Wynik ten mo"na interpretowa#
w kontek!cie uzyskanych rezultatów dotycz$cych wi&kszej wa"no!ci cech samoregulacji ni" samokontroli. Je!li,
jak wskaza y wyniki bada% w asnych, cechy zwi$zane
z samoregulacj$ s$ oceniane przez ludzi jako wa"niejsze
ni" te zwi$zane z samokontrol$, to do!wiadczany stan
rozbie"no!ci powinno!ciowej w zakresie samoregulacji
jest zwi$zany z ni"szym poczuciem zadowolenia z "ycia.
Cz&!# wyników by a niezgodna z oczekiwaniami, co
dotyczy przede wszystkim zwi$zków rozbie"no!ci Ja
z ocen$ w asnych kompetencji (wymiarem samooceny).
Okaza o si& bowiem, "e korelacja mi&dzy samoocen$
i rozbie"no!ci$ Ja by a pozytywna, a nie, jak oczekiwano, negatywna. Im wy"sza rozbie"no!# Ja, tym wy"ej
osoby badane ocenia y siebie pod wzgl&dem kompetencji. W celu wyja!nienia tego efektu nale"a oby zwróci#
uwag&, "e samoocena mo"e pe ni# ró"ne funkcje (np.
Wojciszke, 2010). Z jednej strony mo"e chroni# przed
l&kiem egzystencjalnym czy wykluczeniem spo ecznym,
a z drugiej – wspomaga# realizacj& celów. Jak wynika
z bada%, wysoka samoocena wzmaga wytrwa o!# i wysi ek w d$"eniu do realizacji wyznaczonych celów, poniewa" zwi&ksza subiektywne prawdopodobie%stwo

sukcesu. Na przyk ad badania Sommera i Baumeistera
(2002) pokaza y, "e osoby z wysok$ samoocen$ wk ada y
wi&cej wysi ku w zadanie w sytuacji zagro"enia mo"liwo!ci realizacji celu. Podobne wyniki uzyskano w innych
badaniach (np. McFarlin i Blascovich, 1981; McFarlin,
Baumeister i Blascovich, 1984; Sandelands, Brockner
i Glynn, 1988). Samoocen& mo"na wi&c uzna# za tendencyjny „wspomagacz” realizacji celów (por. Wojciszke,
2010). W kontek!cie bada% w asnych mo"na zatem domniemywa#, "e u!wiadomienie sobie rozbie"no!ci mi&dzy ocen$ siebie a oczekiwaniami innych w zakresie
ró"nych powinno!ci mo"e wzmaga# d$"enie do podwy"szania samooceny jako tendencyjnego wska(nika mo"liwo!ci osi$gania celów. Innymi s owy, wzrost samooceny
mo"e wspomaga# redukcj& rozbie"no!ci, pe ni$c funkcj&
motywacyjn$.
Warto zwróci# uwag&, "e uzyskany dodatni zwi$zek
mi&dzy rozbie"no!ci$ Ja a samoocen$ dotyczy wy $cznie
oceniania siebie w zakresie kompetencji, lecz nie lubienia
siebie. Mo"na zatem przypuszcza#, "e do redukcji rozbie"no!ci Ja silniej motywuje podwy"szanie samooceny
dotycz$cej w asnych kompetencji ni" dotycz$cej lubienia
siebie, co mo"e wskazywa# na istnienie w obr&bie samooceny mechanizmu kompensacyjnego3. Uzyskany wynik
mo"na traktowa# jako empiryczne wsparcie dla danych
dotycz$cych wspomagaj$cej funkcji samooceny w procesie realizacji celów. Jak wskazuje Wojciszke (2010),
samoocena wspomaga d$"enie do celów, mo"na wi&c s$dzi#, "e opiera si& g ównie na sprawczych, a wi&c kompetencyjnych w a!ciwo!ciach cz owieka. Nale"y zauwa"y#, "e wyja!nianie dodatniego zwi$zku rozbie"no!ci Ja
i samooceny motywacyjn$ funkcj$ samooceny w zakresie cech sprawno!ciowych wydaje si& uzasadnione, lecz
przede wszystkim w odniesieniu do kultury indywidualistycznej w zwi$zku z wy"szym warto!ciowaniem w tej
kulturze cech sprawno!ciowych ni" wspólnotowych,
w porównaniu do kultury kolektywistycznej (Sedikides,
Gaertner i Toguchi, 2003).
Podsumowuj$c, pomiar orientacji powinno!ciowej jest
jednym z wa"nych determinantów skuteczno!ci dzia ania. Nasze badania pokaza y, "e zasadne jest odró"nienie
dwóch typów regulacji powinno!ciowej zwi$zanej z samokontrol$ i powi$zanej z samoregulacj$. Rozró"nienie
mi&dzy typem powinno!ci kontrolnej lub/i autonomicznej jest wa"ne z uwagi na konsekwencje dominacji jednego lub drugiego typu regulacji dla optymalnego funkcjonowania osobowo!ci. Skuteczno!# dzia ania mo"e by#
wspierana zarówno przez powinno!# nieautonomiczn$/
przymusow$, jak i autonomiczn$. W odniesieniu do bada% Baumann i Kuhla (2005) nale"y jednak stwierdzi#,
"e konsekwencje takich dzia a% s$ odmienne, gdy" osoby
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dzia aj$ce pod presj$ zewn&trznego przymusu, chocia"
uzyskuj$ dora(n$ skuteczno!#, trac$ wgl$d we w asne
potrzeby, warto!ci, preferencje – czyli, pos uguj$c si& terminologi$ Obuchowskiego (1993), trac$ podmiotowo!#
dzia ania.
Mo"na okre!li# kilka implikacji praktycznych naszych
bada%. Pomiar dwóch typów regulacji powinno!ciowej z zastosowaniem zaprezentowanej w artykule skali
SkRAP mo"e wskazywa# obszar ewentualnych dzia a%
prewencyjnych w rozwoju osobowo!ci. Wy"szy poziom
nasilenia powinno!ci dzia ania w zakresie cech zwi$zanych z samokontrol$ (ni" dotycz$cych samoregulacji)
u danej jednostki mo"na traktowa# jako wska(nik potrzeby wspierania cech zwi$zanych z wy"szym poziomem
autonomii, np. kreatywno!ci, inicjatywy i m$dro!ci.
Regulacja zwi$zana z powinno!ci$ kontroln$ vs. autonomiczn$ mo"e by# wa"nym wska(nikiem predyspozycji osobowo!ciowych do zaburze% psychicznych
albo dobrostanu psychicznego b$d( do!wiadczania konsekwencji stresu. Badania Baumann, Kaschel i Kuhla
(2007) pokaza y bowiem, "e osoby o regulacji dzia ania
kierowanej przez presj& cz&!ciej ni" osoby o regulacji
ukierunkowanej na autonomi& do!wiadczaj$ obni"enia
dobrostanu psychicznego i cz&!ciej cierpi$ z powodu zaburze% psychosomatycznych, jak równie" do!wiadczaj$
wi&cej negatywnych konsekwencji stresuj$cych sytuacji "yciowych. Pomiar powinno!ci zwi$zanej z samokontrol$ mo"e by# szczególnie wa"ny w diagnozie nieprzystosowawczych wzorów zachowa% u pewnych grup
osób z cechami osobowo!ci obsesyjno-kompulsyjnej4, na
przyk ad pracoholików (np. Goli%ska, 2008; Hornowska
i Paluchowski, 2007; Wojdy o, 2007, 2010) lub osób
z anoreksj$ (JózeÞk, 1999), których funkcjonowanie,
jak dowodz$ badania, jest powodowane w szczególno!ci
wewn&trzn$ presj$ lub powinno!ci$ ukierunkowan$ na
zwi&kszenie skuteczno!ci dzia a%.
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PRZYPISY
1. Poj&ciem „wysoko!ci Ja” okre!lamy ilo!ciowe nat&"enie
cech danego obszaru Ja (zob. 'ukaszewski, 1978, s. 19).
2. Mo"na zak ada#, "e dla pary s$dów homogenicznych (odnosz$cych si& do tej samej w a!ciwo!ci) wagi s$ równe.
3. W badaniu dodatkowym uzyskano potwierdzenie dodatniej korelacji mi&dzy rozbie"no!ci$ Ja w zakresie samokontroli
a Ocen$ W asnych Kompetencji. Dodatkowo uzyskano negatywn$ korelacj& mi&dzy t$ rozbie"no!ci$ Ja a Lubieniem Siebie.
Wykonano analiz& regresji wzorowan$ na analizie mediacji,
w której wykazano, "e pozytywna relacja mi&dzy rozbie"no!ci$
Ja a Ocen$ W asnych Kompetencji ujawnia si&, je!li w równaniu uwzgl&dniono Lubienie Siebie (jako czynnik po!rednicz$cy). Wskazuje to najprawdopodobniej na istnienie w obr&bie
samooceny mechanizmu kompensacyjnego powi$zanego z rozbie"no!ci$ Ja w zakresie samokontroli.
4. W badaniu dodatkowym uzyskano wyniki potwierdzaj$ce,
"e tylko powinno!ciowa rozbie"no!# Ja w zakresie samokontroli powi$zana jest z tendencjami obsesyjno-kompulsyjnymi
i narcystycznymi (zastosowano Inwentarz Stylów i Zaburze%
Osobowo!ci PSSI-K Kuhla i Kazèna, 1997).
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Self-regulation, self-control, and the ought self.
Measuring ought self-discrepancy:
A psychometric analysis of the SkRAP
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Abstract
This paper presents research on self-discrepancy in the context of two distinct regulatory processes: selfregulation and self-control (Kuhl, 2001; Deci & Ryan, 2008). According to the Self-Discrepancy Theory
(Higgins, 1987) the ought self plays a crucial role in behavior regulation, and is considered as the main
mechanism of moral actions. We performed the conÞrmatory factor analysis to test the four-factorial structure of the Polish Self-Discrepancy Questionnaire (SkRAP). We predicted that both the actual self and the
ought self consist of two types of traits. The Þrst type is associated with high self-control processes that
are mostly externally driven (e.g., persistence, hard work, and strong will), and the second one represent
self-regulatory processes, deÞnedas an autonomous control over one’s actions (e.g., intelligence, creativity,
and wisdom). Analysis conÞrmed the model (RMSEA =.08, CFI =.94). Additional analyses conÞrmed the
convergent validity of SkRAP. For example, it was revealed that the actual vs. ought self-discrepancy correlated positively with negative affect, prevention, and assessment of self-competence. On the other hand,
results showed that the actual vs. ought self-discrepancy was negatively related to the positive affect, lifesatisfaction, and orientation on agency. The questionnaire can be applied in different areas of psychological
interventions, for example in the diagnosis of various disorders (anorexia nervosa or workaholism) or in
stimulation of self-growth, i.e. creativity development.
Key-words: self-discrepancy, ought self, self-regulation, self-control
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