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Optymalne obciÈĝenia poznawcze pracownika
Graĝyna Wieczorkowska*, Magdalena Sieradzka**
Celem artykuïu jest próba syntezy wiedzy dotyczÈcej przeciÈĝenia/niedociÈĝenia poznawczego
pracowników, które ma wymierne konsekwencje dla efektów ich pracy. Tok wywodu zorganizowano w postaci 4 tez. (1) EfektywnoĂÊ wykonywania zadañ zaleĝy krzywoliniowo od
PAO (poziomu aktywacji organizmu) pracownika (Yerkes i Dodson, 1908). ZaleĝnoĂÊ ta jest
efektem wpïywu PAO na wielkoĂÊ aktualnie dostÚpnych zasobów poznawczych. Wpïyw emocji
na poziom pobudzenia organizmu zaleĝy od ich typu. (2) WielkoĂÊ pobudzenia tonicznego
wyznaczajÈ przede wszystkim cechy temperamentalne. Moderatorem zwiÈzku PAO z temperamentem mogÈ byÊ zarówno staïe cechy osobowoĂciowe czy sytuacja socjodemograficzna, jak
i cechy zmienne, takie jak poziom zmÚczenia (niewyspanie, przeziÚbienie…). (3) Pobudzenie
fazowe pracownika zaleĝy nie tylko od obiektywnej sytuacji boděcowej i wykonywanej aktywnoĂci, ale jest takĝe moderowane przez automatycznie dziaïajÈce filtry percepcyjne, schematy
poznawcze i celowÈ aktywnoĂÊ poznawczÈ przypisujÈcÈ znaczenie boděcom. (4)bPracownik
zazwyczaj aktywnie wpïywa na PAO podejmujÈc dziaïania o okreĂlonej wartoĂci stymulacyjnej. Widoczne sÈ duĝe róĝnice w preferencjach co do typu stymulacji (intelektualna, fizyczna,
spoïeczna…).
Sïowa kluczowe: przeciÈĝenie, ekstrawersja, typ stymulacji, poziom aktywacji organizmu,
wielozadaniowoĂÊ.
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The optimum cognitive load of the employee
The goal of the current article is an attempt to synthesize the knowledge on the consequences
of cognitive overload/underload of the employees on their work outcomes. The course of the
argument has been organized in the form of 4 theses. (1) Employee performance depends curvilinearly on the level of arousal (Yerkes i Dodson, 1908). This relationship is affected by the
size of the available cognitive resources. The effect of emotions on the level of arousal depends
on their type. (2) The magnitude of tonic arousal is primarily defined by the temperamental
traits. The relationship between the arousal level and the temperament can be moderated by
permanent personality traits, sociodemographic situation, as well as variable features, such as
the level of fatigue (lack of sleep, cold…). (3). Employee’s phasic arousal depends not only on
the objective stimuli and performed activity, but can also be moderated by the automatically
operating perceptual filters, cognitive schemas, and a deliberate cognitive activity aimed at
assigning meaning to the stimuli. (4). An employee can actively influence his/her arousal level
by undertaking activities of a certain stimulative value. There are large differences regarding
the type of preferred stimulation (intellectual, physical, social…).
*
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¿yjemy w czasach natïoku informacji,
kiedy dramatycznie ulega skróceniu czas
koncentracji na jednym boděcu, spïyca siÚ
poziom przetwarzania (np. skanowanie
tekstu, a nie jego czytanie), wzrasta przeciÈĝenie poznawcze. Nasze mózgi nie sÈ
przystosowane do takiego informacyjnego
natïoku i zdarza siÚ, ĝe w wyniku przeciÈĝenia odmawiajÈ dalszego zapamiÚtywania. Coraz czÚĂciej u osób cieszÈcych siÚ
dobrym zdrowiem i bez ĝadnych zaburzeñ
neurologicznych nagle wystÚpujÈ trwajÈce
kilka godzin gïÚbokie zaburzenia pamiÚci,
polegajÈce na niemoĝnoĂci zapamiÚtania
jakichkolwiek informacji dïuĝej niĝ przez
kilkadziesiÈt sekund (Ziomek i Brola,
2006). W takim stanie nie odnotowuje siÚ
ĝadnych zaburzeñ ĂwiadomoĂci (orientacja
co do wïasnej osoby oraz rozpoznawanie
innych osób sÈ zachowane); wyĝsze funkcje
korowe obejmujÈce mowÚ, liczenie, gnozjÚ i praksjÚ oraz myĂlenie abstrakcyjne sÈ
prawidïowe. U wielu osób zachowana jest
takĝe zdolnoĂÊ wykonywania zïoĝonych
czynnoĂci, np. prowadzenia samochodu.
WyglÈda to tak, jakby „twardy dysk” odmawiaï przyjmowania kolejnych informacji. Po
parogodzinnym odpoczynku stan mija, nie
pozostawiajÈc ĝadnych konsekwencji poza
lukÈ pamiÚciowÈ z czasu trwania zaburzenia.
Z przeciÈĝeniem mamy coraz czÚĂciej
do czynienia w miejscu pracy i temu zagadnieniu przyjrzymy siÚ w tym artykule. Aby
nie przeciÈĝaÊ Czytelnika, uĝywamy paru
skrótów:
YD = prawa Yerkesa-Dodsona
PAO – poziom aktywacji organizmu pracownika
WM – Working Memory – PamiÚÊ Operacyjna
WR vs NR – okreĂla krañce na wymiarze
reaktywnoĂci – Wysoko reaktywni vs. Nisko
reaktywni pracownicy
SSA – Sondaĝ Stylów AktywnoĂci
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2. Poziom aktywacji organizmu
[PAO] i pojemnoĂÊ pamiÚci
operacyjnej
Punktem wyjĂcia dla modelu pomiaru
obciÈĝenia poznawczego pracownika sÈ
prawa Yerkesa–Dodsona (1908) mówiÈce,
ĝe:
1) optymalne funkcjonowanie w pracy
osiÈgane jest przy optymalnym z indywidualnego punktu widzenia poziomie
aktywacji organizmu,
2) optymalny poziom pobudzenia zaleĝy od
trudnoĂci zadania – im zadanie trudniejsze, tym mniejszy poziom pobudzenia
jest optymalny.
Rysunek 1. Schematyczny wykres zaleĝnoĂci
miÚdzy PAO a poziomem wykonania dla zadañ
prostych i trudnych
wysoki
Proste zadanie
Poziom wykonania

1. Wprowadzenie

Trudne zadanie

niski
niskie

PAO

wysokie

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie literatury.

Na rysunku 1 przedstawiony jest schematyczny wykres zaleĝnoĂci miÚdzy PAO
a poziomem wykonania zadañ w zaleĝnoĂci od ich trudnoĂci. ZwiÈzek efektywnoĂci
wykonania zadañ (jakkolwiek byĂmy jej nie
operacjonalizowali) z poziomem pobudzenia organizmu (operacjonalizowanym
czÚsto przez poziom stresu, motywacji…)
ma ksztaït odwróconego „U”: do pewnego
stopnia wzrost pobudzenia poprawia wykonanie zadania, a nastÚpnie wraz z dalszym
jego przyrostem poziom wykonania zadania
zaczyna spadaÊ. W przypadku zadañ trudStudia i Materiaïy 2/2018 (28), cz. 1

nych zbyt duĝe PAO doĂÊ szybko pogarsza
wykonanie. W przypadku prostych zadañ
wzrost PAO prowadzi do poprawy poziomu
wykonania, aĝ do osiÈgniÚcia plateau, kiedy
to dalszy wzrost nie jest juĝ moĝliwy.
Przez OPTYMALNY poziom wykonania zadania rozumiemy zarówno bezbïÚdne, jak i szybkie wykonanie zadania
w sposób nieprowadzÈcy do przeciÈĝenia
(pojÚcie wyjaĂnione w dalszej czÚĂci tekstu). Wszyscy subiektywnie jesteĂmy w stanie okreĂliÊ takie sytuacje, w których praca
„pali nam siÚ w rÚkach”, wykonujemy
zadania bardzo efektywnie, czÚsto jesteĂmy w stanie FLOW. Optymalny poziom
wykonania zadañ np. kierowcy autobusu
to jazda bezwypadkowa i terminowa bez
wchodzenia w niepotrzebne konflikty
zbpasaĝerami i innymi kierowcami. Na tym
przykïadzie widaÊ, ĝe pojÚcie optymalnego
poziomu wykonania jest wielowymiarowe
i wysokokontekstowe – musi byÊ operacjonalizowane dla kaĝdej pracy/zadania
osobno. Prawo Yerkesa–Dodsona opisuje
wykonanie zadañ wymagajÈcych wykorzystania posiadanych przez pracownika
umiejÚtnoĂci. Optymalny poziom pobudzenia moĝe teĝ zostaÊ okreĂlony w procesie
uczenia siÚ wykonywania danej aktywnoĂci.
Proces uczenia siÚ równieĝ wymaga zwiÚkszonego poziomu pobudzenia organizmu.
Wykazano, ĝe mózg lubi byÊ zaskakiwany
– uwalniane sÈ wtedy adrenalina i kortyzol, które powodujÈ lepsze zapamiÚtywanie
zdarzeñ emocjonujÈcych niĝ neutralnych.
Bez zwiÚkszonego pobudzenia zapis pamiÚciowy jest wiÚc duĝo sïabszy.
Oczywiste jest, ĝe poziom wykonania
zadañ zaleĝy od wielkoĂci zasobów poznawczych, czyli aktualnej pojemnoĂci pamiÚci
operacyjnej. Terminem PAMI}m OPERACYJNA (WM: Working Memory) okreĂla
siÚ proces przetwarzania informacji Ăwieĝo
nabytych i/lub wydobytych z pamiÚci dïugotrwaïej.
NajwaĝniejszÈ cechÈ WM jest jej ograniczona pojemnoĂÊ. W pamiÚci dïugotrwaïej
moĝe byÊ wiele zaktywizowanych (gotowych od uĝycia) elementów (information
chunks), ale WM nie jest w stanie pomieĂciÊ ich wszystkich równoczeĂnie. Ratuje
nas mechanizm skupiania uwagi, który
pozwala na przeïÈczanie pomiÚdzy zaktywizowanymi elementami. Ograniczenia co
do liczby elementów, na których mogÈ byÊ
wykonywane operacje jednoczeĂnie sÈ przeïamywane dziÚki ciÈgïemu skïadaniu infor-

macji w wiÚksze porcje (ang. chunking) lub
tworzeniu ciÈgów skojarzeñ (Duch, 2018).
PojemnoĂÊ WM moĝna „powiÚkszyÊ”,
notujÈc informacje na kartce.
PojemnoĂÊ WM moĝna analizowaÊ jako
cechÚ pracownika lub aktualny stan. Badania wykonywane za pomocÈ standardowych
testów wykazujÈ duĝe róĝnice indywidualne
w pojemnoĂci WM, które korelujÈ z poziomem inteligencji (IQ). Aktualna pojemnoĂÊ WM zaleĝeÊ teĝ moĝe od iloĂci informacji w niej „rezydujÈcych”. Ograniczenie
pojemnoĂci aktualnie dostÚpnej pamiÚci
operacyjnej powoduje upoĂledzenie efektywnoĂci wykonywania zadañ.
Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe zasoby poznawcze
(pamiÚÊ operacyjna) stanowiÈ pewnÈ caïoĂÊ,
obejmujÈc moĝliwoĂci nie tylko poznawcze,
lecz takĝe emocjonalne, wolicjonalne itp.
Wiemy, ĝe moĝliwoĂci przetwarzania informacji spadajÈ pod wpïywem choroby, niewyspania… TrafniejszÈ nazwÈ powinny byÊ
wiÚc zasoby psychoenergetyczne.
Na wielkoĂÊ zasobów poznawczych, czyli
aktualnÈ pojemnoĂÊ pamiÚci operacyjnej,
wpïywa zarówno poziom pobudzenia (zbyt
niski powoduje, ĝe kiepsko siÚ nam rozwiÈzuje problemy, zbyt wysoki powoduje
uproszczone przetwarzanie informacji),
jak i rezydujÈce w pamiÚci informacje, niedokoñczone zadania. Przykïadem wpïywu
PAO na przetwarzanie informacji mogÈ byÊ
wyniki badañ pokazujÈce, ĝe „sowy” myĂlÈ
stereotypowo rano, zaĂ „skowronki” wieczorem (Bodenhausen, 1990). Analogicznie
wpïywajÈ na przetwarzanie informacji silne
emocje.
Stopieñ „obciÈĝenia poznawczego” jest
definiowany przez aktualnÈ pojemnoĂÊ
pamiÚci operacyjnej (wielkoĂÊ zasobów
poznawczych) w relacji do wartoĂci stymulacyjnej pracy i otoczenia, w jakim ta
praca jest wykonywana. Porównanie wartoĂci stymulacyjnej boděców oddziaïujÈcych na pracownika (boděce zewnÚtrzne
oraz sygnaïy wewnÚtrzne przekïadajÈce siÚ
poziom aktywacji organizmu pracownika)
z wielkoĂciÈ AKTUALNIE dostÚpnych
zasobów poznawczych wyznaczanych przez
aktualnÈ pojemnoĂÊ pamiÚci operacyjnej
pozwala okreĂliÊ stopieñ obciÈĝenia pracownika. To porównanie moĝe zaowocowaÊ
stwierdzeniem:
1) optymalnego poziomu obciÈĝenia
poznawczego,
2) przeciÈĝenia lub
3) niedociÈĝenia.
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PojÚcie przeciÈĝenia odnosi siÚ do sytuacji, w których system poznawczy nie jest
wb stanie kompensowaÊ dostÚpnymi zasobami wymagañ stawianych przed nim przez
aktualnie wykonywane zadania. Warto
braÊ pod uwagÚ takĝe dodatkowe czynniki
zwiÈzane z kontekstem i Ărodowiskiem
wykonania zadania, np. ustawienie przerw
wb pracy, komfort i warunki wykonania
zadania (haïas, oĂwietlenie, temperatura
itp.). Zarówno typ, jak i czas zadania determinujÈ natÚĝenie obciÈĝenia poznawczego:
np. proste, ale za dïugie zadanie moĝe byÊ
bardzo obciÈĝajÈce, podobnie jak zadanie
krótkie, ale za to intensywne.
KiedyĂ uwaĝano, ĝe pobudzenie „energetyzuje, ale nie kieruje”. Neuroobrazowanie mózgu pokazuje, ĝe tylko emocje
pozytywne aktywizujÈ oĂrodki nagrody,
negatywne – choÊ równie pobudzajÈce
–b nie. Róĝne emocje kierujÈ uwagÚ na
róĝne treĂci, co wpïywa na kodowanie
ibzapamiÚtywanie.
Wysoki PAO moĝe byÊ zarówno przyjemny, jak np. w ferworze pracy, jak i przykry – np. gdy dowiadujemy siÚ o poraĝce.
W pierwszym przypadku odczuwamy pobudzenie energetyczne, w drugim pobudzenie
napiÚciowe (Thayer, 1989). Analogicznie,
niski poziom pobudzenia moĝe byÊ przyjemny – np. kÈpiel po ciÚĝkim dniu pracy
(niskie pobudzenie napiÚciowe) lub nieprzyjemny, np. odczuwana sennoĂÊ, brak
energii na poczÈtku dnia pracy (niskie
pobudzenie energetyczne). Oba typy pobudzenia mogÈ wspóïwystÚpowaÊ – wiadomoĂÊ o niespodziewanej wizycie waĝnej dla
nas osoby moĝe nas mobilizowaÊ do sprzÈtania (pobudzenie energetyczne) i jednoczeĂnie paraliĝowaÊ, bo zagraĝa naszej
samoocenie (pobudzenie napiÚciowe).
Waĝne jest przy tym takĝe uwzglÚdnianie
dynamiki czasowej – aktywacja wyjaĂniania zadziaïaniem boděca moĝe nie tylko
wygasaÊ, ale takĝe zmieniaÊ swój charakter
zb nieprzyjemnej na przyjemnÈ (np. efekt
Êwiczeñ fizycznych) lub odwrotnie (np.
efekt zjedzenia sïodyczy).
Przeĝywane emocje wpïywajÈ na PAO,
przy czym warto pamiÚtaÊ o rozróĝnieniu
na:
• emocje podnoszÈce poziom pobudzenia
(steniczne, takie jak zïoĂÊ) vs obniĝajÈce
(asteniczne, takie jak smutek)
• emocje automatyczne, reaktywne: homeostatyczne vs hedonistyczne) vs refleksyjne, oparte na namyĂle i pojÚciach
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wartoĂciujÈcych (Jarymowicz i Imbir,
2010).
Zarówno w badaniach, jak i w codziennym ĝyciu ïatwo moĝna wpïywaÊ na iloĂÊ
zasobów poznawczych za pomocÈ dodatkowego zadania – np. proszÈc uczestników
o zapamiÚtanie na czas pobytu w laboratorium oĂmiocyfrowej liczby, wykonywanie
równolegle innych poleceñ, powstrzymywanie ekspresji mimicznej podczas oglÈdania emocjonalnego materiaïu filmowego.
Wb wielu badaniach pokazano, ĝe ograniczenia wielkoĂci aktualnie dostÚpnych
zasobów poznawczych nie zakïóca przebiegu procesów automatycznych, procesy
kontrolowane sÈ jednak w takiej sytuacji
zatrzymywane.

3. WielkoĂÊ pobudzenia tonicznego
wyznaczajÈ przede wszystkim
cechy temperamentalne
Na PAO pracownika skïadajÈ siÚ pobudzenie toniczne (pomiar w stanie relaksacji) i pobudzenie fazowe (pomiar w sytuacji
reakcji na bodziec).Waĝnym elementem
ograniczajÈcym skutecznoĂÊ funkcjonowania pracownika sÈ moĝliwoĂci energetyczne
wyznaczone przez temperament, które
wyznaczajÈ poziom pobudzenia tonicznego
i wpïywajÈ na poziom pobudzenia fazowego
przede wszystkim boděców o ekstremalnym
natÚĝeniu (Strelau, 2006).
NajczÚĂciej badane w tym kontekĂcie
cechy temperamentu to reaktywnoĂÊ,
ekstrawersja poszukiwanie doznañ (Strelau, 2006). ReaktywnoĂÊ definiujemy jako
stosunek siïy reakcji do siïy boděca. Niektórzy wykïadowcy, gdy mówiÈ o tym na
wykïadzie, w tym momencie przewracajÈ
krzesïo (co jest zaskoczeniem). CzÚĂÊ osób
podskakuje w reakcji na ten niespodziewany bodziec, czÚĂÊ zaĂ siedzi spokojnie.
Ten sam bodziec, a jak róĝna siïa reakcji.
Osoby silnie reagujÈce na boděce okreĂlamy mianem wysoko reaktywnych (WR).
Osoby nisko reaktywne (NR) reagujÈ sïabiej niĝ wysoko reaktywne na boděce o tej
samej sile.
Sprawa reaktywnoĂci nie jest tak banalnie prosta, jakby siÚ mogïo zdawaÊ, bowiem
naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe nie reagujemy na bezpoĂredni bodziec, a na jego znaczenie
(obczym piszemy wiÚcej w punkcie 3).
Moĝemy okreĂlaÊ reaktywnoĂÊ (siïÚ
reakcji w stosunku do siïy boděca) dla kaĝdego analizatora i otrzymaÊ róĝne wyniki
Studia i Materiaïy 2/2018 (28), cz. 1

dla wzroku, sïuchu, wÚchu. NajczÚĂciej
badana jest reaktywnoĂÊ emocjonalna,
wiÚc parcjalnoĂÊ reaktywnoĂci róĝnych
analizatorów jest w diagnozie reaktywnoĂci

pomijana. W SSA1 reaktywnoĂÊ jest operacjonalizowana za pomocÈ wskaěnika zbudowanego z odpowiedzi na pytania zawarte
w ramce 1.

Ramka 1.
s1

Osoba A zawsze gorzej sypia PRZED waĝnym wydarzeniem (egzaminem, dalekÈ
podróĝÈ). Osoba B naleĝy do osób odpornych na stres.

s2

Osoba A bardzo dobrze funkcjonuje „za piÚÊ dwunasta”. Presja czasowa dezorganizuje
zachowanie osoby B.

s3

Pod ciĂnieniem stresu osoba A paradoksalnie czuje siÚ lepiej niĝ wtedy, gdy wszystko idzie
ustalonym trybem. Osoba B nie lubi byÊ „pod ciĂnieniem”.

s4

Po ukoñczeniu stresujÈcej pracy osoba A ïatwo siÚ relaksuje. Osoba B potrzebuje duĝo
czasu, aby „odtajaÊ”.

s5

Kiedy jest zbyt wiele rzeczy do zrobienia, osoba A zaczyna panikowaÊ. Osoba B spokojnie
realizuje punkt po punkcie.

s6

Gdy zadania zaczynajÈ przekraczaÊ jej moĝliwoĂci, osoba A zachowuje spokój, osoba B
jest „kïÚbkiem nerwów”.

s8

Osoba A pod presjÈ podejmuje decyzje ïatwiej niĝ wtedy, gdy ma duĝo czasu.
Osoba B nie lubi podejmowaÊ decyzji w warunkach presji czasowej.

s9

OsobÚ A mÚczy chaos, nadmiar informacji. OsobÚ B bardziej mÚczy monotonia.

Na ekstrawersjÚ skïadajÈ siÚ: towarzyskoĂÊ, ĝywoĂÊ, aktywnoĂÊ, asertywnoĂÊ,
poszukiwanie doznañ. Ekstrawertycy sÈ
przyjacielscy i serdeczni, towarzyscy i rozmowni, skïonni do zabawy oraz poszukiwania stymulacji. WykazujÈ tendencjÚ do
dominowania w kontaktach spoïecznych

i sÈ ĝyciowo aktywni oraz peïni wigoru.
WykazujÈ optymizm ĝyciowy i pogodny
nastrój. Introwertycy sÈ ich przeciwieñstwem. W SSA ekstrawersja jest operacjonalizowana za pomocÈ wskaěnika zbudowanego z odpowiedzi na pytania zawarte
w ramce 2.

Ramka 2.
s34

Osoba A potrafi rozkrÚciÊ zabawÚ na przyjÚciu. Osoba B czÚsto milczy w towarzystwie
innych ludzi.

s35

Na spotkaniach, Osoba A czuje siÚ nieswojo bÚdÈc w centrum zainteresowania.
Osoba B jest czÚsto duszÈ towarzystwa.

s37

Osoba A zazwyczaj kieruje przebiegiem rozmowy z innymi. Osoba B czÚsto milczy
w towarzystwie innych ludzi.

s38

Osoba A najlepiej siÚ czuje w towarzystwie osób dobrze sobie znanych. Osoba B równie
dobrze czuje siÚ w towarzystwie nowych osób.

Czym róĝni siÚ niska reaktywnoĂÊ od
ekstrawersji? Wspóïczynniki korelacji miÚdzy kwestionariuszowymi wskaěnikami obu
zmiennych sÈ bardzo wysokie, poniewaĝ na
poziomie ukïadu nerwowego obie te cechy
majÈ „identycznÈ” charakterystykÚ relacji
procesów pobudzenia do procesów hamowania korowego. Zarówno WR, jak ibintrowertycy majÈ chronicznie podwyĝszony
poziom aktywacji, zaĂ NR i ekstrawertycy

obniĝony, wiÚc potrzebujÈ wiÚcej stymulacji.
U ekstrawertyków obserwuje siÚ dominacjÚ
szlaku nerwowego zwiÈzanego z dopaminÈ.
Przykïadem wyĝszej reaktywnoĂci introwertyków jest fakt, ĝe po wyciĂniÚciu kropli
cytryny na jÚzyk wydzielajÈ wiÚcej Ăliny niĝ
ekstrawertycy, co jest wyjaĂniane wyĝszÈ
aktywnoĂciÈ tworu siatkowatego.
Dla naszego toku wywodu moĝna zaïoĝyÊ, ĝe zarówno NR, jak i ekstrawertycy
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majÈ „filtr” redukujÈcy stymulacjÚ, wiÚc
majÈ na niÈ wiÚksze zapotrzebowanie. Ekstrawertywny pracownik bÚdzie zaspokajaï
swoje duĝe zapotrzebowanie na stymulacjÚ
w relacjach spoïecznych. NR pracownik
moĝe byÊ samotnikiem i zaspokajaÊ swoje
zapotrzebowanie na stymulacjÚ, podejmujÈc bardzo ryzykowne wyzwania intelektualne. Wysoka korelacja miÚdzy NR i ekstrawersjÈ wynika z faktu, ĝe to inni ludzie sÈ
najsilniejszym ěródïem stymulacji.
Konstrukt teoretyczny „POSZUKIWANIE DOZNA” operacjonalizowany skalÈ
Zuckermana nie jest cechÈ jednorodnÈ.
Kwestionariusz skïada z siÚ 4bskal:
1) Poszukiwanie Grozy i Przygód (Thrill
and Adventure Seeking),
2) Poszukiwanie PrzeĝyÊ (Experience
Seeking),
3) Rozhamowanie (Disinhibition),
4) WraĝliwoĂÊ na NudÚ (Boredom
Susceptibility).
Skala Zuckermana nie bierze pod
uwagÚ róĝnych typów stymulacji, które
mogÈ zaspokajaÊ potrzebÚ doznañ (o czym
piszemy wiÚcej w punkcie 4). Z tych wzglÚdów w badaniach prowadzonych w Katedrze Psychologii i Socjologii ZarzÈdzania
koncentrujemy siÚ na diagnozie reaktywnoĂci wynikajÈcej z tonicznego PAO jako najmniej obciÈĝonej wyborem typu stymulacji
majÈcej dostarczyÊ pobudzenia.
Rysunek 2. Schematyczny wykres zaleĝnoĂci miÚdzy PAO a poziomem wykonania zadañ dla osób
wysoko i niskoreaktywnych
faza plateau dla WYSOKO reaktywnych

faza plateau dla NISKO reaktywnych

Poziom wykonania

Y
wysoki

niski
niskie

PAO

wysokie X

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie literatury.

Krzywe opisane przez prawa YD majÈ
inny ksztaït dla NR i WR (zob. rysunek 2).
NR pracownicy o silnej potrzebie stymulacji w przypadku zbyt maïej liczby boděców (np. nudne wielogodzinne zebranie)
odczuwajÈ dyskomfort, czasem w postaci
niezrozumiaïego niepokoju. Brak stymula-
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cji zewnÚtrznej mogÈ kompensowaÊ sobie,
poszukujÈc wewnÚtrznych ěródeï aktywacji, takich jak fantazje, intensywne wyobraĝenia, plastyczne marzenia na jawie lub
podejmujÈc aktywnoĂÊ (zadajÈc pytania,
zgïaszajÈc wnioski formalne, piszÈc liĂciki
z komentarzami do sÈsiada).
ChoÊ w podrÚcznikach optymalny
poziom pobudzenia jest obrazowany jako
punkt, sensowniej jest mówiÊ o przedziale
optymalnego pobudzenia. W analizie zaleĝnoĂci poziomu pobudzenia do poziomu
wykonania zadania (efektywnoĂÊ) widoczne
jest to, ĝe u osób wysoko reaktywnych
poziom efektywnoĂci wzrasta wraz z poziomem pobudzenia, osiÈgajÈc „plateau”, po
czym zaczyna szybko spadaÊ. U osób nisko
reaktywnych poziom efektywnoĂci natomiast równieĝ wzrasta wraz z pobudzeniem,
ale potrzebujÈ one wiÚcej czasu na wdroĝenie siÚ.
DrugÈ istotnÈ kwestiÈ jest to, ĝe osoby
nisko reaktywne po osiÈgniÚciu „plateau”
utrzymujÈ ten stan jeszcze przez jakiĂ czas,
czyli spadek pobudzenia nie jest tutaj tak
szybki jak w przypadku osób wysoko reaktywnych. Nisko reaktywni majÈ szersze
„plateau”, mogÈ siÚ zatem ïatwiej dopasowaÊ do warunków pracy. Ma to równieĝ
wpïyw na to, jak oba typy ludzi dziaïajÈ pod
wpïywem presji czasowej. To co powoduje
uczucie „rozpadu pod wpïywem presji”
ubjednych (wysoko reaktywnych), wywoïuje
efekt „uskrzydlenia” u drugich (nisko reaktywnych). CzujÈ siÚ oni peïni energii i ze
zwiÚkszonÈ energiÈ przystÚpujÈ do wykonania zadania. DziaïajÈ lepiej pod wpïywem
presji czasowej. Wysoko reaktywni bÚdÈ
czuÊ siÚ bezpieczniej w sytuacjach bardziej
przewidywalnych, na przykïad wtedy, gdy
wszystko jest z góry ustalone: terminy,
zasady dziaïania i wspóïpracy.
Oznacza to, ĝe nie moĝna wyznaczyÊ
tego samego poziomu optymalnego obciÈĝenia dla wszystkich, ale dla kaĝdej osoby
moĝna wyznaczyÊ jej indywidualny poziom
optymalnego obciÈĝenia poznawczego, na
które skïada siÚ wiele czynników choÊby
na przykïad wpïyw stresu, jego poziom czy
teĝ chÚÊ, aby dobrze wypaĂÊ przed swoim
szefem.
Dla lepszej efektywnoĂci pracy waĝne
jest, aby wiedzieÊ, w którym miejscu tego
wykresu znajdujemy siÚ my sami, a w którym na przykïad nasi wspóïpracownicy.
Naleĝy przy tym pamiÚtaÊ, ĝe poziom reaktywnoĂci pracownika moĝe byÊ modyfiko-
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wany przez chorobÚ, wieloletnie stresujÈce
wydarzenia

4. Pobudzenie fazowe pracownika
jest moderowane przez
automatycznie dziaïajÈce
filtry percepcyjne, schematy
poznawacze, ale takĝe
celowÈ aktywnoĂÊ poznawczÈ
przypisujÈcÈ znaczenie boděcom
W pracy, zwïaszcza gdy pracujemy
wbopen space, oddziaïuje na nas wiele boděców – dzwoni telefon, uwiera nas krzesïo,
na którym siedzimy, zaczynamy siÚ czuÊ
zmÚczeni, gïodni, w gïowie mamy ostatniÈ
kïótniÚ z szefem, poranne spiÚcia rodzinne
czy myĂli o zbliĝajÈcym siÚ weekendzie.
Wszystkie te boděce moĝna podzieliÊ na
te, które sÈ zwiÈzane z wykonywanÈ pracÈ
i te, które nas od niej odciÈgajÈ – czyli dystraktory.
W tekĂcie uĝywamy zamiennie pojÚÊ:
„bodziec”, „sygnaï”, „informacja”, poniewaĝ potoczne rozumienie pojÚcia „informacja” je utoĝsamia. Dla potrzeb opisywanego modelu nie musimy róĝnicowaÊ tych
pojÚÊ, choÊ trzeba pamiÚtaÊ, ĝe jest to duĝe
uproszczenie.
Poziom pobudzenia organizmu, okreĂlany inaczej poziomem ogólnej aktywacji, jest efektem oddziaïywania wszystkich
rejestrowanych przez nasz organizm (Ăwiadomie lub nie) boděców (zewnÚtrznych
ib wewnÚtrznych) okreĂlanych ogólnie jako
stymulacja. Moĝemy wiÚc powiedzieÊ, ĝe
im wiÚcej stymulacji, tym wyĝszy poziom
pobudzenia/poziom aktywacji. OddziaïujÈce na pracownika boděce (zewnÚtrzne
i wewnÚtrzne) moĝna uporzÈdkowaÊ
na wymiarze kontrolowalnoĂci. MuzykÚ
moĝemy wyïÈczyÊ, krzesïo zmieniÊ, gïód
usunÈÊ posiïkiem, ale juĝ pozbycie siÚ zmÚczenia lub przykrych myĂli moĝe byÊ o wiele
trudniejsze.
Mamy wiÚc do czynienia z ciÈgïym
dopïywem stymulacji, która peïni funkcjÚ
sygnaïowÈ (dziÚki interpretacji znaczenia) i ogólnie pobudzajÈcÈ (np. gïoĂnoĂÊ
děwiÚku).
Funkcja pobudzajÈca zaleĝy nie tylko
od obiektywnych cech boděca, ale takĝe od
jego interpretacji, co wymaga paru zdañ
komentarza odnoĂnie do selekcji i interpretowania napïywajÈcych boděców. Wiele
boděców nie dociera do naszej ĂwiadomoĂci

– np. nie czujemy, jak uciskajÈ nas okulary, poniewaĝ nasz naturalny filtr blokuje
tego typu sygnaïy. Moĝemy jednak Ăwiadomie skierowaÊ naszÈ uwagÚ na odczucia
w danym rejonie ciaïa i wtedy ten sygnaï
przez chwilÚ nie bÚdzie odfiltrowywany.
Najwaĝniejszy podziaï wszystkich rejestrowanych przez nasz organizm sygnaïów
dotyczy poziomu ich uĂwiadomienia. WiÚkszoĂÊ z nich nigdy nie znajdzie siÚ w polu
ĂwiadomoĂci, choÊ mogÈ one wzbudzaÊ nieĂwiadome reakcje emocjonalne i przez to
wpïywaÊ na poziom pobudzenia organizmu
pracownika.
Analiza kaĝdej docierajÈcej do nas
informacji wymaga umiejÚtnoĂci skupienia uwagi umoĝliwiajÈcej selekcjÚ boděców
(zewnÚtrznych i wewnÚtrznych), pominiÚcie
lub przynajmniej zablokowanie tych, które
majÈ mniejsze znaczenie. Wszelkie szczegóïy zatrzymuje siÚ w pamiÚci tak dïugo,
jak jest to konieczne do wykonania danej
czynnoĂci. NastÚpnie niepotrzebne wiadomoĂci caïkowicie z niej ulatujÈ, aby przetrwaÊ dïuĝej, muszÈ przykuÊ naszÈ uwagÚ
(np. byÊ nowe, gïoĂne, cudowne, przeraĝajÈce).
Selekcja sygnaïów odbywa siÚ na poziomie bardziej pierwotnym niĝ pole ĂwiadomoĂci. Badania wykorzystujÈce neuroobrazowanie mózgu pokazaïy, ĝe mózg
reaguje tylko na reklamy telewizyjne
zwiÈzane zbwyĂwietlanym filmem. W przypadku reklam niepowiÈzanych nie zanotowano reakcji wskazujÈcych na „oĝywienie”
mózgu. „WchodzÈ” jedynie sygnaïy, w jakiĂ
sposób powiÈzane z tym, czym aktualnie
zajmuje siÚ umysï (Wieczorkowska, 2011).
Warto pamiÚtaÊ o 3 typach automatycznych filtrów:
1) Filtry biologiczne /neurologiczne (tylko
niewielka czÚĂÊ rzeczywistoĂci jest przez
nas odbierana – wiÚkszoĂÊ boděców jest
zbyt sïaba, aby zapoczÈtkowaÊ reakcjÚ
pobudzenia aksonu, z olbrzymiej liczby
bitów docierajÈcych do zmysïów w ciÈgu
kaĝdej sekundy moĝemy uĂwiadomiÊ
sobie jedynie bardzo niewielkÈ czÚĂÊ
szacowanÈ na 0,0000001).
2) Filtry kulturowe (nabywane w trakcie warunkowania i nauki jÚzyka, np.
spostrzegamy to, co potrafimy nazwaÊ
– padajÈcy Ănieg wymaga wiÚkszej
aktywnoĂci poznawczej Eskimosa – rozróĝnianie 22 typów – niĝ Europejczyka).
Ewolucyjnie wyksztaïcone reakcje powodujÈ, ĝe pewne boděce, np. zagniewane
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twarze, wÚĝe i pajÈki, zauwaĝamy szybciej
(uwaga mimowolna) niĝ obiekty obojÚtne.
Pojawia siÚ teĝ wzrost PAO (emocjonalna
reakcja alarmowa). Naukowcy zajmujÈcy
siÚ zawodowo wÚĝami teĝ zauwaĝajÈ je
szybciej niĝ ĝaby, ale nie wiÈĝe siÚ to ze
wzrostem PAO, poniewaĝ nastÈpiïa ubnich
habituacja. Na emocjonalne sterowanie
uwagÈ jesteĂmy najbardziej podatni wbsytuacjach natïoku informacji. Porwanie uwagi
przez emocje skutkujÈce wzrostem PAO
opisane jest przez Golemana (2014) nastÚpujÈco:
„Kiedy doznajemy emocjonalnego
porwania, neurony w ciele migdaïowatym
»porywajÈ« prawÈ stronÚ mózgu i przejmujÈ nad niÈ kontrolÚ. Jednak lewa strona
moĝe przesyïaÊ w dóï sygnaïy, które uspokajajÈ ciaïo migdaïowate i wyprowadzajÈ
nas z sytuacji emocjonalnego porwania.
OdpornoĂÊ emocjonalna sprowadza siÚ do
tego, jak szybko potrafimy siÚ otrzÈsnÈÊ,
kiedy coĂ nas zdenerwuje. U osób o wysokiej odpornoĂci emocjonalnej – takich,
które umiejÈ siÚ otrzÈsnÈÊ natychmiast —
aktywnoĂÊ neuronalna w lewym obszarze
kory przedczoïowej bywa do trzydziestu
razy silniejsza niĝ u osób bardziej podatnych na emocje”.
3) Filtry indywidualne (pewne kategorie
informacji odbieramy intensywniej niĝ
inne, np. podczas gdy koncert Bacha
dla jednych moĝe byÊ boděcem w peïni
analizowalnym – pobudzajÈcym do analizy gry poszczególnych instrumentów
czy refleksji nad aranĝacjÈ, dla innych
jest boděcem unitarnym – nie stymuluje
mózgu do analizy, a jedynie stanowi
mniej lub bardziej przyjemne tïo).
Nie uĂwiadamiamy sobie dziaïania
filtrów, poniewaĝ sÈ one aktywizowane
automatycznie. Nawet jeĂli bodziec jest
odbierany przez naszÈ ĂwiadomoĂÊ, to siïa
pobudzenia zaleĝy od interpretacji tego
boděca. Rozwaĝmy zaleĝnoĂÊ miÚdzy siïÈ
sygnaïu a siïÈ reakcji organizmu wpïywajÈcÈ na POA organizmu pracownika na
paru przykïadach. PracujÈcy mïot pneumatyczny za ĂcianÈ daje silny sygnaï děwiÚkowy
ib trudno bÚdzie przy nim zasnÈÊ, ale równie silny efekt moĝe wywoïaÊ sïaby bodziec
–bmyĂl o dziwnym dzisiejszym zachowaniu
szefa, które moĝe sugerowaÊ zagroĝenie
dla dalszego zatrudnienia. WiadomoĂÊ, ĝe
szykujÈ siÚ zwolnienia z pracy lub wyznanie
miïosne w sposób magiczny usuwa sennoĂÊ,
z którÈ zmagaliĂmy siÚ po nieprzespanej
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nocy, pod warunkiem, ĝe jest to dla nas niespodziewana informacja. Obiektywnie nasz
organizm potrzebuje snu, ale subiektywnie
po otrzymaniu takich wiadomoĂci trudno
byïoby nam zasnÈÊ.

5. Pracownik zazwyczaj aktywnie
wpïywa na PAO, podejmujÈc
dziaïania o okreĂlonej wartoĂci
stymulacyjnej. Widoczne sÈ duĝe
róĝnice w preferencjach co do
typu stymulacji (intelektualna,
fizyczna, spoïeczna)
Pracownicy róĝniÈ siÚ zapotrzebowaniem na stymulacjÚ – jedni potrzebujÈ jej
wiÚcej, aby osiÈgnÈÊ optymalny poziom stymulacji, inni mniej. Dodatkowa aktywnoĂÊ
pracowników przejawiajÈca siÚ wb iloĂci
ibzakresie podejmowanych dziaïañ obokreĂlonej wartoĂci stymulacyjnej, odgrywa
istotnÈ rolÚ w regulacji poziomu aktywacji.
Pracownicy starajÈ siÚ przeciwdziaïaÊ nadmiernym odchyleniom swojego pobudzenia
od optimum, czyli odpowiednio sterowaÊ
róĝnymi wewnÚtrznymi i zewnÚtrznymi
ěródïami, w tym takĝe wïasnych zachowaniem. PijÈ kawÚ (gdy chcÈ siÚ pobudziÊ)
lub melisÚ, gdy chcÈ siÚ uspokoiÊ. BiegajÈ
lub medytujÈ….
Badacze wydajÈ siÚ nie braÊ pod uwagÚ,
ĝe konstrukt teoretyczny pasma optymalnej aktywacji nie róĝnicuje jej ěródeï (Wieczorkowska, 2011a). O ile moĝna pokusiÊ
siÚ o porównywanie wartoĂci stymulacyjnej
30-minutowego spaceru i 10-minutowego
biegu, o tyle takie samo porównanie sprintu
z aktywacjÈ spowodowanÈ przyjemnÈ bÈdě
nieprzyjemnÈ rozmowÈ z szefem jest bardziej skomplikowane. Im czÚstsza aktywnoĂÊ danego typu, tym mniejsza jej wartoĂÊ
stymulacyjna. Im czÚĂciej Êwiczymy, tym
bardziej rozwiniÚte sÈ nasze miÚĂnie i tym
bardziej intensywnych boděców potrzebujemy dla uzyskania tego samego poziomu
pobudzenia.
Moĝemy byÊ przemÚczeni/przestymulowani intelektualnie, ale z chÚciÈ bÚdziemy
poszukiwaÊ stymulacji motorycznej, idÈc
na basen. Po dniu spÚdzonym w zgieïku,
gdy czujemy siÚ bardzo przeciÈĝeni stymulacjÈ spoïecznÈ, moĝemy z przyjemnoĂciÈ
szukaÊ stymulacji intelektualnej. Badania
pokazujÈce negatywne skutki deprywacji
sensorycznej sÈ powszechnie znane. Nie
znalazïyĂmy jednak badañ dotyczÈcych
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skutków deprywacji poszczególnych typów
stymulacji
Pytana przez nas w pytaniu otwartym
grupa ponad 130 uczestników zajÚÊ nie

miaïa wÈtpliwoĂci: brak jakiego typu stymulacji (spoïecznej, motorycznej czy intelektualnej) jest dla nich najtrudniejszy do zniesienia. ParÚ wypowiedzi w ramce poniĝej:

@LubiÚ ludzi wokóï siebie – dla towarzystwa daïbym siÚ pokroiÊ – ludzie sÈ teĝ dla
mnie doskonaïÈ mobilizacjÈ intelektualnÈ. Interwaïowe pïywanie jest doskonaïym
odreagowaniem stresu. Na zbyt duĝÈ iloĂÊ boděców mój organizm reaguje automatycznie – zasypiam, gdziekolwiek poczujÚ siÚ w miarÚ komfortowo.
@@PreferujÚ samotnoĂÊ. Informacje o innych i otaczajÈcym Ăwiecie wolÚ zdobywaÊ
poprzez obserwacjÚ, niĝ poprzez wchodzenie w interakcjÚ z innymi luděmi. Stymulacja
fizyczna – to jest to, co lubiÚ najbardziej. Staram siÚ codziennie przepïynÈÊ kilometr.
W samotnoĂci. Stymulacja intelektualna – wolÚ konkretne dziaïanie niĝ myĂlenie
ob„niebieskich migdaïach”.
@@@Jestem raczej typem samotnika, chociaĝ sÈ osoby, z którymi mogïabym rozmawiaÊ godzinami i sprawia mi to duĝÈ przyjemnoĂÊ. Sama ze sobÈ siÚ nie nudzÚ.
Uwielbiam jazdÚ na rowerze, pïywanie, taniec. Czasami, gdy mam jakiĂ problem,
wybieram jakÈĂ dynamicznÈ muzykÚ i biegam. Potrzeba stymulacji intelektualnej jest
chyba u mnie najsilniejsza. Gdybym mogïa, myĂlaïabym godzinami.
@@@@Z trudem nawiÈzujÚ nowe kontakty i sporo czasu musi minÈÊ, nim kogoĂ
zaakceptujÚ jako bliskÈ osobÚ. WolÚ spokojne wspólne spÚdzanie czasu niĝ szaleñstwo
caïonocnej zabawy. Z aktywnoĂci fizycznych najbardziej lubiÚ wÚdrówki, piesze lub
rowerowe. Gdy zostajÚ sama, nigdy siÚ nie nudzÚ – mogÚ siedzieÊ w fotelu, rozmyĂlaÊ,
sïuchaÊ Ăpiewu ptaków albo dyskusji w radio.
W badaniach Wieczorkowskiej (2011) za
pomocÈ analizy skupieñ metodÈ k-Ărednich
podzielono 570 respondentów z wyĝszym
wyksztaïceniem pod wzglÚdem deklarowanego poziomu 3 typów aktywnoĂci: fizycznej, intelektualnej i spoïecznej na 5 kategorii:
• hipoaktywnych (niski poziom wszystkich
3 typów),
• hiperaktywnych (wysoki poziom wszystkich 3 typów),

• aspoïecznych (o najniĝszym poziomie
aktywnoĂci spoïecznej),
• afizycznych (o najniĝszym poziomie
aktywnoĂci fizycznej),
• aintelektualnych (o najniĝszym poziomie
aktywnoĂci intelektualnej).
NastÚpnie porównano te piÚÊ grup pod
wzglÚdem moĝliwoĂci energetycznych,
które byïy operacjonalizowane przez wskaěnik zbudowany z odpowiedzi na 4bpytania
(a Cronbacha = 0,72) zawarte w ramce
poniĝej.

1. Osoba A jest w stanie kontynuowaÊ pracÚ, pomimo zmÚczenia. Osoba B musi robiÊ
kilka przerw na odpoczynek.
2. Osoba A, gdy Ăpi mniej niĝ normalnie, czuje siÚ rozbita i zmÚczona. Osoba B potrafi
intensywnie pracowaÊ po nieprzespanej nocy.
3. Osoba A jest bardzo zmÚczona, jeĂli przez kilka godzin wykonywaïa coĂ w skupieniu.
Osoba B dobrze znosi pracÚ bez przerwy.
4. Osoba A zachowuje ĂwieĝoĂÊ i siïy, nawet po dïugiej podróĝy. Osoba B musi najpierw porzÈdnie odpoczÈÊ.
Grupa hiperaktywnych (wysokie wyniki
na wszystkich 3 wymiarach) charakteryzowaïa siÚ istotnie wyĝszÈ wytrzymaïoĂciÈ od

grupy aspoïecznych (najniĝsza aktywnoĂÊ
spoïeczna) i grupy hipoaktywnych (niskie
wyniki na wszystkich 3 wymiarach). Róĝ-
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nice poza pozostaïymi grupami byïy nieistotne statystycznie. Oznacza to, ĝe przy
tym samym poziomie moĝliwoĂci energetycznych moĝna preferowaÊ róĝne konfiguracje typów stymulacji.
Warto jednak zwróciÊ uwagÚ, ĝe deklarowany poziom aktywnoĂci spoïecznej jest
najlepszym predyktorem wytrzymaïoĂci.
To wyjaĂnia tak wysokie korelacje miÚdzy reaktywnoĂciÈ a ekstrawersjÈ. Poziom
aktywnoĂci intelektualnej nie koreluje
zbtemperamentem.
Trzeba oczywiĂcie podkreĂliÊ, ĝe wykorzystany podziaï na typy stymulacji nie jest
ostry (np. aerobik jest klasycznym przykïadem poïÈczenia aktywnoĂci spoïecznej
i motorycznej). Nie jest takĝe wyczerpujÈcy, poniewaĝ warto byïoby wyodrÚbniÊ teĝ
stymulacjÚ sensorycznÈ czy emocjonalnÈ
(np. angaĝowanie siÚ w kïótnie jest zasoboĝerne).
Warto jednak podkreĂliÊ, ĝe funkcjÈ
aktywnoĂci pracownika nie jest tylko pragnienie osiÈgniÚcia optymalnego poziomu
aktywacji, ale przede wszystkim realizacja zadañ, które musi wykonaÊ. Niektórzy
pracownicy mogÈ marzyÊ o stanowiskach
dyrektorskich, mimo ĝe ich moĝliwoĂci
energetyczne wyznaczone przez temperament sÈ bardzo ograniczone. W czasie
socjalizacji mogli siÚ oni zidentyfikowaÊ
ze stylem ĝycia osób o róĝnych od nich
ograniczeniach energetycznych. NagrodÈ
za podejmowanie aktywnoĂci zgodnej
zbnaszym temperamentem jest dobre samopoczucie, ale równie konkurencyjnie nagradzajÈce moĝe byÊ podejmowanie aktywnoĂci niedopasowanej do temperamentu,
jeĂli jest ona zgodna z naszymi marzeniami
czy oczekiwaniami. Nasza aktywnoĂÊ (jej
poziom wymuszany lub nie przez wymagania pracy, styl dziaïania) moĝe byÊ wiÚc
spójna lub niespójna z wyznaczonymi przez
temperament potrzebami i moĝliwoĂciami
przetwarzania stymulacji (Eliasz i Klonowicz, 2003).
Pracownicy wysoko reaktywni mogÈ
zupeïnie Ăwiadomie wybieraÊ zawody prowadzÈce ich do przeciÈĝenia, które moĝe
zakoñczyÊ siÚ wypaleniem zawodowym
(burn-out). Na drugim koñcu wymiaru
mogÈ znajdowaÊ siÚ niewykorzystywani
dostatecznie silnie pracownicy o duĝych
zasobach poznawczych, którzy znajdujÈ
siÚ w sytuacji chronicznego niedociÈĝenia,
które moĝe zakoñczyÊ siÚ „alienacjÈ” zawodowÈ (bore-out).
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Przykïadem niedociÈĝenia sÈ osoby nisko
reaktywne, nudzÈce siÚ w rutynowej pracy.
Nie stanowi to jednak problemu, poniewaĝ
wolne zasoby poznawcze mogÈ byÊ wykorzystane do innych aktywnoĂci (np. rodzina,
hobby, praca spoïeczna). NiespójnoĂci
polegajÈce na przeciÈĝaniu organizmu sÈ
natomiast bardzo niebezpieczne. W badaniach (Eliasz, 1995) pokazano, ĝe osoby
wysoko reaktywne, przejawiajÈce w pracy
kierowniczej wzór zachowania A (charakteryzujÈcy siÚ wysokÈ potrzebÈ osiÈgniÚÊ,
tendencjÈ do dominacji, agresywnoĂciÈ,
wysokÈ dynamikÈ zachowañ, chronicznym
brakiem czasu, niecierpliwoĂciÈ i poĂpiechem poïÈczonym z wrogoĂciÈ wobec tych,
którzy stojÈ na przeszkodzie), nie potrafiÈ
róĝnicowaÊ sytuacji pracy i wypoczynku.
Osoby nisko reaktywne zachowujÈ siÚ
zgodnie ze stylem A tylko w pracy, w domu
„odpuszczajÈ”, co pozytywnie wpïywa na
ich zdrowie.
W badaniach (Wieczorkowska, 2011a)
pokazano równieĝ, ĝe nadmiar aktywnoĂci
w stosunku do moĝliwoĂci organizmu (przeciÈĝenie) przekïada siÚ na lepsze samopoczucie niĝ jej niedostatek przy niskiej presji
Ărodowiskowej, zaĂ gorszy bilans emocjonalny przy duĝej presji. Kaĝdy z analizowanych typów aktywnoĂci ma wiÚc pozytywny
wpïyw na nasze samopoczucie, jeĂli nie
przekracza naszych moĝliwoĂci energetycznych w sytuacji silnej presji Ărodowiskowej.
Krótko mówiÈc: konsekwencje braku spójnoĂci miÚdzy temperamentem ibpoziomem
aktywnoĂci zaleĝÈ od wymagañ Ărodowiskowych.

6. Zakoñczenie
Nieoptymalne obciÈĝenie poznawcze
pracownika moĝe prowadziÊ do wypalenia
(burnout) lub alienacji (bore-out). Warto
pamiÚtaÊ, ĝe przeciÈĝenie poznawcze
wbpracy nie wynika tylko z iloĂci boděców,
wielozadaniowoĂci (Król, 2017). Warunkiem koniecznym dla doĂwiadczenia nadmiaru informacji jest motywacja, aby nadaÊ
tym informacjom znaczenie, jakoĂ je uporzÈdkowaÊ. Pobyt w bibliotece naukowej czy
muzeum jest przeciÈĝajÈcy tylko dla kogoĂ,
kto próbuje napïywajÈce informacje uporzÈdkowaÊ, nadaÊ im sens. PorzÈdkowanie
jest tym ïatwiejsze, im bardziej oczywiste sÈ
porzÈdkujÈce kryteria. Status oczywistoĂci
(Marody, 2015) majÈ kryteria podzielane
przez grupÚ, której jesteĂmy czÚĂciÈ. Nie
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dziwi wiÚc fakt, ĝe poczucie osamotnienia
okazaïo siÚ najlepszym predyktorem przeciÈĝenia poznawczego (Wieczorkowska,
2017). PrzeciÈĝenie pracowników moĝe
wynikaÊ z rozpowszechnionego indywidualizmu. JesteĂmy przekonane, ĝe zespoïowe
rozliczanie pracowników z efektów pracy
mogïoby temu przeciwdziaïaÊ, ale najpierw
trzeba to sprawdziÊ w badaniach.
Przypisy
1

SSA – Sondaĝ Stylów AktywnoĂci to narzÚdzie
diagnostyczne uĝywane do badañ w KPISZ WZ
UW oparte na Inwentarzu Stylów AktywnoĂci
(Wieczorkowska, 1998).
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