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 WPROWADZENIE 

 Odraczanie gratyfikacji (Mischel 1974) to element zdolności do samoregulacji, czyli monitorowania i modulowania poznania, emocji  
i zachowań aby osiągnąć własne cele lub dostosować się do poznawczych i społecznych wymagań sytuacji (Thompson 1994).  

 Pomiędzy 18 a 24 miesiącem życia pojawia się zdolność do samokontroli, czyli regulacji własnego zachowania (np. odroczenia na 
prośbę dorosłego) nawet bez kontroli z zewnątrz (Kopp 1982). 

 Co pomaga 18-miesięcznym dzieciom oprzeć się pokusie? Czy w ich zachowaniu można wyodrębnić różne strategie radzenia sobie  
w sytuacji odroczenia gratyfikacji? 

METODA 

Przebadano 340 dzieci w wieku 18 miesięcy (M = 79,44 tygodnie, SD = 6,31) z Krakowa i okolic; 191 chłopców, 149 dziewczynek. Dane 
zbierano w ramach podłużnego projektu Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji. Analizowano dane pochodzące od 218 dzieci. 
Zadanie: Snack Delay (Kochanska i in. 2000):   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIA   Prezentowane badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki jako projekt badawczy  

    Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji (DEC-2011/01/B/HS6/00453). 
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DYSKUSJA 

 18-miesięczne dzieci są w stanie stosować różne strategie radzenia sobie w sytuacji odraczania gratyfikacji (podobnie Grolnick i in., 1996), choć 
nie zawsze umożliwiają one osiągnięcie sukcesu (jedynie 23% dzieci wytrwało do końca próby). 

 Najskuteczniejszą strategią jest aktywne radzenie sobie, angażujące procesy kierowania uwagą. Istotną rolę stosowania odwracania uwagi u 2-
latków wykazała również Steelandt i in. (2012).  

 Kierowanie swoją uwagą w sytuacji odraczania gratyfikacji u dzieci 18-miesięcznych może być przejawem rozwoju aktywnej kontroli 
zachowania (effortful control), stanowiącej podstawę rozwoju samoregulacji (Kochanska i in., 2000). 
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Lubisz chrupki? A teraz 
musisz chwilkę poczekać 
na tę nagrodę. Muszę na 
chwilę wyjść do drugiego 

pokoju. Dostaniesz 
chrupka, gdy wrócę 

60 sekund analiza 

Metodą indukcyjną 
wyłoniono 30 kategorii 

obserwacyjnych 
zachowań dziecka, 

które poddano analizie 
czynnikowej 

122 wykluczono z 
powodu braku 

zainteresowania 
chrupkiem lub 

„spalenia” próby 
np. przez rodzica 

ODRACZANIE 
GRATYFIKACJI 

 
50 dzieci (23%) 

doczekało do powrotu 
badacza 

 
168 dzieci (77%) nie 

doczekało do powrotu 
badacza 

 
Średni czas 

odroczenia wyniósł 
26,7 sekund (SD = 

21,36) 

STRATEGIE ODRACZANIA GRATYFIKACJI 
Wyodrębniono 5 czynników, które wspólnie wyjaśniają 42,95 % wariancji 

zależności pomiędzy obserwowanymi zmiennymi. 
Metoda wyodrębniania: osi głównych; rotacja: Equamax z normalizacją; wyliczanie wartości czynników: suma ważona 

SKUTECZNOŚĆ 
STRATEGII ODRACZANIA 

GRATYFIKACJI 
 

Zaangażowanie 
procesów uwagi, 
zainteresowanie 

innymi 
obiektami i 

własnym ciałem; 
17,6% wariancji 

Aktywne 
radzenie sobie 

Przemieszczanie 
się, wiercenie; 

8,55% wariancji 

Aktywność 
ruchowa 

Zabawa 
chrupkiem, 

podjadanie go; 
7,21% wariancji 

Skupienie na 
obiekcie pokusy 

Komunikacja 
werbalna i 

niewerbalna z 
opiekunem; 

5,89% 
wariancji 

Zachowania 
komunikacyjne 

Koncentracja na 
innych 

obiektach lub 
interakcja z 
opiekunem; 

3,68% 
wariancji 

Skupienie  
uwagi 

-2 0 2 4 6

Częstotliwość występowania 
strategii 

nie doczekały doczekały

F= 7,00,  p=0,008,  η2 = 0,031 

F= 406,04,  p<0,001,  η2 = 0,65 

F= 1,52,  p=0,22,  η2 = 0,007 

F= 49,87,  p<0,001,  η2 = 0,065 

skupianie 

uwagi 

komunikacja 

skupianie na 

pokusie 

aktywność 

ruchowa 

aktywne 

radzenie sobie 

F= 159,81,  p<0,001,  η2 = 0,43 

W analizie regresji krokowej czynnik 

aktywnego radzenia sobie wyjaśnia 

samodzielnie 63% wariancji sukcesu w 

odroczeniu gratyfikacji. 
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