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Subiektywna ocena post!pu w realizacji celów. 
Wp yw implementacji intencji 

oraz ró"nic indywidualnych 
w sposobie formu owania celów i w sile woli

Romana Kadzikowska-Wrzosek
Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej, Wydzia  Zamiejscowy w Sopocie

Celem dwóch bada# zaprezentowanych w artykule by o wskazanie, jaki wp yw na subiek tywn$ ocen! 
post!pu w realizacji „osobistych projektów” (Little, 1980) wywiera implementa cja intencji oraz ró"nice 
indywidualne w sposobie formu owania celów i sprawno%ci mecha nizmów kontroli dzia ania. Za o"ono, 
"e implementacja intencji mo"e zrekompensowa& uwa runkowane osobowo%ciowo trudno%ci w sposobie 
formu owania celów oraz nisk$ sprawno%& mechanizmów kontroli dzia ania. Podstaw! operacjonalizacji 
zmiennych niezale"nych stano wi a koncepcja faz procesu dzia ania Gollwitzera (1996), model osobowo-
%ci M$drzyckiego (2002) oraz koncepcja si y woli Kuhla (1996). Wyniki Badania 1 (N = 91) wykaza y, 
"e implementacja intencji powoduje wzrost subiektywnej oceny post!pu w realizacji celu dokonywany 
przez osoby o niskim poziomie tzw. orientacji na cel. Uzyskane w Badaniu 2 (N = 85) rezultaty potwier-
dzi y pozytywny wp yw implementacji intencji na subiektywn$ ocen! post!pu w realizacji celów. Osoby 
zorientowane na stan wy"ej ocenia y post!p w realizacji celów po dokonaniu implementacji intencji. 
Potwierdzono tym samym, "e s abo%& wewn!trznych mechanizmów samoregulacyjnych mo"e zosta& zre-
kompensowana przez dokonanie implementacji intencji. Osoby zorientowane na dzia anie nie wykazywa y 
ró"nic w subiektywnej ocenie post!pu niezale"nie od tego, czy dokona y, czy te" nie implementacji intencji.

S owa kluczowe: implementacja intencji, orientacja na stan vs. na dzia anie, „osobiste pro jekty”, orientacja 
na cel, subiektywna ocena

Pytanie o czynniki, które maj$ decyduj$ce znaczenie 
dla powodzenia realizacji celu, to podstawowa kwestia 
w badaniach nad motywacj$ i procesami samoregulacji 
(Gollwitzer, Fujita i Oettingen, 2004; M$drzycki, 2002; 
Vohs i Schmeichel, 2007). Niektórzy autorzy zwracaj$ 
uwag! przede wszystkim na pewne w a%ciwo%ci celów, 
przyjmuj$c jednocze%nie, "e wybór czy akceptacja celu 
stanowi podstaw! podj!cia decyzji o dzia aniu. Inni au-
torzy podkre%laj$ natomiast, i" cele wyra"aj$ wy $cznie 
motywacj!, a dla skutecznej realizacji celu nie wystarcza 
sama motywacja, nawet odpowiednio silna. Niezb!dne s$ 
sprawne mechanizmy kontroli dzia ania po%rednicz$ce 

mi!dzy zamiarem a jego realizacj$, wzmacniaj$ce akty-
wuj$c$ si ! zamiaru i hamuj$ce konkurencyjne schematy 
dzia ania (Kuhl, 1996). Sprawno%& mechanizmów kon-
troli dzia ania, potocznie nazywana si $ woli, jest trak-
towana jako zmienna zró"nicowania indywidualnego. 
Zdaniem innych badaczy, samo sformu owanie czy wy-
bór celu nie przes$dzaj$ jeszcze o rozpocz!ciu dzia ania 
czy o jego wytrwa ym kontynuowaniu, a trudno%ci wyni-
kaj$ce z niekorzystnych w a%ciwo%ci osobowo%ciowych 
mog$ w pewnych warunkach zosta& zrekompensowane. 
Zasadnicze znaczenie wydaje si! mie& opracowanie pla-
nu realizacji celu, czyli dokonanie tzw. implementacji in-
tencji (Gollwitzer, 1996). Dzi!ki implementacji intencji 
udaje si! pokona& nie tylko trudno%ci zwi$zane z rozpo-
cz!ciem dzia ania, ale i jego kontynuowaniem. Skuteczna 
realizacja celu wymaga przede wszystkim opracowania 
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strategii dzia ania. Dzi!ki tej strategii, jak przekonuje 
Gollwitzer wraz ze swoimi wspó pracownikami, udaje 
si! zarówno przezwyci!"y& zak ócaj$ce oddzia ywanie 
bie"$cego kontekstu sytuacyjnego, jak i zrekompensowa& 
niekorzystny wp yw pewnych w a%ciwo%ci osobowo%cio-
wych (Wieber i Gollwitzer, 2010). Nale"y zatem spodzie-
wa& si!, "e implementacja intencji mo"e pozwala& sku-
tecznie dzia a& równie" w sytuacji, kiedy problem doty-
czy takich aspektów osobowo%ci, jak sfera motywacyjna 
czy te" sprawno%& wewn!trznych mechanizmów kontroli 
dzia ania. Inaczej mówi$c, kiedy trudno%ci jednostki wi$-
"$ si! ze s abo%ci$ woli b$d' z np. brakiem umiej!tno%ci 
precyzyjnego ujmowania celów, „delegowanie kontroli 
do sytuacji” mo"e pozwoli& na przezwyci!"enie nieko-
rzystnego wp ywu tych w a%ciwo%ci i umo"liwi& skutecz-
ne dzia anie.

Cele jako motywacja poznawcza

Cele w ramach nurtu spo ecznopoznawczego s$ deÞ -
niowane jako poznawcza reprezentacja pewnego stanu 
po"$danego, do którego podmiot zmierza, lub stanu ne-
gatywnego, którego stara si! unikn$& (Bandura, 1989; 
Carver i Scheier, 2004; Markus i Ruvalo, 1989). Zak ada 
si!, "e cele zawieraj$ komponent poznawczy – reprezen-
tacj! przysz ego stanu, komponent emocjonalny – towa-
rzysz$ce wyobra"eniom emocje, decyduj$ce o sile mo-
tywacyjnej celu oraz na ogó  równie" komponent beha-
wioralny – poznawcz$ reprezentacj! dzia a# niezb!dnych 
do osi$gni!cia celu (Emmons, 1998). Wed ug Oettingen, 
pewne istotne ró"nice w strategiach tworzenia reprezen-
tacji poznawczej maj$ bezpo%rednie prze o"enie na si ! 
zaanga"owania w realizacj! celu (Bargh, Gollwitzer 
i Oettingen, 2010; Oettingen, 1996; Oettingen i Kappes, 
2009). Autorka wyró"nia w tym zakresie trzy strategie. 
Optymalnym rozwi$zaniem jest strategia mentalnego 

kontrastowania (mental contrasting), w której ramach 
jest tworzona zarówno pozytywna, jak i negatywna wizja 
rzeczywisto%ci. W przypadku celów ukierunko wanych na 
d$"enie do uzyskania wyników pozytywnych (approach 

goals) – pozytywnym wyobra"eniom przysz ych stanów 
towarzyszy poznawcza reprezentacja aktualnego nie-
korzystnego stanu. Z kolei cele skierowane na unikanie 
rezultatów negatywnych (avoidance goals) zawieraj$ za-
równo wyobra"enia negatywnych stanów przysz ych, jak 
i reprezentacj! poznawcz$ bie"$cego stanu pozytywnego. 
Tego rodzaju mentalne kontrastowanie sprzyja, zdaniem 
Oettingen, okre%leniu warunków, których spe nienie jest 
niezb!dne dla podj!cia dzia ania zmierzaj$cego do osi$-
gni!cia celu. Daje to podstaw! trafnej oceny szans po-
wodzenia i w rezultacie wysokie oczekiwania sukcesu 
sprzyjaj$ rzeczywistemu zaanga"owaniu w realizacj! 

celu. Liczne badania prowadzone przez Oettingen dowo-
dz$, "e mentalne kontrastowanie zwi!ksza si ! zaanga"o-
wania w realizacj! celu. Potwierdzaj$ to zarówno subiek-
tywne oceny badanych metodami typu self-reports, jak 
równie" obiektywne obserwacje w zakresie poznawczych 
(tworzenie planów), afektywnych (np. uczucie frustracji), 
motywacyjnych (np. mobilizacja) oraz behawioralnych 
(rzeczywiste wysi ki) wska'ników owego zaanga"o-
wania (Bargh i in., 2010; Oettingen i in., 2009; Stadler, 
Oettingen i Gollwitzer, 2009).

Do znacznie mniej korzystnych strategii tworzenia 
poznawczej reprezentacji celu trzeba zaliczy& te strate-
gie, które prowadz$ do powstania wy $cznie negatywnej 
(dweling) b$d' wy $cznie pozytywnej reprezentacji (in-

dulging) przysz ego stanu. W ten sposób konstruowana 
poznawcza reprezentacja przysz ych stanów wskazu-
je wy $cznie na rozbie"no%& mi!dzy sytuacj$ bie"$c$ 
a przysz $. Czyli nie daje to podstaw do okre%lenia dzia-
 a# umo"liwiaj$cych zaanga"owanie w realizacj! celu. Te 
dwa rodzaje strategii, odmiennie od strategii mentalnego 
kontrastowania, niezale"nie od wysoko%ci oczekiwa# do-
tycz$cych prawdopo dobie#stwa osi$gni!cia sukcesu nie 
przek adaj$ si! na wzrost si y zaanga"owania w realizacj! 
celu (Bargh i in., 2010). Oettingen (1996) w jednym ze 
swoich bada# poleca a uczestnicz$cym w nim m odym 
samotnym kobietom, aby stworzy y pozytywne fan tazje 
na temat znajomo%ci z pewnym przystojnym asystentem 
z Instytutu Maxa Planka. W jednej z badanych grup w dal-
szej kolejno%ci uczestniczki by y proszone o okre%lenie 
tych czynników, które ich zdaniem mog$ stanowi& prze-
szkod! w znajomo%ci, a nast!pnie o ocen! szans nawi$za-
nia tej znajomo%ci. W drugiej grupie badane kobiety po 
stworzeniu pozytywnej wizji przysz ej znajomo%ci przed-
stawia y wy $cznie w asne oczekiwania co do tego, jakie 
s$ ich szanse na nawi$zanie znajomo%ci. Kiedy po zako#-
czeniu badania zadano uczestniczkom z obydwu grup py-
tanie, czy chc$ spotka& si! z przystojnym asystentem, to 
tylko te, które wcze%niej zgodnie z metod$ mentalnego 
kontrastowania stworzy y zarówno pozytywn$ wizj! zna-
jomo%ci, jak i skonfrontowa y j$ z pewnymi negatywny-
mi elementami bie"$cej sytuacji, a jednocze%nie wysoko 
ocenia y szanse powodzenia nawi$zania znajomo%ci, by y 
takim spotkaniem zainteresowane. Co wi!cej, zaintereso-
wanie to wyra"a y jeszcze po dwóch miesi$cach od za-
ko#czenia badania. Z kolei uczestniczki, które stworzy y 
wy $cznie pozytywn$ wizj! przysz ej znajomo%ci, nieza-
le"nie jak wysoko ocenia y szanse nawi$zania znajomo-
%ci, nie by y zainteresowane spotkaniem z osob$, która 
by a g ównym bohaterem ich pozytywnych fantazji.

Wspó czesna psychologia proponuje wiele koncepcji, 
których autorzy w ró"ny sposób deÞ niuj$ poj!cie celu 
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i akcentuj$ ró"ne ich aspekty jako decyduj$ce o sukce-
sie aktywno%ci ukierunkowanej na realizacj! celu. Przy-
k adem tego typu uj!cia s$ koncepcje: osobistych projek-
tów (personal projects) Little’a (Little i in., 1992; Palys 
i Little, 1983), osobistych d$"e# (personal strivings) 
Emmonsa (Emmons, 1996, 1998) i zada# "yciowych 
Cantor (Cantor i Zirkel, 1990). Wszystkie te koncepcje 
to konstrukty o charakterze poznawczo-motywacyjnym 
lub poznawczo-motywacyjno-konatywnym, b!d$ce pod-
stawowymi jednostkami analizy celowej aktywno%ci jed-
nostki, a zarazem proponowane przez ich autorów jako 
metoda analizy ró"nych aspektów osobowo%ci.

Little, odwo uj$c si! do koncepcji programów serii 
Murraya, deÞ niuje osobiste projekty (personal projects) 
jako pewn$ ca o%& zawieraj$c$ cel i sekwencj! dzia a# 
zmierzaj$cych do jego realizacji. Projekty te %ci%le wi$-
"$ si! z sytuacj$ "yciow$ jednostki, organizuj$ zarówno 
jej codzienn$ aktywno%&, jak i wyznaczaj$ spojrzenie na 
przysz o%&. Projekty, jakie jednostka realizuje, mog$ mie& 
ró"n$ rang! i znaczenie, pocz$wszy od trywialnych zaj!& 
codziennego "ycia, jak na przyk ad umycie samochodu, 
a" do "yciowych obsesji w rodzaju: znale'& szcz!%liw$ 
mi o%&. Jednostka mo"e by& jednocze%nie zaanga"owa-
na w realizacj! wielu osobistych projektów, przy czym 
autor nie ró"nicuje projektów, o których realizacji jed-
nostka dopiero my%li i tych, które ju" realizuje. Osobiste 
projekty w du"ym stopniu zale"$ od kontekstu sytuacyj-
nego i interpersonalnego jednostki, jednak jak podkre%la 
Little w znacznym stopniu stanowi$ ekspresj! Ja. Z kolei 
zadania !yciowe Cantor dotycz$ celów, które jednostka 
realizuje w pewnym momencie jej "ycia. Najbardziej do-
godn$ sytuacj! do badania "yciowych zada# stwarzaj$ 
okresy znacz$cych zmian "yciowych, kiedy to jednostka 
podejmuje dzia ania ukierunkowane na sprostanie wyma-
ganiom nowej sytuacji. Inny jeszcze aspekt osobistych 
celów jednostki zosta  uwypuklony przez Emmonsa 
w jego koncepcji osobistych d"!e# (personal strivings). 
Emmons, odwo uj$c si! do Allporta, deÞ niuje osobiste 

d"!enia jako to, co jednostka typowo usi uje robi&. W tym 
znaczeniu d$"enia jednostki maj$ charakter wzgl!dnie 
trwa y i niezale"ny od kontekstu sytuacyjnego oraz kul-
turowego, który to kontekst w pewnym stopniu sugeru-
je tre%& zarówno osobistych projektów, jak i "yciowych 
zada#”. Wynika z tego, "e o ile osobiste projekty czy te" 
„"yciowe zadania zmieniaj$ si! wraz ze zmianami "ycio-
wej sytuacji jednostki, o tyle osobiste d$"enia s$ bardziej 
sta e i w pewnym sensie mog$ by& rozumiane jako idio-
graÞ czny wyraz bardziej ogólnych cech i motywów.

Autorzy tych ró"nych koncepcji osobistych celów 
po  dzielaj$ zainteresowanie intencjonaln$  aktywno%ci$ 
jednostki, podkre%laj$c jej zwi$zek z osobowo%ci$. Pro-

ponuj$c ró"ne sposoby ujmowania i deÞ niowania osobi-
stych celów, jednocze%nie zgodnie stwierdzaj$, i" mog$ 
one stanowi& podstawowe jednostki analizy intencjonal-
nej aktywno%ci, a zarazem pewne kategorie opisu osobo-
wo%ci. Zgodnie zak adaj$ tak"e, "e jednostka ma na ogó  
mo"liwo%& u%wiadomienia sobie w asnych celów (co nie 
oznacza bynajmniej, i" ów cel jest zawsze obecny w jej 
%wiadomo%ci w trakcie realizacji) i gotowa jest mówi& 
o nich w otwarty, nieobronny sposób. W konsekwencji 
podstaw! oceny celów stanowi$ metody, które w znacz-
nej cz!%ci opieraj$ si! na tzw. self-reports, stwarzaj$c 
badanym mo"liwo%& odpowiedzi w terminach w asnej 
percepcji i do%wiadczenia. Rezultaty licznych bada#, 
w których wykorzystywano tego rodzaju metody, suge-
ruj$, "e ró"ne formalne w a%ciwo%ci celu czy te" syste-
mu celów, np. konkretno%& vs. abstrakcyjno%&, tendencje: 
d$"enie vs. unikanie, poziom autonomii, a tak"e konß ik-
ty pomi!dzy poszczególnymi celami, maj$ zasadnicze 
znaczenie dla przebiegu aktywno%ci ukierunkowanej 
na realizacj! celu (Emmons, 1996; Ryan i Deci, 2008; 
Sheldon i Kasser, 1995). Jednocze%nie typowy dla danej 
osoby sposób formu owania celów jest traktowany jako 
wzgl!dnie trwa a tendencja osobowo%ciowa. Tym samym 
poprawa skuteczno%ci dzia ania i ogólnie funkcjonowania 
jednostki mo"e wi$za& si! ze zmian$ sposobu formu owa-
nia celów i d$"e#, czyli z pewnymi zmianami w zakresie 
kierunkowego-motywacyjnego sk adnika osobowo%ci 
(M$drzycki, 2002).

Si a woli – ró!nice indywidualne w sprawno"ci 

mechanizmów kontroli dzia ania. 

Koncepcja Juliusa Kuhla

Kuhl podkre%la, i" cz!sto brak dzia ania ukierun-
kowanego na realizacj! celu nie wi$"e si! ze s abo%ci$ 
motywacji. Na ogó  ró"nice indywidualne w zdolno%ci 
inicjowania dzia ania i wytrwa ego, konsekwentnego 
zmierzania do celu  $czone s$ z ró"nicami w sile woli – 
sprawno%ci mechanizmów kontroli dzia ania. Mimo sil-
nej motywacji, jednostka mo"e jednocze%nie ujawnia& 
s abo%& wewn!trznych mechanizmów kontroli dzia ania. 
Mechanizmy kontroli dzia ania to procesy po%rednicz$-
ce mi!dzy zamiarem a jego realizacj$, które umo"liwiaj$ 
koncentracj! na zadaniu i pozwalaj$ skutecznie dzia a&. 
Kuhl nisk$ sprawno%& mechanizmów kontroli dzia ania 
okre%la mianem orientacji na stan, a orientacj" na dzia a-

nie nazywa wysok$ sprawno%& w tym zakresie. Propozycja 
Kuhla wykracza poza tradycyjne „personologiczne” po-
dej%cie i nie koncentruje si! wy $cznie na opisie ró"nic in-
dywidualnych oraz ewentualnym wykazaniu ich genezy, 
czy te" konsekwencji jakie powoduj$ (Wojciszke, 2003). 
Przyk ad tradycyjnego personologicznego podej%cia 
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do fenomenu si y woli stanowi cecha sumienno$% w ra-
mach Pi!cioczynnikowego Modelu Osobowo%ci McCrae 
i Costy (1995). Koncepcja Kuhla natomiast umo"liwia 
wnikni!cie w natur! procesów zaanga"owanych w pro-
ces kontroli dzia ania. Autor wi$"e ró"nice w sprawno%ci 
mechanizmów kontroli dzia ania z procesami regulacji 
afektu, przyjmuj$c, "e regulacja afektu ma podstawowe 
znaczenie dla przechodzenia przez poszczególne fazy 
procesu dzia ania. Na przyk ad niski poziom afektu po-
zytywnego sprzyja utrzymywaniu intencji w pami!ci 
roboczej – podtrzymuje zatem faz! deliberacji, ale dla 
sformu owania planu – dokonania implementacji intencji 
– niezb!dne jest wzbudzenie afektu pozytywnego. Z kolei 
wysoki poziom afektu negatywnego uniemo"liwia wgl$d 
we w asne preferencje i potrzeby, natomiast niski poziom 
afektu negatywnego pozwala na ocen! sytuacji z perspek-
tywy w asnych preferencji. Zdolno%& regulacji afektu – 
wzbudzania afektu pozytywnego i neutralizowania afektu 
negatywnego – pozwala stworzy& plan dzia ania, jak te" 
ma zasadnicze znaczenie dla poczucia autodeterminacji 
(Koole, 2009; Koole i Kuhl, 2007; Koole, Kuhl, Jostmann 
i Vohs, 2005; Kuhl, Kazen i Koole, 2006). Osoby zorien-
towane na dzia anie wykazuj$ zdolno%& do wzbudzania 
afektu pozytywnego w obliczu trudnych, monotonnych 
czy te" konß iktowych celów, jak i umiej!tno%& neutralizo-
wania afektu negatywnego w obliczu niepowodze#, przy-
kro%ci i umiarkowanego stresu zwi$zanego z codziennym 
do%wiadczeniem. W rezultacie osoby te z  atwo%ci$ two-
rz$ plan, szybko po dejmuj$ decyzj! o dzia aniu, a tak-
"e potraÞ $ zaprzesta& przemy%liwania niepowodzenia, 
przykrej sytuacji, cechuje je aktywno%& i mobilizacja. 
Osoby zorientowane na stan posiadaj$ mniejsze zdolno-
%ci w zakresie regulacji afektu i dlatego charakteryzuje 
je niska sprawno%& wewn!trznych mechanizmów sa-
moregulacyjnych, co wyra"a si! w braku umiej!tno%ci 
sformu owania planu, trudno%ciach w rozpocz!ciu dzia-
 ania, wyd u"onym przemy%liwaniu przykrej sytuacji, 
trudno%ciami w mobilizacji (Kuhl i in., 2006). Z powodu 
s abo%ci wewn!trznych mechanizmów samoregulacyj-
nych osoby zorientowane na stan uzyskuj$ lepsze efekty 
dzia ania w warunkach presji, przymusu czy innej formy 
zewn!trznej regulacji (Baumann i Kuhl, 2005; Fuhrmann 
i Kuhl, 1998). Sprawno%& procesów kontroli dzia ania 
charakteryzuj$ca osoby zorientowane na dzia anie  $czy 
si! z regulacj$ dzia ania w harmonii z ogó em wewn!trz-
nych potrzeb, motywów, do%wiadcze# i przebiega wed ug 
Kuhla w oparciu o mechanizmy intuicyjne, nie%wiadome 
(Koole, McCullough, Kuhl i Roelofsma, 2010). Osoby 
zorientowane na dzia anie dzi!ki wysokiej sprawno%ci 
wewn!trznych mechanizmów samoregulacyjnych w po-
równaniu z osobami zorientowanymi na stan uzyskuj$ 

wy"sze wyniki w zakresie skuteczno%ci dzia ania, co zo-
sta o potwierdzone wynikami bada# uwzgl!dniaj$cych 
takie dziedziny, jak poprawa zdrowia (Fuhrmann i Kuhl, 
1998), sport (Beckmann i Kellmann, 2004), edukacja 
(Baumann i Kuhl, 2005; Kaschel i Kuhl, 2004), racjo-
nalne zachowania konsumenckie (Bagozzi, Baumgartner 
i Yi, 1992), zarz$dzanie (Dieffendorf, Hall, Lord i Strean, 
2000; Kuhl i in., 2006).

Implementacja intencji – delegowanie kontroli 

do sytuacji. Koncepcja Petera M. Gollwitzera

Zdaniem Gollwitzera, pe ne zrozumienie problemów, 
utrudniaj$cych b$d' ca kowicie uniemo"liwiaj$cych re-
alizacj! celu, wymaga wyodr!bnienia kolejnych etapów 
procesu dzia ania oraz przeprowadzenia ich szczegó owej 
analizy (Gollwitzer, 1996; Gollwitzer i in., 2004; Wieber 
i Gollwitzer, 2010). Zdaniem tego autora stworzenie po-
znawczej reprezentacji celu, wybór konkretnego d$"enia 
stanowi jedynie pierwszy etap owego procesu. Pierwsza 
bowiem faza dzia ania to faza deliberacyjna, w ramach 
której jednostka rozwa"a warto%& oraz prawdopodobie#-
stwo osi$gni!cia celu. Wysoka pozytywna warto%& oraz 
jednocze%nie wysokie prawdopodobie#stwo uzyskania 
po"$danego rezultatu sk aniaj$ do sformu owania inten-
cji i s$ wyrazem zako#czenia fazy deliberacji, ale zda-
niem Gollwitzera nie przes$dza to jeszcze ani o podj!ciu, 
ani o wytrwa ym kontynuowaniu dzia ania. Zasadnicze 
znaczenie dla zainicjowania dzia ania oraz jego konty-
nuowania, przezwyci!"ania trudno%ci i przeszkód, ale 
tak"e wycofania zaanga"owania w sytuacji, kiedy cel jest 
nieosi$galny albo obrana droga niew a%ciwa, ma wed ug 
Gollwitzera kolejna faza procesu dzia ania – faza imple-
mentacji intencji. Nast!puje wówczas poznawcze opraco-
wanie planu dzia ania, które sprowadza si! do sformu o-
wania odpowiedzi na pytania jak, gdzie, kiedy, jak d ugo 
nale"y podj$& i kontynuowa& dzia anie. Autor zwraca 
uwag!, "e niekiedy problemy w realizacji celu wi$"$ si! 
przede wszystkim z trudno%ciami w zainicjowaniu dzia a-
nia, a niekiedy mimo rozpocz!cia dzia ania nie udaje si! 
wytrwale kontynuowa& aktywno%ci. Gollwitzer twierdzi, 
"e trudno%ci w zainicjowaniu dzia ania wynikaj$ najcz!-
%ciej z tego, "e ludzie zapominaj$, co zamierzali zrobi&, 
nie dostrzegaj$ okoliczno%ci sprzyjaj$cych realizacji celu, 
a przede wszystkim nie potraÞ $ przezwyci!"y& pocz$t-
kowej niech!ci do dzia ania. Aby z kolei zainicjowane 
dzia anie zako#czy o si! sukcesem, niezb!dna jest umie-
j!tno%& przezwyci!"enia zarówno zewn!trznych (np. po-
kusy, konkurencyjne cele), jak i wewn!trznych (np. niepo-
kój, wyczerpanie zdolno%ci do samoregulacji) czynników 
zak ócaj$ cych realizacj! celu (Wieber i Gollwitzer, 2010). 
Wed ug autora rozwi$zaniem trudno%ci z inicjowaniem 
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dzia ania oraz wytrwa ym jego kontynuowaniem jest 
sformu owanie imple mentacji intencji. Implementacja 
intencji jest dokonywana w formie schematów: „Je%li…, 
to…” (Cohen i Gollwitzer, 2006). W ramach tych sche-
matów pewne specyÞ czne w a%ciwo%ci sytuacji zostaj$ 
skojarzone z okre%lonym zachowaniem, co pozwala z  a-
two%ci$ dostrzega& okoliczno%ci sprzyjaj$ce realizacji za-
miaru, a spodziewane trudno%ci zarówno na pocz$tku, jak 
i w trakcie dzia ania zostaj$ po $czone z post!powaniem 
maj$cym na celu zaradzenie owym trudno%ciom. W ten 
sposób opracowany schemat zachowania automatycz-
nie aktywizuje si! w sytuacji zwi$zanej z realizacj$ celu 
i kieruje dzia aniem. Dlatego zdaniem Gollwitzera, aby 
realizowa& cele, „niczego nie musimy zmienia& w sobie, 
wystarczy, "e wcze%niej opracujemy schemat zachowa-
nia w konkretnej sytuacji, a nast!pnie pozwolimy, aby 
to sytuacja przej! a kontrol! nad naszym zachowaniem” 
(Gollwitzer i in., 2004, s. 217). Dokonanie implementacji 
intencji w ramach schematów „Je%li…, to…” pozwala na 
zainicjowanie dzia ania oraz na ochron! realizacji celu 
przed zak ócaj$cym wp ywem bie"$cej sytuacji – nie-
korzystnym oddzia ywaniem czynników sytuacyjnych 
i indywidualnych (Cohen i Gollwitzer, 2006). Dzieje si! 
tak dlatego, "e w wyniku reß eksji nad warunkami (jak, 
gdzie, kiedy, jak d ugo), które maj$ zapewni& realizacj! 
celu, jednostka u%wiadamia sobie zarówno okoliczno%ci 
sprzyjaj$ce podj!ciu dzia ania, jak i ewentualne prze-
szkody oraz trudno%ci. Nast!pnie deÞ niuje je w ramach 
komponentu „Je%li…”,  $cz$c te okoliczno%ci w ramach 
komponentu „.to…” z opra cowanym sposobem zacho-
wania, który pozwoli podj$& aktywno%& i umo"liwi po-
radzenie sobie trudno%ciami w trakcie jej przebiegu (np. 
„Je%li b!d! je%& posi ek w mojej ulubionej restauracji, 
to zamiast pizzy b!d! zamawia& sa atk!”; „Je%li nadal 
b!d$ mnie kusi& re stauracje typu fast food, to zmieni! 
tras! powrotu do domu”). W ten sposób kontrola dzia-
 ania ukierunkowanego na realizacj! celu zostaje, jak to 
okre%la Gollwitzer „delegowana do sytuacji” i jednostka 
mo"e skutecznie realizowa& cele, nawet wówczas gdy 
jej chwilowy nastrój, wyczerpanie czy dyspozycje oso-
bowo%ciowe mog$ stanowi& przeszkod! w tej realizacji 
(Wieber i Gollwitzer, 2010). Liczne badania potwierdza-
j$, "e implementacyjny stan umys u zasadniczo ró"ni si! 
od stanu deliberacyjnego. Tak jak faz! deliberacji cechu-
je otwarto%&, bezstronno%& i trafno%& ocen dotycz$cych 
celu i szans jego realizacji, tak w fazie implementacji 
nast!puje zaw!"enie my%lenia, ukierunkowanie percep-
cji, wzrost poczucia w asnej skuteczno%ci, samooceny, 
poczucia kontroli i optymizmu dotycz$cego osi$gni!cia 
celu (Gollwitzer, 1996; Gollwitzer, Heckhausen i Steller, 
1990; Gollwitzer i Kinney, 1989; Taylor i Gollwitzer, 

1995). Wszystkie te zmiany sprzyjaj$ zarówno rozpocz!-
ciu, jak i kontynuacji aktywno%ci zwi$zanej z realizacj$ 
celu. Przeprowadzona przez Gollwitzera metaanaliza 
94 bada# z udzia em ponad 8000 badanych potwierdzi-
 a, "e implementacja intencji w porównaniu z sytuacj$, 
gdy badani formu owali wy $cznie cel, istotnie popra-
wia skuteczno%& dzia ania (Gollwitzer i Sheeran, 2006). 
Implementacja intencji pozwala na przezwyci!"enie trud-
no%ci w dzia aniu wynikaj$cych zarówno z uwarunkowa# 
sytuacyjnych (np. pokusy, dystraktory), jak i osobowo-
%ciowych (np. niska sumienno%&) (Koole i Vant’t Spijker, 
2000; Wieber i Gollwitzer, 2010).

Wed ug Gollwitzera, dokonuj$c implementacji intencji 
delegujemy kontrol! dzia ania do specyÞ cznej sytuacji. 
Rezultaty bada# potwierdzaj$, "e dzi!ki implementacji 
intencji potraÞ my zapanowa& nad w asnymi niesprzyja-
j$cymi realizacji celu stanami wewn!trznymi, takimi, jak 
negatywne emocje czy w$tpliwo%ci na temat w asnych 
kompetencji (Achtziger, Gollwitzer i Sheeran, 2008; 
Parks-Stamm, Gollwitzer i Oettingen, 2010; Schweiger, 
Keil, McCulloch, Rockstroh i Gollwitzer, 2009). W ten 
sposób Gollwitzer sugeruje, "e kiedy nie sytuacja, lecz 
wzgl!dnie sta e w a%ciwo%ci osobowo%ci stanowi$ g ów-
ne 'ród o trudno%ci w procesie realizacji celu, mo"liwe 
jest poradzenie sobie z nimi dzi!ki implementacji intencji 
(Wieber i Gollwitzer, 2010).

Kwesti$ otwart$ pozostaje, na ile implementacja in-
tencji jest w stanie zrekompensowa& pewne niekorzyst-
ne tendencje w zakresie sposobu formu owania celów. 
Te niekorzystne tendencje nale"y wi$za& z trudno%cia-
mi w sferze motywacyjnej. Czy dzi!ki delegowaniu 
kontroli do sytuacji zwi!ksza si! skuteczno%& dzia ania 
jednostek, które na ogó  ujawniaj$ np. problemy w pre-
cyzyjnym ujmowaniu celów osobistych i jednocze%nie 
wykazuj$ nisk$ gotowo%& do rozpocz!cia dzia ania oraz 
brak determinacji w jego kontynuowaniu? W oparciu 
o wyniki bada# Gollwitzera i jego wspó pracowników 
(Wieber i Gollwitzer, 2010) nad korzystnym wp ywem 
implementacji intencji na skuteczno%& dzia ania, w tym 
na mo"liwo%ci przezwyci!"enia problemów w dzia aniu 
uwarunkowanych osobowo%ciowo, mo"na zada& pytanie, 
czy dokonanie implementacji intencji mo"e zrekompen-
sowa& problemy zwi$zane ze sfer$ motywacyjn$, czy te" 
s abo%ci$ wewn!trznych mechanizmów regulacyjnych? 
Czy dzi!ki dokonaniu implementacji intencji, s abo%& 
woli cechuj$ca osoby zorientowane na stan, czy te" brak 
umiej!tno%ci precyzyjnego ujmowania celów przestan$ 
utrudnia& proces realizacji celu? Jednocze%nie niektórzy 
autorzy sugeruj$, "e pozytywny wp yw implementacji 
intencji ogranicza si! do poprawy skuteczno%ci realiza-
cji celów narzuconych z zewn$trz i krótkoterminowych 
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(Koestner i in., 2006). Zatem, czy mo"na spodziewa& si! 
pozytywnego wp ywu implementacji intencji w stosunku 
do celów wybranych osobi%cie oraz takich, których reali-
zacja wymaga d u"szego czasu (np. kilku miesi!cy)?

Badania w asne

Zaprezentowane zostan$ dwa badania, które testowa y 
hipotezy o zwi$zku subiektywnej oceny post!pu w re-
alizacji celu z implementacj$ intencji oraz ró"nicami in-
dywidualnymi w sposobie formu owania celów i spraw-
no%ci mechanizmów kontroli dzia ania. Z uwagi na to, 
"e jednym z celów badania by o sprawdzenie wp ywu 
implementacji intencji na ocen! post!pu realizacji oso-
bistych celów, proszono badanych o okre%lenie swoich 
celów w ramach tzw. osobistych projektów (Little, 1980). 
Osobiste projekty to cele wa"ne dla jednostki w bie"$cym 
kontek%cie sytuacyjnym. St$d nale"y oczekiwa&, i" osoby 
badane, wymieniaj$c swoje osobiste projekty, wskazuj$ 
na cele, którymi chcia yby b$d' powinny zaj$& si! w naj-
bli"szym czasie. W prezentowanych bada niach zmienn$ 
zale"n$ by a subiektywna ocena post!pu w realizacji ce-
lów dokonana przez badanych. Zdaniem autorów zajmu-
j$cych si! analiz$ intencjonalnej aktywno%ci, subiektyw-
na ocena post!pu w realizacji celu dokonana przez sam$ 
osob! badan$ jest równie wiarygodnym wska'nikiem 
post!pu, jak przyj!cie obiektywnych kryteriów. Badania 
potwierdzi y korzystny wp yw implementacji intencji na 
post!p w realizacji celów, zarówno wówczas gdy podsta-
w! oceny post!pu stanowi a subiektywna ocena post!pu 
sformu owana przez samego badanego, jak i wtedy, gdy 
przyjmowano bardziej obiektywne wska'niki, np. ocen! 
osi$gni!& danej osoby dokonan$ przez badacza (Koestner 
i in., 2006).

W pierwszym badaniu analizowano interakcyjne od-
dzia ywanie uwarunkowanych osobowo%ciowo tendencji 
w sposobie formu owania celów oraz implementacji in-
tencji na subiektywn$ ocen! post!pu po up ywie trzech 
miesi!cy w zakresie jednego wybranego celu. W badaniu 
tym do oceny wzgl!dnie trwa ych tendencji w sposobie 
formu owania planów wykorzystano Wielowymiarowy 
Kwestionariusz Planów (B a"ek i Kadzikowska-Wrzosek, 
2002), stworzony w oparciu o koncepcj! M$drzyckiego 
(2002). W badaniu tym wykorzystano równie" dwa ro-
dzaje instrukcji nak aniaj$cych badanych do dokonania 
implementacji intencji. Jedna z tych instrukcji informo-
wa a wy $cznie o sposobie przeprowadzenia implemen-
tacji intencji, druga nak ania a równie" do wzmocnienia 
poczucia w asnej skuteczno%ci. W przypadku realizacji 
osobistych celów, wymagaj$cych okresu zaanga "owania 
d u"szego ni" jeden miesi$c, szczególnie wa"ne jest 
nie tylko zwi!kszenie koncentracji na celu, ale równie" 

odwo anie si! do takich aspektów poj!cia Ja, które wspie-
raj$ jego realizacj!. Implementacja intencji zwi!ksza 
wyrazisto%& celu i zgodno%& dzia ania z celem (goal 

maintenance), natomiast wzrost poczucia skuteczno%ci 
wzmacnia zgodno%& celu z w asnym Ja (self-maintenan-

ce) (Koestner i in., 2006).
W drugim z prezentowanych bada# analizowano inter-

akcyjne oddzia ywanie na subiektywn$ ocen! post!pu 
w realizacji celów implementacji intencji oraz ró"nic indy-
widualnych w sile woli – sprawno%ci mechanizmów kon-
troli dzia ania. W badaniu tym pomiaru ró"nic w zakresie 
sprawno%ci mechanizmów kontroli dzia ania dokonano 
na podstawie kwestionariusza Kuhla ACS-90 (w polskiej 
adaptacji Marsza -Wi%niewskiej, 2002). Wprowadzenie 
instrukcji nak aniaj$cej do dokonania implementacji in-
tencji poprzedzono zastosowaniem manipulacji, maj$cej 
na celu wzbudzenie poczucia przymusu i zobowi$zania do 
dokonania implementacji intencji. Opracowuj$c instruk-
cj!, która mia a za zadanie wzbudzi& poczucie zobowi$-
zania, odwo ano si! zarówno do teorii autodeterminacji 
Ryana i Deciego (2008), jak i procedury zastosowanej 
przez Koestnera i jego wspó pracowników (Koestner i in., 
2006).

Badanie 1

Celem tego badania by y analiza oddzia ywania imple-
mentacji intencji na subiektywn$ ocen! post!pu w reali-
zacji osobistego celu oraz sprawdzenie, czy implementa-
cja intencji mo"e zrekompensowa& niekorzystny wp yw 
na t! ocen! uwarunkowanych osobowo%ciowo tendencji 
w zakresie formu owania celów i planowania dzia a#. 
W niniejszym badaniu podj!to prób! weryÞ kacji nast!pu-
j$cych hipotez badawczych.
Hipoteza 1: Implementacja intencji pozytywnie wp ywa 
na wzrost subiektywnej oceny po st!pu w realizacji celu.
Hipoteza 2: Implementacja intencji pozwala przezwyci!-
"y& niekorzystny wp yw wzgl!dnie trwa ych tendencji 
w sposobie formu owania celów i planów na subiektywn$ 
ocen! post!pu w realizacji celu.

Metoda

Uczestnicy

Badanymi by a grupa sk adaj$ca si! z 91 osób (58 ko-
biet i 33 m!"czyzn), w wieku od 17do 19 lat (M = 17,98; 
SD = 0,26). Wszyscy badani byli uczniami jednego z lice-
ów ogólnokszta c$cych w Sopocie. Badani zostali losowo 
przydzieleni do jednej z trzech grup: tej, w której doko-
nywali implementacji intencji (grupa: Implementacja, 
N = 31; 24 kobiety, 7 m!"czyzn); tej, w której dokonywali 
implementacji intencji, a tak"e wzmacniali poczucie w a-
snej skuteczno%ci (grupa: Implementacja i wzmocnienie 
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poczucia w asnej skuteczno%ci, N = 30; 13 kobiet, 17 m!"-
czyzn); i tej, w której nie dokonywali implementacji in-
tencji, ale wy $cznie formu owali cel (grupa: Bez imple-
mentacji, N = 30; 21 kobiet, 9 m!"czyzn).

Procedura

Badanie mia o charakter dwuetapowy i dlatego, in-
formuj$c o tym uczestników, jednocze%nie poproszono 
ich o zapisanie kodu (inicja y rodziców i data urodze-
nia) na wszyst kich wykorzystanych w badaniu kwe-
stionariuszach. W pierwszym etapie wszystkie oso-
by bior$ce udzia  w badaniu wype nia y pocz$tkowo 
Wielowymiarowy Kwestionariusz Planów (B a"ek i Ka -
dzikowska-Wrzosek, 2002), a nast!pnie zosta y poproszo-
ne o sformu owanie zgodnie z podan$ instrukcj$ jednego 
– aktualnie osobi%cie wa"nego celu (osobistego projek-
tu) (Little, 1980, 1993; Little, Lecci i Watkinson, 1992): 
„Chodzi nam tutaj o taki cel, który w bie"$cej sytuacji 
jest dla Ciebie najwa"niejszy – spraw!, o której my%lisz, 
"e chcia by% albo powiniene% zaj$& si! ni$ w najbli"szym 
czasie”. We wszystkich grupach badani dokonywali oceny 
poczucia w asnej skuteczno%ci. W grupie Bez implemen-
tacji badani dokonywali oceny po sformu owaniu celu, 
w grupach: Implementacja, po dokonaniu implementacji 
intencji, w grupie Implementacja intencji i wzmocnienie 
poczucia w asnej skuteczno%ci, po dokonaniu implemen-
tacji intencji oraz wzmocnieniu poczucia skuteczno%ci. 
Instrukcja, która informowa a badanych, w jaki sposób 
dokona& implementacji intencji zosta a przygotowana 
na podstawie koncepcji Gollwitzera (Gollwitzer, 1996) 
oraz procedury wykorzystanej przez Koestnera wraz ze 
wspó pracownikami (Koestner i in., 2006): „Zapisz po-
ni"ej wybrany przez Ciebie cel i odpowiedz na pytania: 
kiedy zamierzasz cel zrealizowa#, gdzie i jakie przewi-

dujesz trudno"ci, a tak!e jak mo!esz sobie z nimi po-

radzi#. Postaraj si!, formu uj$c odpowiedzi, pos ugiwa& 
schematem «Je"li…, to…». Je"eli na przyk ad za wa"ny 
dla Ciebie obecnie cel uwa"asz schudni!cie kilka kilogra-
mów, to odpowied' na pytanie kiedy? oznacza okre%lenie 
momentu rozpocz$cia odchudzania. Np.: «Je"li chc! te-
raz schudn$&, to powinnam rozpocz$& diet! od nast!pne-
go poniedzia ku»; czas trwania? np.: «Je"li chc! schud-
n$&, to przez najbli"sze trzy miesi$ce powinnam stosowa& 
diet!» i czas zako%czenia: «Je"li chc! schudn$&, to po 
trzech miesi$cach stosowania diety, czyli w kwietniu, 
b!d! mog a j$ zako#czy&». Odpowied' na pytanie gdzie? 

to nazwanie konkretnych sytuacji i okoliczno%ci, które 
wi$"$ si! z realizacj$ celu, np.: «Je"li b!d! robi& zakupy, 
to b!d! wybiera& wy $cznie niskokaloryczne produkty»; 
«Je"li b!d! je%& posi ek w mojej ulubionej restauracji, to 

zamiast pizzy b!d! zamawia& sa atk!». Trudno"ci? to np. 

po%piech, nieregularny tryb "ycia, brak wiedzy o kalo-
ryczno%ci ró"nych produktów, brak czasu na chodzenie 
do si owni, wyj$tkowe upodobanie do posi ków typu fast- 
-food. Jak mo!na temu zaradzi#? – np.: «Je"li zdecydu-
j! si! na jedzenie w domu, to b!d! przygotowywa& posi ki 
dzie# wcze%niej»; „Je"li nadal b!d$ mnie kusi& restaura-
cje typu fast-food, to zmieni! tras! powrotu do domu»”.

W grupie, w której badani dokonywali wzmocnienia 
poczucia w asnej skuteczno%ci, ponow nie wykorzystano 
procedur! z badania Koestnera i jego wspó pracowników 
(Koestner i in., 2006). Badanych proszono, aby krótko 
opisali: a) Swój w asny sukces z przesz o$ci w osi" ganiu 

podobnego celu; b) Sukces znajomej osoby, podobnej do 

nich, której taki cel uda o si& osi"gn"%; c) Osob&, która 

podczas realizacji celu mo!e s u!y% im wsparciem.

Badani we wszystkich grupach wype nione przez siebie 
kwestionariusze umieszczali w kopertach, na których po-
nownie zapisywali zamieszczony na kwestionariuszach 
kod. Po trzech miesi$cach wszyscy badani dokonywali 
oceny post!pu w zakresie realizacji celu na podstawie do-
starczonej skali (od 0 do 100%).

Mierzone zmienne

Zmienn$ niezale"n$ w badaniu stanowi y formalne 
w a%ciwo%ci celów i planów. Podstaw$ oceny w a%ciwo-
%ci celów i planów by  Wielowymiarowy Kwestionariusz 
Planów (B a"ek i Kadzikowska-Wrzosek, 2002). Metoda 
ta zosta a skonstruowana w oparciu o za o"enia teoretycz-
ne modelu „osobowo%ci jako systemu tworz$cego i reali-
zuj$cego plany” Tadeusza M$drzyckiego (M$drzycki, 
2002). W sk ad Wielowymiarowego Kwestionariusza 
Planów wchodzi sze%& skal, obejmuj$cych  $cznie 54 po-
zycje. S$ to nast!puj$ce skale:

1. Stopie# orientacji na cel – na skal! sk ada si! 9 po-
zycji (np. Je$li sobie co$ zaplanuj&, wytrwale d"!& do 

realizacji tego zamierzenia. Moje cele s" jasno sprecyzo-

wane); rzetelno%& skali obliczona dla 91-osobowej grupy 
badanych wynios a ' Cronbacha = 0,88.

2. Planowo%& – na skal! sk ada si! 8 pozycji (np. Zwykle 

przyst&puj& do dzia ania po rozwa!eniu wszystkich oko-

liczno$ci sprawy. Planuj"c, rozwa!am wszystkie mo!liwe 

warianty sytuacji i dostosowuj& do nich odpowiednie po-

st&powanie); rzetelno%& skali obliczona dla 91-osobowej 
grupy wynios a ' Cronbacha = 0,79.

3. Szczegó owo%& planowania – na skal! sk ada si! 
7 pozycji (np. Moje plany s" szczegó owe i dlatego wiem, 

co b&d& robi . Planuj"c bardzo szczegó owo, czuj& si& 

bezpieczny); rzetelno%& skali w 91-osobowej grupie bada-
nej wynios a ' Cronbacha = 0,82.

4. Bogactwo tre%ci "ycia – na skal! sk ada si! 12 po-
zycji (np. Równocze$nie realizuj& wiele planów. Mam 
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wiele celów w !yciu, które staram si& realizowa%); rze-
telno%& skali w 91-osobowej grupie badanej wynios a 
' Cronbacha = 0,92.

5. Unikanie pora"ek – na skal! sk ada si! 7 pozycji (np. 
Boj& si& trudnych zada#. Boj& si& pora!ki i rozczarowa-

nia, dlatego nie stawiam sobie zbyt ambitnych celów); 
rzetelno%& skali w 91-osobowej grupie badanej wynios a 
' Cronbacha = 0,73.

6. Wsparcie spo eczne – na skal! sk ada si! 11 pozycji 
(np. Przed przyst"pieniem do dzia ania zasi&gam opinii 

bliskich mi osób. Gdy co$ planuj&, my$l& o tym, co po-

wiedz" inni na ten temat); rzetelno%& skali w 91-osobowej 
grupie badanej wynios a ' Cronbacha = 0,83.

Badani ustosunkowuj$ si! do poszczególnych pozycji 
kwestionariusza na 5-stopniowej skali. S$ to skale typu 
Likerta, ka"da z pozycji jest oceniana od 1– zdecydo-

wanie nie zgadzam si&, do 5 – zdecydowanie zgadzam 

si&. Odpowiedzi diagnostyczne dla wszystkich 54 po-
zycji s$ zakotwiczone w aprobuj$cym kra#cu skali. 
W badanej próbie wszystkie skale Wielowymiarowego 
Kwestionariusza Planów uzyska y zadowalaj$c$ rzetel-
no%&.

Zmienn$ zale"n$ w badaniu by a subiektywna ocena 
post!pu w realizacji celu. Po trzech miesi$cach bada-
ni dokonywali oceny post!pu w realizacji celu, zgodnie 
z dostarczon$ instrukcj$: Oce# na skali, w jakim stopniu 

w ci"gu ostatnich trzech miesi&cy dokona e$ post&pu 

w realizacji wyznaczonego celu. Przyjrzyj si& znajduj"-

cym si& pod skal" przedzia om procentowym i oszacuj, 

który z nich najtrafniej opisuje dokonany przez Ciebie 

w ostatnich trzech miesi"cach post&p:

t-Studenta nie ujawni o istotnych ró"nic t(89)=0,59; n.i. 
mi!dzy kobietami (M = 5,90; SD = 2,09) i m!"czyznami 
(M = 5,63; SD = 1,85). Równie" analiza wariancji prze-
prowadzona w schemacie: 3 grupa (Bez implementacji, 
Imple mentacja, Implementacja i wzmocnienie poczucia 
skuteczno%ci) × 2 p e& dla zmiennej zale"nej: subiektyw-
na ocena post!pu w realizacji celu nie wykaza a istotnego 
efektu interak cji zmiennych: grupa i p e& F(2, 85) = 0,76; 
n.i. Przeprowadzona jednoczynnikowa analiza wariancji 
w planie dla grup niezale"nych nie wykaza a istotnego 
wp ywu zmiennej grupa na ocen! poczucia w asnej sku-
teczno%ci F(2, 88) = 1,54; n.i. We wszystkich grupach ba-
dani oceniali stosunkowo wysoko poczucie w asnej sku-
teczno%ci (na skali od 1 do 9). W grupie Bez implementa-
cji %redni wynik ocen dotycz$cych poczucia skuteczno%ci 
wyniós : M = 6,53; SD = 1,66, w grupie Implementacja: 
M = 7,14; SD = 1,51, w grupie Implementacja i wzmoc-
nienie poczucia skuteczno%ci: M = 7,03; SD = 1,02. 
Przeprowadzona analiza regresji nie wykaza a istotnego 
zwi$zku mi!dzy subiektywn$ ocen$ post!pu w realizacji 
celu a poczuciem w asnej skuteczno%ci, ß = 0,19; n.i.

W nast!pnej kolejno%ci przeprowadzono analiz! korela-
cji mi!dzy formalnymi w a%ciwo%ciami planów (mierzo-
nymi na podstawie Wielowymiarowego Kwestionariusza 
Planów) a subiektywn$ ocen$ post!pu w realizacji celu. 
Warto%ci wspó czynników korelacji (r-Pearsona) s$ 
przedstawione w Tabeli 1.

Analiza korelacji ujawni a istotny pozytywny zwi$zek 
mi!dzy dwiema w a%ciwo%ciami planów: orientacj" na 

cel oraz szczegó owo$ci" planowania a subiektywn$ oce-
n$ post!pu w realizacji celu. Im bardziej osoby badane 

0 ............... 1 .................2 ................ 3 .................4 ................ 5 .................6.................7 ................ 8 .................9

0–9% 10–19%  20–29% 30–39%  40–49% 50–59% 60–69% 70–79% 80–89% 90–100%

Zmiennymi kontrolowanymi w badaniu by y p e& oraz 
ocena poczucia w asnej skuteczno%ci. Badani dokonywali 
oceny poczucia w asnej skuteczno%ci, odpowiadaj$c na 
nast!puj$ce pytanie: Prosimy, aby$ oceni (-a) na skali (od 

1 do 9), w jakim stopniu posiadasz mo!liwo$ci (umiej&t-

no$ci, kompetencje), niezb&dne, aby osi"gn"% wybrany 

przez Ciebie cel (im wy!sza cyfra, w tym wi&kszym stop-

niu posiadasz takie mo!liwo$ci).

Wyniki i dyskusja

Przeprowadzona analiza nie wykaza a wp ywu zmien-
nych kontrolowanych: p e& oraz poczucie skuteczno%ci na 
subiektywn$ ocen! post!pu w realizacji celu. Porównanie 
%rednich ocen post!pu w realizacji celu na podstawie testu 

wykazywa y tendencj! do precyzyjnego ujmowania ce-
lów i gotowo%& do wytrwa ego dzia ania (orientacj! na 
cel) oraz im bardziej ujawnia y sk onno%& do szczegó o-
wego opracowywania planu dzia ania, tym wy"ej ocenia-
 y post!p w realizacji wybranego celu po up ywie trzech 
miesi!cy.

W dalszym kroku, próbuj$c okre%li& wp yw na subiek-
tywn$ ocen! post!pu w realizacji celu zarówno implemen-
tacji intencji, jak i planowo%ci oraz orientacji na cel, prze-
prowadzono analiz! regresji wielokrotnej. Zastosowana 
w badaniu manipulacja pozwoli a od razu przedstawi& 
zmienn$ implementacja w postaci wektora, ka"da kolejna 
warto%& zmiennej ró"ni a si! bowiem od poprzedniej na-
t!"eniem zastosowanej manipulacji (brak implementacji, 
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implementacja, implementacja i wzmocnienie poczucia 
skuteczno%ci). Grupy zakodowano w nast!puj$cy sposób: 
warto%& równa 0 – oznacza brak implementacji, warto%& 
1 – wprowadzenie implementacji, warto%& 2 – wprowa-

dzenie implementacji intencji i wzmocnienie poczucia 

w asnej skuteczno$ci. Aby oszacowa& efekt interakcji, 
wprowadzono do analizy dodatkowy predyktor, b!d$-
cy iloczynem obu zmiennych niezale"nych (zmiennej 
implementacja oraz w a$ciwo$ci planów – w pierwszej 
analizie w zakresie szczegó owo%ci planowania, w dru-
giej analizie w zakresie orientacji na cel) (Sosnowski, 
2010). Zmienne niezale"ne w $czano do analizy regresji 
w nast!puj$cej kolejno%ci: w pierwszym kroku wpro-
wadzono zmienne implementacja (Bez implementacji, 
Implementacja, Implementacja i wzmocnienie poczucia 
w asnej skuteczno%ci) oraz w a%ciwo%ci planów (w pierw-
szej analizie w zakresie szczegó owo%ci planowania, 
w drugiej analizie w zakresie orientacji na cel), w drugim 
kroku wprowadzono iloczyn zmiennych implementacja 
i w a$ciwo$ci planów. Pocz$tkowo analizowano wp yw 
zmiennych implementacja, szczegó owo$% planowania 
oraz interakcji mi!dzy tymi zmiennymi na subiektywn$ 
ocen! post!pu w realizacji celu. Wyniki przeprowadzonej 
analizy wykaza y, "e implementacja nie stanowi istotnego 
predyktora subiektywnej oceny post!pu w realizacji celu, 
ß = –0,07, t(87) = –0,60; n.i. Istotny pozytywny zwi$zek 
potwierdzi  si! wy $cznie mi!dzy szczegó owo%ci$ pla-
nowania a subiektywn$ ocen$ post!pu w realizacji celu, 
ß = 0,47, t(87) = 2,76; p < 0,05. Osoby badane, które wy-
kazywa y wysok$ tendencj! w szczegó owo%ci planowa-
nia, po miesi$cu wy"ej ocenia y swój post!p w realizacji 
celu. Nieistotnym predyktorem subiektywnej oceny po-
st!pu w realizacji celu okaza a si! tak"e interakcja mi!dzy 
zmiennymi implementacja i szczegó owo$% planowania, 
ß = –0,28, t(87) = 1,63; n.i.

W dalszej kolejno%ci analizowano wp yw zmiennych 
implementacja, orientacja na cel oraz interakcji mi!dzy 
tymi zmiennymi na subiektywn$ ocen! post!pu w reali-
zacji celu. Model okaza  si! dobrze dopasowany do da-
nych, F(3,87) = 5,10; p < 0, 01. Uwzgl!dnienie inter akcji 
mi!dzy zmiennymi implementacja i orientacja na cel 

istotnie lepiej pozwala przewidzie& ocen! post!pu w re-
alizacji celu, skorygowane R² = 0,13 (zmiana R² = 0,085; 
p < 0,05). Ponownie nieistotny okaza  si! wp yw sa-
mej zmiennej implementacja, ß = –0,11, t(87) = –1,08; 
n.i., istotnym predyktorem subiektywnej oceny post!pu 
w realizacji celu okaza a si! orientacja na cel, ß = 0,63, 
t(87) = 3,80; p < 0,001, a tak"e interakcja mi!dzy zmien-
nymi orientacja na cel oraz implementacja, ß = –0,47, 
t(87) = –2,82; p < 0,05. Wizualizacja tej inte rakcji jest 
przedstawiona na Rysunku 1.

Jak wida& na Rysunku 1, istotne ró"nice w subiek-
tywnej ocenie post!pu w realizacji celu w zale"no%ci od 
stopnia orientacji na cel wyst$pi y wy $cznie w grupie 
Bez implementacji, w której badani tylko formu owali 
cel i nie dokonywali implementacji intencji. W grupie 

Tabela 1. 

Warto%ci wspó czynników korelacji (r-Pearsona) mi!dzy subiektywn$ ocen$ post!pu w realizacji celu a formalnymi w a%ci-
wo%ciami planów (WKP)

WKP
*cena

Orientacja 
na cele

Planowo%&
Szczegó owo%& 

planowania
Wsparcie 
spo eczne

Bogactwo 
tre%ci "ycia

Unikanie 
pora"ek

Ocena post!pu 0,26* 0,16 0,26* 0,15 0,17 -0,01

* korelacja jest istotna na poziomie p < 0,05 (dwustronnie)

Rysunek 1. 

Subiektywna ocena post!pu w realizacji celu w zale"no%ci 
od stopnia orientacji na cel i przynale"no%ci do grupy.
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tej badani o wy"szej orientacji na cel po trzech miesi$-
cach wy"ej oceniali post!p w realizacji celu ni" badani 
o ni"szej orientacji na cel. W dwóch pozosta ych grupach, 
w których badani dokonywali implementacji intencji 
(Implementacja, Implementacja i wzmocnienie poczucia 
w asnej skuteczno%ci), nie odnotowano istotnych ró"nic 
w subiektywnej ocenie post!pu w realizacji celu w zale"-
no%ci od stopnia orientacji na cel. Potwierdzaj$ to wyniki 
analizy regresji w podziale na grupy: Bez implementacji, 
Implementacja, Implementacja i wzmocnienie poczucia 
w asnej skuteczno%ci, w której oceniano wp yw orientacji 
na cel na subiektywn$ ocen! post!pu w realizacji celu. 
W grupie Bez implementacji orientacja na cel okaza a si! 
istotnym predyktorem subiektywnej oceny post!pu w re-
alizacji celu, ß = 0,61; p < 0,001, w grupie Implementacja 
wp yw orientacji na cel na subiektywn$ ocen! post!pu 
w realizacji celu by  nieistotny, ß = 0,17; n.i., podobnie 
w grupie Implementacja i wzmocnienie poczucia w asnej 
skuteczno%ci, orientacja na cel okaza a si! nieistotnym 
predyktorem subiektywnej oceny post!pu w realizacji 
celu, ß = –0,06; n.i.

Konkluduj$c, Hipoteza 1 – zak adaj$ca ogólnie korzyst-
ny wp yw implementacji intencji na subiektywn$ ocen! 
post!pu w realizacji osobistego celu po up ywie trzech 
miesi!cy – nie zyska a potwierdzenia. Przeprowadzona 
analiza potwierdzi a natomiast Hipotez! 2, zak adaj$c$, 
i" implementacja intencji mo"e zrekompensowa& wp yw 
uwarunkowanych osobowo%ciowo niekorzystnych ten-
dencji w zakresie formu owania celów i planów. Rezultaty 
badania wykaza y, "e dzi!ki dokonaniu implementacji in-
tencji oraz wzmocnieniu poczucia skuteczno%ci u osób, 
które ujawniaj$ osobowo%ciowo uwarunkowan$ tenden-
cj! do nieprecyzyjnego ujmowania celów, a dodatkowo 
brak determinacji w wytrwa ym dzia aniu wzrasta su-
biektywna ocena post!pu. W przypadku osób o niskiej 
orientacji na cel, ocena post!pu w realizacji celu wzrasta 
w grupach, w których badani dokonywali implementacji 
intencji. Natomiast w przypadku osób o wysokiej orienta-
cji na cel, jak wskazuje Rysunek 1, ocena post!pu obni"a 
si! w obydwu grupach, w których zastosowano instruk-
cj! nak aniaj$c$ do dokonania implementacji intencji. 
Jednocze%nie istotne ró"nice w ocenie post!pu mi!dzy 
osobami o niskiej i wysokiej orientacji na cel wyst!puj$ 
wy $cznie w grupie, w której instrukcja nak ania a jedy-
nie do sformu owania celu. Zatem korzystne oddzia ywa-
nie implementacji intencji, a szczególnie implementacji 
intencji oraz wzmocnienia poczucia skuteczno%ci odnoto-
wano tylko u osób o niskiej orientacji na cel.

W omawianym badaniu analizowano wp yw imple-
mentacji intencji na subiektywn$ ocen! post!pu w reali-
zacji wy $cznie jednego celu, dodatkowo w perspektywie 

stosunkowo d ugiego okresu – trzech miesi!cy. Autorzy 
podkre%laj$, "e implementacja intencji stanowi pewnego 
rodzaju strategi! poznaw cz$, której skuteczno%& dzia a-
nia mo"e si! zmniejsza& w miar! wyd u"ania si! czasu 
niezb!d nego do realizacji celu. Dzieje si! tak, poniewa" 
w d u"szym okresie dzia ania mog$ pojawi& si! przeszko-
dy i trudno%ci, które trudno by o przewidzie& podczas 
tworzenia planu. Ponadto zak ócaj$ca dla wp ywu imple-
mentacji intencji na dzia anie mo"e w dalszej perspekty-
wie okaza& si! równoczesna realizacja kilku konkuren-
cyjnych celów (Koestner i in., 2006). Mo"na st$d wnosi&, 
"e im d u"szego czasu wymaga realizacja celu, tym mniej 
korzystne b! dzie oddzia ywanie implementacji intencji. 
Dlatego postanowiono przeprowadzi& badanie, w którym 
subiektywna ocena post!pu w realizacji celu b!dzie doty-
czy a krótszego okresu – dwóch miesi!cy, a dodatkowo 
ocenie poddano post!p w zakresie trzech celów. Celem 
kolejnego badania by o jednak przede wszystkim spraw-
dzenie, czy implementacja intencji pozwala zrekompen-
sowa& s abo%& wewn!trznych mechanizmów kontroli 
dzia ania i w rezultacie pozwala pomimo „s abej woli” 
skutecznie realizowa& cele.

Badanie 2

Celem tego badania by o wskazanie, czy implementa-
cja intencji pozwala na dzia anie zgodne z wyznaczonym 
celem pomimo s abo%ci wewn!trznych mechanizmów sa-
moregulacyjnych. S abo%& woli wed ug Kuhla wi$"e si! 
z nisk$ sprawno%ci$ wewn!trznych mechanizmów kon-
troli dzia ania, co w rezultacie prowadzi do braku sku-
teczno%ci i wytrwa o%ci w dzia aniu. Osoby zorientowane 
na dzia anie w porównaniu z osobami zorientowanymi na 
stan uzyskuj$ na ogó  zarówno wy"sze wyniki w zakre-
sie wytrwa o%ci, jak i skuteczno%ci dzia ania. Gollwitzer 
ze swoimi wspó pracownikami (Golwitzer i in., 2004) 
przekonuj$, "e poprawa skuteczno%ci i wytrwa o%ci 
dzia ania zale"y przede wszystkim od dokonania imple-
mentacji intencji, czyli delegowania kontroli do sytuacji. 
Uwzgl!dniaj$c rezultaty uzyskane w Badaniu 1, wprowa-
dzono zmiany dotycz$ce okresu, w którym badani oce-
niali post!p w realizacji celu. W Badaniu 2 osoby badane 
ocenia y post!p w realizacji trzech wybranych wcze%niej 
celów po up ywie dwóch miesi!cy. W tym badaniu pod-
j!to prób! weryÞ kacji nast!puj$cej hipotezy badawczej:

Hipoteza 1: Osoby zorientowane na stan wy"ej ocenia-
j$ post!p w realizacji celów po dokonaniu implementacji 
intencji ni" bez implementacji intencji. Implementacja in-
tencji nie wywiera wp ywu na subiektywn$ ocen! post!-
pu w realizacji celów osób zorientowanych na dzia anie.
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Metoda

Uczestnicy

Badanymi by a grupa 85 osób (66 kobiet i 19 m!"-
czyzn), w wieku od 20 do 58 lat (M = 27,33; SD = 7,04). 
Wszyscy badani byli pracownikami jednej z gda#skich 
Þ rm. Badani zostali losowo przydzieleni do jednej 
z dwóch grup: tej, w której dokonywali implementacji in-
tencji (N = 45; 35 kobiet, 10 m!"czyzn) oraz tej, w której 
nie przeprowadzano implementacji (N = 40; 31 kobiet, 
9 m!"czyzn).

Procedura

Równie" to badanie mia o charakter dwuetapowy. 
Poinformowano o tym uczestników i poproszono ich 
o zapisanie kodu (inicja y rodziców i data urodzenia) na 
wszystkich wykorzy stanych w badaniu kwestionariu-
szach. W pierwszym etapie wszystkie osoby bior$ce udzia  
w badaniu wype nia y pocz$tkowo kwestionariusz Kuhla 
(ACS-90) w polskiej adaptacji Marsza -Wi%niewskiej 
(2002), a nast!pnie zosta y poproszone o sformu owa-
nie zgodnie z podan$ instrukcj$ trzech obecnie osobi%cie 
wa"nych celów – osobistych projektów (Littlle, 1980, 
1993; Little, Lecci i Watkinson, 1992). Nast!pnie w za-
le"no%ci od grupy badani dokonywali b$d' nie imple-
mentacji intencji. Prezentacja instrukcji wyja%niaj$cej, 
na czym polega przeprowadzenie implementacji intencji 
zosta a poprzedzona manipulacj$ maj$c$ na celu stworze-
nie poczucia zobowi$zania do dokonania implementacji. 
Na podstawie rezultatów wcze%niejszych bada# za o"ono, 
"e je"eli implementacja intencji ma zrekompensowa& s a-
bo%& wewn!trznych mechanizmów regulacyjnych, to jest 
to mo"liwe tylko w warunkach stwarzaj$cych poczucie 
pewnej presji i zobowi$zania. Instrukcja wykorzystana 
do wprowadzenia poczucia zobowi$zania do dokona-
nia implementacji intencji zosta a stworzona w oparciu 
o instrukcj! z badania Koestnera i wspó pracowników 
(Koestner i in., 2006) nad wp ywem implementacji inten-
cji na skuteczno%& realizacji postanowie# noworocznych: 
Badania prowadzone przez psychologów na temat warun-

ków skutecznego dzia ania wyra(nie pokazuj", !e wyzna-

czenie celu to za ma o, aby podj"% dzia anie. Oszukujesz 

sam(-a) siebie, my$l"c, !e jest inaczej. Szczere ch&ci to 

za ma o! Aby odnie$% sukces, musisz opracowa% plan. 

(…) Dobry plan to warunek sukcesu, ale sformu owa% 

dobry plan nie jest  atwo. Dlatego sukcesy w osi"ganiu 

celów maj" tylko ci, którzy potraÞ " w pe ni korzysta% ze 

swojej inteligencji. Musisz wi&c naprawd& si& zmobili-

zowa% i w pe nym skupieniu przeczyta% instrukcj&, któr" 

dla ciebie przygotowali$my…. Po odczytaniu tej infor-
macji badani zapoznawali si! z instrukcj$ wskazuj$c$, 
w jaki sposób powinni dokona& implementacji intencji 

(sformu owa& plan). Wy korzystano tutaj instrukcj! iden-
tyczn$ z przedstawion$ w opisie pierwszego badania.

Badani w obydwu grupach umie%cili wype nione przez 
siebie kwestionariusze w kopertach, na których ponow-
nie zapisali zamieszczony na kwestionariuszach kod. Po 
dwóch miesi$cach wszyscy badani dokonywali oceny 
post!pu realizacji celów w oparciu o t! sam$ skal!, jak 
zaprezentowana w opisie pierwszego badania (od 0 do 
100%).

Mierzone zmienne

Zmienn$ niezale"n$ w badaniu stanowi y ró"nice indy-
widualne w zakresie orientacji na stan vs. na dzia anie. 
Podstaw! oceny ró"nic w tym zakresie stanowi a Skala 
Kontroli Dzia ania (ACS-90) Kuhla w polskiej adaptacji 
Marsza -Wi%niewskiej (2002). Skala ta sk ada si! z 36 
pozycji, po 12 dla ka"dej z trzech skal. Trzy skale od-
powiadaj$ wyodr!bnionym przez Kuhla typom orienta-
cji. W badaniu mo"liwy jest niezale"ny pomiar w oparciu 
o ka"d$ ze skal (AOF, AOD, AOP). W prezentowanym 
badaniu wykorzystano skal! AOD, która teoretycznie 
zwi$zana jest z regulacj$ pozytywnego afektu, niezb!d-
nego dla implementacji intencji i ma zasadnicze znacze-
nie dla wytrwa o%ci w d$"eniu do celu (Baumann i Kuhl, 
2005). Poszczególne pozycje w skali AOD kwestionariu-
sza Kuhla opisuj$ sytuacje umiarkowanego codziennego 
stresu, stresu zwi$zanego z wyzwaniem (celami konß ik-
towymi, trudnymi b$d' monotonnymi). Badany decydu-
je, która z proponowanych dwóch odpowiedzi opisuje 
typowy dla niego sposób zachowania w danej sytuacji. 
Przyk adem sytuacji opisuj$cej stres zwi$zany z wyzwa-
niem (AOD) jest pozycja: Kiedy mam stawi% czo o jakiej$ 

trudno$ci:

a) Czuj& si&, jakbym sta  przed ogromn" gór", której 

nie mog& pokona%;

b)  Szukam odpowiedniego sposobu na rozwi"zanie pro-

blemu.

Im wy"szy wynik w danej skali, tym wy"szy poziom 
orientacji na dzia anie. Skala AOD w badanej próbie 
uzyska a zadowalaj$c$ rzetelno%&: wspó czynnik ' Cron-
bacha wyniós  0,72.

Zmienn$ zale"n$ w badaniu by a subiektywna ocena 
post!pu w realizacji celów. Za wska'nik post!pu przyj!to 
zsumowane, a nast!pnie u%rednione oceny dotycz$ce po-
st!pu w zakresie trzech wybranych celów. Do oceny po-
st!pu wykorzystano metod! przedstawion$ w Badaniu 1.

Wyniki i dyskusja

Przeprowadzona analiza nie wykaza a wp ywu zmien-
nej kontrolowanej p e& na subiektywn$ ocen! post!pu 
w realizacji celu. Porównanie %rednich ocen post!pu 
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w realizacji celu na podstawie testu t-Studenta nie ujaw-
ni o istotnych ró"nic, t(83) = –0,27; n.i. mi!dzy kobie-
tami (M = 4,90; SD = 1,93) i m!"czyznami (M = 5,05; 
SD = 2,62). Równie" analiza wariancji przeprowadzona 
w schemacie: 2 grupa (Implementacja, Bez implementa-
cji) × 2 p e& dla zmiennej zale"nej: subiektywna ocena 
post!pu w realizacji celu, nie wykaza a istotnego efektu 
interakcji zmiennych: grupa i p e&, F(1, 81) = 0,22; n.i.

Na podstawie sumy wyników w skali AOD (poni"ej 
i powy"ej mediany; Me = 7) wyró"niono osoby zorien-
towane na stan vs. na dzia anie, przyjmuj$c, "e osoby, 
które uzyska y wynik powy"ej mediany, s$ zorientowane 
na dzia anie, natomiast osoby, które uzyska y wynik po-
ni"ej mediany, s$ zorientowane na stan. Wed ug autora 
skali – Kuhla – wynik powy"ej 6 w 12-punktowej skali 
AOD wskazuje na orientacj! na dzia anie (Kuhl, 1994). 
Nast!pnie przeprowadzono dwuczynnikow$ analiz! wa-
riancji w schemacie 2 (grupa: Implementacja, Bez imple-
mentacji) × 2 (orientacja na stan, orientacja na dzia anie 
w zakresie AOD), gdzie zmienn$ zale"n$ by a %rednia 
ocena post!pu w realizacji osobistych projektów po 
dwóch miesi$cach.

Wyniki wykaza y istotny statystycznie efekt g ówny 
zmiennej: grupa, F(1, 81) = 5,07; p < 0,05; cz$stkowe 
)² = 0,059. Badani w grupie Implementacja wy"ej ocenia-
li swój post!p (M = 5,40; SD = 1,74) ni" badani w grupie 
Bez implementacji (M = 4,42; SD = 2,33). Tym samym 
wynik ten ró"ni si! od rezultatu uzyskanego w Badaniu 1. 
W Badaniu 2 subiektywne oceny badanych, którzy oce-
niali po dwóch miesi$cach swój post!p w realizacji trzech 
wybranych celów by y istotnie wy"sze w grupie, w której 
dokonali oni implementacji intencji ni" w grupie, w któ-
rej wy $cznie okre%lili swoje cele.

Istotny statystycznie okaza  si! efekt interakcji obu 
czynników (grupa × orientacja na stan vs. na dzia anie), 
F(1, 81) = 4,34; p < 0,05; cz$stkowe )² = 0,051. W grupie 
Bez implementacji osoby zorientowane na stan istotnie 
ni"ej oceni y swój post!p (M = 3,53; SD = 2,04) w re-
alizacji osobistych projektów po dwóch miesi$cach ni" 
w grupie Implementacja (M = 5,42; SD = 1,59). W przy-
padku osób zorientowanych na dzia anie nie odnotowano 
istotnych ró"nic w post!pie realizacji celów w grupach: 
Implementacja (M = 5,37; SD = 2,03) i Bez implementacji 
(M = 5,30; SD = 2,30). Wizualizacja tych interakcji jest 
przedstawiona na Rysunku 2.

Konkluduj$c, zyska a potwierdzenie hipoteza zak ada-
j$ca, i" implementacja intencji mo"e zrekompensowa& 
niekorzystny wp yw niskiej sprawno%ci wewn!trznych 
mechanizmów kontroli dzia ania. Analiza %redniego po-
st!pu w realizacji osobistych projektów po dwóch mie-
si$cach wykaza a, "e implementacja intencji wywiera 

korzystny wp yw na ocen! post!pu w realizacji celów 
dokonan$ przez osoby zorientowane na stan. Po wprowa-
dzeniu implementacji intencji oceny post!pu deklarowa-
ne przez osoby zorientowane na stan nie ró"ni y si! od 
ocen post!pu dokonywanych przez osoby zorientowane 
na dzia anie. Odnotowano istotne ró"nice mi!dzy oso-
bami zorientowanymi na stan w zakresie ocen post!pu 
w realizacji osobistych projektów w warunku implemen-
tacji intencji oraz w warunku braku implementacji inten-
cji. W przypadku osób zorientowanych na dzia anie nie 
odnotowano istotnych ró"nic w ocenach post!pu w gru-
pach: Implementacja oraz Bez implementacji. Osoby zo-
rientowane na dzia anie, które charakteryzuj$ si! wysok$ 
sprawno%ci$ mechanizmów samoregulacyjnych, dzia aj$ 
skutecznie w wi!kszym stopniu w oparciu o wewn!trzne 
mechanizmy ni" czynniki sytuacyjne. Tym samym mo"-
na uzna&, "e delegowanie kontroli do sytuacji pomaga 
dzia a& skutecznie przede wszystkim tym osobom, które 
cechuje niska sprawno%& wewn!trznych mechanizmów 
kontroli dzia ania. Badanie 2, w którym ocen! post!pu 
w realizacji celu ograniczono do dwóch miesi!cy, po-
twierdzi o równie", i" implementacja intencji ogólnie 
zwi!ksza subiektywn$ ocen! post!pu w realizacji celów. 
Tym samym wykazano, i" w krótszym okresie implemen-
tacja intencji korzystnie wp ywa na subiektywn$ ocen! 
post!pu w realizacji celów. Prawdopodobnie d u"szy czas 
zwi!ksza niekorzystny wp yw tych czynników, które 
trudno przewidzie& na etapie planowania dzia ania.

Dyskusja ogólna

Jednym z celów zaprezentowanych w artykule bada# 
by o wykazanie, czy pozytywny wp yw implementacji in-
tencji na post!p w realizacji celu dotyczy nie tylko celów 

Rysunek 2. 

Subiektywna ocena post!pu w realizacji celów przez osoby 
zorientowane na stan i na dzia anie w grupach: Implementacja 
i Bez implementacji.
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krótkoter minowych i narzuconych z zewn$trz, lecz rów-
nie" sformu owanych i wybranych osobi %cie (Koestner 
i in., 2006). Z uwagi na charakter analizowanych w ba-
daniach celów za miar! post!pu w ich realizacji przy-
j!to subiektywn$ ocen! post!pu. Z jednej strony jest to 
miara powszechnie przyjmowana przez badaczy celów, 
którzy w swoich badaniach korzy staj$ przede wszystkim 
z metod self-reports, z drugiej strony, zdaniem Koestnera 
i jego wspó pracowników, subiektywna ocena post!pu 
jest równie dobrym wska'nikiem post!pu, jak obiektyw-
ne kryteria (Koestner i in., 2006). Jednak nale"y przyzna&, 
i" wykorzystanie w omówionych badaniach wy $cznie 
subiektywnej oceny post!pu jako wska'nika skuteczno-
%ci dzia ania stanowi istotne ograniczenie dla mo"liwo%ci 
interpretacji uzyskanych rezultatów. Z pewno%ci$ zatem 
w przysz ych badaniach nale"a oby odwo a& si! równie" 
do innych obiek tywnych kryteriów pozwalaj$cych na 
ocen! rzeczywistego post!pu w realizacji celów.

W pierwszym etapie obydwu bada# poproszono uczest-
ników o sformu owanie zgodnie z podan$ deÞ nicj$ (Little, 
1980) osobistych projektów (personal projects). Wybór 
koncepcji osobistych projektów by  podyktowany ich 
specyÞ k$. Zdaniem Little’a, osobiste projekty wi$"$ si! 
z bie"$cym kontekstem sytuacyjnym i dotycz$ celów, któ-
re jednostka uwa"a za aktualnie wa"ne (Little i in., 1992; 
Palys i Little, 1983). W badaniu, oprócz oddzia ywania 
implementacji intencji, analizowano równie" wp yw na 
ocen! post!pu w realizacji celów ró"nic indywidualnych 
w sposobie formu owania celów i planów oraz sprawno-
%ci mechanizmów kontroli dzia ania. Wa"nym pytaniem, 
na które mia y odpowiedzie& wyniki bada# by o pytanie 
o mo"liwo%& zrekompensowania, poprzez dokonanie im-
plementacji intencji, wp ywu uwarunkowanych osobo-
wo%ciowo niekorzystnych tendencji w zakresie sposobu 
for mu owania celów oraz s abo%ci wewn!trznych mecha-
nizmów samoregulacyjnych. Uzyskane w badaniu rezul-
taty potwierdzi y, i" w pewnych warunkach implementa-
cja intencji mo"e zwi!ksza& subiektywn$ ocen! post!pu 
w realizacji celu, a tak"e dowiod y, "e nieumie j!tno%& 
precyzyjnego formu owania celów, a tak"e brak determi-
nacji w d$"eniu do ich osi$gni! cia oraz niska sprawno%& 
mechanizmów kontroli dzia ania, mog$ zosta& zrekom-
pensowane poprzez dokonanie implementacji intencji.

W Badaniu 1 badani oceniali post!p w realizacji celu po 
up ywie trzech miesi!cy i wówczas nie odnotowano istot-
nego wzrostu subiektywnych ocen w obydwu grupach, 
w których badani dokonywali im plementacji intencji. 
Jednocze%nie badani ci odnosili swoje oceny wy $cznie 
do jednego celu. Z kolei w drugim badaniu, osoby badane 
ocenia y swój post!p w realizacji trzech celów po up y-
wie dwóch miesi!cy. Uzyskane w tym badaniu rezultaty 

potwierdzi y korzystny wp yw imple mentacji intencji na 
subiektywn$ ocen! post!pu w realizacji celów. Ró"nice 
mi!dzy Badaniem 1 i Badaniem 2 wi$"$ si! równie" z kon-
tekstem, w jakim badani przeprowadzali implementa cj! 
intencji. W Badaniu 1, w jednej z grup badani dokonywali 
implementacji intencji i jedno cze%nie wzmacniali poczu-
cie skuteczno%ci, w Badaniu 2 wprowadzenie informacji 
o tym, w jaki sposób nale"y dokona& implementacji in-
tencji poprzedzone zosta o zaprezentowaniem instrukcji, 
która mia a na celu stworzy& poczucie presji i zobowi$za-
nia do dokonania imple mentacji intencji. By& mo"e zatem 
przyczyn$, dla której w Badaniu 1 i Badaniu 2 uzyskano 
odmienne rezultaty dotycz$ce wp ywu implementacji in-
tencji na subiektywn$ ocen! post!pu w realizacji celu, 
s$ ró"nice dotycz$ce okresu, po up ywie którego badani 
oceniali swój post!p, ilo%ci celów, jakie oceniali, albo te" 
ró"nice w warunkach przeprowadzenia imple mentacji in-
tencji. Z pewno%ci$, aby móc w pe ni wyja%ni& stwierdzo-
ne w tym przypadku ró" nice, nale"y przeprowadzi& ko-
lejne badanie, które pozwoli oby rozstrzygn$&, w jakich 
warun kach implementacja intencji wywiera, a w jakich 
nie wywiera korzystnego wp ywu na ocen! post!pu w re-
alizacji osobistych celów.

Badacze, którzy we wspó czesnej psychologii pro-
ponuj$ ró"ne koncepcje celów i planów, jednocze%nie 
sugeruj$, i" proponowane przez nich konstrukty w ro-
dzaju: osobiste projekty (Little, 1980), osobiste d$"enia 
(Emmons, 1998), zadania "yciowe (Cantor i Zirkel, 1990) 
mog$ stanowi& zarówno podstaw! analizy intencjonalnej 
aktywno%ci jednostki, jak i s$ pew nym sposobem analizy 
osobowo%ci. W a%ciwo%ci dotycz$ce sposobu formu owa-
nia celów i planów s$ traktowane jako wzgl!dnie trwa e 
tendencje osobowo%ciowe. Nale"y st$d wnosi&, i" popra-
wa skuteczno%ci dzia ania b$d' ogólnie – funkcjonowania 
osobowo%ci powinna wi$za& si! ze zmianami w zakresie 
tego kierunkowego czy te" motywacyjnego sk adnika 
osobowo%ci (M$drzycki, 2002). Zgodnie jednak z suge-
sti$ Gollwitzera oraz jego wspó pracowników (Wieber 
i Gollwitzer, 2010), po to, aby dzia a& skutecznie, nieko-
niecznie trzeba cokolwiek zmienia& w sobie, wystarczy 
opracowa& plan realizacji celu. W pierwszym z zapre-
zentowanych bada# dokonano oceny typowego dla da-
nej osoby sposobu formu owania celów i planów w opar-
ciu o stworzony na podstawie koncepcji M$drzyckiego 
(2002) Wielo wymiarowy Kwestionariusz Planów (B a"ek 
i Kadzikowska-Wrzosek, 2002). Re zultaty potwierdzi-
 y, i" osoby, które charakteryzuje niski stopie# orientacji 
na cel, co wi$"e si! z formu owaniem celów w sposób 
ma o precyzyjny i jednocze%nie z brakiem determinacji 
w d$"eniu do ich realizacji, odnosz$ szczególne korzy-
%ci z dokonania implementacji intencji oraz wzmocnienia 



62      ROMANA KADZIKOWSKA-WRZOSEK

poczucia skuteczno%ci. Ró"nice mi!dzy osobami o tzw. 
wysokiej orienta cji na cel i niskiej orientacji na cel w su-
biektywnej ocenie post!pu w realizacji celu ujaw ni y si! 
wy $cznie w grupie, w której badani tylko formu owali 
cel i nie dokonywali imple mentacji intencji. Poprzednie 
badania potwierdzi y wi!ksz$ skuteczno%& dzia ania 
osób o wy sokiej orientacji na cel w porównaniu z oso-
bami o niskiej orientacji na cel, ocenian$ na podstawie 
obiektywnych kryteriów (M$drzycki, 2002). Mierzona na 
podstawie Wielowymia rowego Kwestionariusza Planów 
orientacja na cel jest w zasadzie to"sama z tzw. gotowo-
%ci$ do dzia ania (goal readiness). Poszczególne pozycje 
skali mierz$cej orientacj! na cel wyra"aj$ b$d' przeko-
nanie co do tego, i" jednostka wie, co chce osi$gn$& i co 
powinna zrobi&, aby cel zrealizowa&, b$d' te" potwier-
dzaj$ jej gotowo%& do pe nego zaanga"owania w dzia a-
nie, które pozwoli osi$gn$& cel. Stopie# orientacji na cel 
mo"na zatem uzna& za wska'nik si y motywacji jednost-
ki, a rezultaty wskazuj$ce na to, "e osoby ujawniaj$ce 
wysoki poziom orientacji na cel s$ bardziej skuteczne 
od ujawniaj$cych niski stopie# orientacji na cel, za po-
twierdzenie istotnej roli, jak$ dla skutecznego dzia ania 
odgrywa si a motywacji. Wyniki pierwszego z zaprezen-
towanych w artykule bada# sugeruj$, "e implementacja 
in tencji mo"e równie" zrekompensowa& pewne trudno%ci 
zwi$zane ze sfer$ motywacyjn$, szczególnie w sytuacji 
gdy implementacji intencji towarzyszy wzmocnienie 
poczucia sku teczno%ci. Zdaniem Koestera i jego wspó -
pracowników implementacja intencji zwi!ksza zgodno%& 
dzia ania z celem ( goal-maintenance), z kolei wzmoc-
nienie poczucia skuteczno%ci sprzyja spójno%ci dzia ania 
z Ja (self-maintenance). Mo"na st$d wnosi&, i" w przy-
padku osób o niskiej orientacji na cel jednoczesne do-
konanie implementacji intencji oraz wzmocnienie poczu-
cia skuteczno%ci zwi!kszy o zarówno wyrazisto%& celu, 
jak i przekonanie, "e cel jest osi$galny. Osoby o niskim 
stopniu orientacji na cel w obu grupach, w których badani 
dokonywali implementacji intencji, wy"ej ocenia y swój 
post!p w realizacji celu ni" w grupie, w której badani wy-
 $cznie formu owali cel. Ró"nice w subiektywnej ocenie 
post!pu w realizacji celu mi!dzy osobami ujawniaj$cymi 
niski i wysoki stopie# orientacji na cel okaza y si! istotne 
wy $cznie w grupie, w której badani nie dokonywali im-
plementacji intencji. Uzy skane rezultaty pokaza y tak"e, 
"e w przypadku osób o wysokim stopniu orientacji na cel 
implementacja intencji nie wp ywa na popraw! subiek-
tywnej oceny post!pu w realizacji celu. W przypadku 
tych osób odnotowano co prawda nieistotne, ale jednak 
istniej$ce, jak wida& na Ry sunku 1, obni"enie subiektyw-
nej oceny post!pu w realizacji celu w obydwu grupach, 
w któ rych badani dokonywali implementacji intencji. 

Osoby o wysokim stopniu orientacji na cel to takie, dla 
których charakterystyczna jest du"a wyrazisto%& celu 
i jednocze%nie gotowo%& do pe nego zaanga"owania i de-
terminacji w d$"eniu do celu. Osoby te zatem ujawnia-
j$ uwa runkowan$ osobowo%ciowo wysok$ gotowo$% do 

dzia ania (goal readiness), siln$ motywa cj! i by& mo"e 
próby jej zwi!kszenia za pomoc$ implementacji intencji 
spowo dowa y paradoksalnie niekorzystne oddzia ywa-
nie. Badania Taylor i Pham (1996) nad wp y wem symu-
lacji umys owych na skuteczno%& dzia ania dowiod y, "e 
nadmierne zwi!kszenie motywacyjnej si y celu i jedno-
czesne koncentrowanie uwagi na planie realizacji celu 
mo"e stanowi& silne 'ród o stresu, co w przypadku celu 
wymagaj$cego d u"szego okresu realizacji b!dzie czyn-
nikiem zak ócaj$cym. Z pewno%ci$ jednak dalsze badania 
powinny rozstrzygn$& kwesti! dotycz$c$ wp ywu imple-
mentacji intencji na gotowo%& do dzia ania i ewentualnie 
zak ócaj$cy wp yw sytuacyjnie wzmocnionej gotowo%ci 
do dzia ania na skuteczno%& dzia ania osób ujawniaj$cych 
osobowo%ciowo uwarunkowane wy sokie tendencje w za-
kresie takiej gotowo%ci. Przysz e badania zatem powinny 
w $cza& ocen! gotowo%ci do dzia ania wzbudzonej przez 
dokonanie implementacji intencji i zmierza& do okre%le-
nia warunków, w jakich wywiera ona korzystny, a w ja-
kich zak ócaj$cy wp yw na przebieg dzia ania czy te" na 
ocen! jego skuteczno%ci.

Kuhl w ramach swojej teorii osobowo%ci (Personality 

Systems Interactions Theory), wskazuje na powi$zan$ ze 
zdolno%ci$ do regulacji afektu sprawno%& wewn!trznych 
mechanizmów kontroli dzia ania jako odpowiedzialn$ za 
skuteczno%& dzia ania i jego zgodno%& z formu o wanymi 
zamiarami (Kuhl, 1996; Kuhl i in., 2006). Osoby zorien-
towane na dzia a nie, dzi!ki zdolno%ci do aktywizacji 
pozytywnego afektu w obliczu trudnych, monotonnych 
czy konß iktowych celów oraz zdolno%ci neutralizacji 
afektu negatywnego w obliczu niepo wodze# i codzien-
nych przykro%ci zarówno z wi!ksz$  atwo%ci$ formu u-
j$ plan, jak i przecho dz$ do jego realizacji, a co wi!cej 
w trakcie dzia ania w wi!kszym stopniu do%wiadczaj$ 
po czucia autodeterminacji (Baumann, Kaschel i Kuhl, 
2005; Baumann i Kuhl, 2003; Koole i Kuhl, 2007). Osoby 
zorientowane na stan dysponuj$ niewielkimi zdolno%cia-
mi regulacji afektu i w rezultacie ujawniaj$ trudno%ci za-
równo w sformu o waniu planu, jak i przej%ciu do dzia a-
nia, a tak"e maj$ mniejsze poczucie zgodno%ci realizo-
wanych celów z wewn!trznymi potrzebami i warto%ciami 
(Baumann i in., 2005). S abo%& wewn!trznych mechani-
zmów regulacyjnych sprawia, "e osoby zorientowane na 
stan skutecznie dzia aj$ w warunkach presji i zewn!trz-
nej kontroli (Bau mann i Kuhl, 2005; Fuhrmann i Kuhl, 
1998), ale jednocze%nie w takich warunkach trac$ wgl$d 
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we w asne preferencje. Tym samym, zdaniem Kuhla, na-
le"y uzna&, "e cen$, jak$ p ac$ osoby zorientowane na 
stan za krótkotrwa y wzrost skuteczno%ci dzia ania w wa-
runkach presji, jest brak mo"liwo%ci rozwoju wewn!trz-
nych mechanizmów samoregulacyjnych.

Dotychczasowe badania nad popraw$ skuteczno%ci 
dzia  ania osób zorientowanych na stan dotyczy y albo ce-
lów narzuconych z zewn$trz (Fuhrmann i Kuhl, 1998), 
albo wykonania za dania w warunkach eksperymental-
nych (Baumann i Kuhl, 2005) i nie obejmowa y post!pu 
w realizacji osobi%cie wyznaczonych celów (osobistych 
projektów). Uzyskane w zaprezento wanym badaniu re-
zultaty potwierdzi y, "e implementacja intencji mo"e zre-
kompensowa& s a bo%& wewn!trznych mechanizmów sa-
moregulacyjnych cechuj$c$ osoby zorientowane na stan 
i zwi!kszy& ich post!p w realizacji celów wyznaczonych 
osobi%cie do poziomu post!pu ujaw nianego przez osoby 
o wysokiej sprawno%ci mechanizmów kontroli dzia ania.

Kuhl zak ada, "e sprawno%& wewn!trznych mechani-
zmów samoregulacyjnych, charaktery styczna dla osób 
zorientowanych na dzia anie, opiera si! na mechani-
zmach intuicyjnych, nie%wia domych (Baumann i Kuhl, 
2002, Koole i Kuhl, 2007; Koole, McCullough, Kuhl 
i Roelofsma, 2010). Konstruowanie planu przez osoby 
zorientowane na dzia anie wspierane przez pami&% rozci"-

g " (extensive memory) ma charakter przetwarzania ho-
listyczno-intuicyjnego (Baumann i Kuhl, 2002). Z kolei 
zgodnie z koncepcj$ Gollwitzera implementacja intencji 
przebiega w oparciu o my%lenie sekwencyjno-analityczne 
i ma charakter %wiadomy (Bargh i in., 2010). Wzrost pos-
t!pu w realizacji celów u osób zorientowanych na stan 
po dokonaniu implementacji intencji do poziomu post!pu 
odnotowanego u osób zorien towanych na dzia anie mo"-
na uzna& za dowód na to, "e tak %wiadome, jak i nie%wia-
dome (intuicyjne) mechanizmy kontroli dzia ania wywie-
raj$ podobny wp yw na dzia anie, w tym na uzyskiwane 
w wyniku dzia ania rezultaty (Bargh, Gollwitzer, Lee-
-Chai, Barndollar i Tröt schel, 2001; Bargh i in., 2010).

Wydaje si! równie", "e kompensacja s abo%ci we-
wn!trznych mechanizmów regulacyjnych poprzez do-
konywanie implementacji intencji jest wolna od nieko-
rzystnych konsekwencji, do jakich prowadzi wywieranie 
presji, aby zwi!kszy& skuteczno%& dzia ania. Co prawda 
w zapre zentowanym badaniu, opieraj$c si! na wynikach 
bada# Gollwitzera i jego wspó pracowników (Gollwitzer 
i in., 2004) nad warunkami skutecznej implementacji oraz 
wyni kach bada# nad wi!ksz$ podatno%ci$ osób zoriento-
wanych na stan na wp yw zewn!trznej kontroli (Baumann 
i Kuhl, 2005; Fuhrmann i Kuhl, 1998;), wykorzystano 
manipulacj! maj$c$ na celu stworzenie poczucia zobo-
wi$zania do dokonania implementacji intencji, jednak 

samo stworzenie planu, jak i realizacja celów takiej pre-
sji nie podlega y. Z pewno%ci$ jednak dalsze badania s$ 
potrzebne, aby oceni&, jakie s$ odleg e – poza wzrostem 
post!pu w realizacji celów – konsekwencje implemen-
tacji intencji przez osoby zorientowane na stan. Czy na 
przy k ad implementacja intencji mo"e zmniejszy& po-
ziom stresu, jakiego do%wiadczaj$ osoby zorientowane 
na stan, a tak"e negatywne konsekwencje stresu, takie 
jak zaburzenia psycho somatyczne (Baumann i in., 2005; 
Baumann, Kaschel i Kuhl, 2007). Warto rów nie" spraw-
dzi&, czy dokonanie implementacji intencji w warunkach 
stwarzaj$cych poczucie autonomii (Koestner i in., 2006), 
podobnie jak implementacja intencji w warunkach po-
czucia zobowi$zania, wywiera kompensuj$cy s abo%& 
wewn!trznych mechanizmów samoregulacyj nych wp yw 
na post!p w realizacji celów.

Rezultaty dwóch zaprezentowanych bada# potwierdza-
j$, "e delegowanie kontroli do sytu acji poprzez dokona-
nie implementacji intencji mo"e pozytywnie wp ywa& 
na subiektywn$ ocen! post!pu w realizacji osobistych 
celów, nawet wówczas gdy jednostka jednocze%nie ujaw-
nia uwarunkowane osobowo%ciowo trudno%ci w zakresie 
czynników na ogó  uznawanych za decyduj$ce o skutecz-
no%ci dzia ania, takich jak si a motywacji b$d' sprawno%& 
mechani zmów kontroli dzia ania. Jednocze%nie uzyskane 
wyniki stwarzaj$ obiecuj$c$ perspektyw! dla dalszych 
poszukiwa# zmierzaj$cych do wyja%nienia z o"onych re-
lacji mi!dzy sytuacyj nymi i osobowo%ciowymi czynnika-
mi o istotnym znaczeniu dla skutecznej realizacji celów.
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Abstract

The purpose of two presented studies was to examine how intention implementation and individual dif-
ferences in processing of goals manner and action control efÞciency inßuence subjective evaluation of 
progress in “personal projects” realization (Little, 1980). Assumed that intention implementation could 
compensate determined by personality difÞculties in processing of goals manner and low action control 
efÞciency. The basis for the constructing independent variables were: Peter. M. Gollwitzer’s (1996) action 
phase theory, model of personality created by Tadeusz M$drzycki (2002) and the strength of volition theory 
by Julius Kuhl (1996). The results of study 1 (N = 91) demonstrated that intention implementation resulted 
in the increased subjective evaluation of “personal projects” progress by participants displaying low level 
of “goal orientation”. Obtained in study 2 (N = 85) results conÞrmed positive effect of implemented inten-
tion on subjective evaluation of progress in goal attaining. State -oriented participants had higher indexes of 
subjective evaluation of progress after having intention implementation instruction applied. This result was 
interpreted as conÞrming compensating effect of intention implementation on action control mechanisms 
efÞciency. Action oriented participants had the same indexes of subjective evaluation of progress regardless 
of intention implementation.

Key words: intention implementation, state vs. action orientation, “personal projects”, “goal orientation”, 
subjective evaluation
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