
Levels of self- esteem and social status in school envir omet

Zak³ad Rehab ili tac ji Psychos po³ecznej Uniw ersy tetu Medyczn ego w £odzi 

Wpro wad zenie

W liter atu rze polskiej brak jest jednol itej,
powszechn ie uznaw anej defin icji pojêc ia „self-
-esteem". Wi¹¿e siê to po czêœci z trudn oœc iami 
semant yczne-jêzyko wymi, dotycz¹cymi proste -
go przek³adu jêzykow ego pojêcia, po czêœci zaœ 
z ró¿nego znaczen ia pojêcio wego nada wan -
emu temu termin owi. Podrêc zny S³ownik
Angiels ko- Polski przek³ada self-esteem jako
„...ambicjê i poczuc ie w³asnej wartoœ ci" (5). Ko -
ziel ecki uwa¿a, ¿e „...psychol ogo wie polscy
najczêœ ciej pos³uguj¹ siê termin em „samoa kce -
ptac ja", który mo¿e nie jest najbard ziej adek -
watny, ale zosta³ doœæ powszechn ie przyjêty.
Samoa kce ptac ja, okreœ lana w jêzyku angiels -
kim jako „self-esteem" lub „self-regard" jest
ogóln¹ postaw¹ wobec w³asnej osoby; postawa
ta zawiera zarówno aspekty poznawc ze jak
i emoc jona lne. Jeœli samoa kce ptac ja stanowi
treœæ œwiado moœci, jeœli jednostka zdaje sobie
sprawê z tego, czy siebie szanuje, czy te¿ nie,
to samoa kce p tac ja dostê pna œwiad omo œci mu -
si byæ przed miot em zaint ere sow ania teorii
samo wiedzy" (2).

Szerzej pojmuje self-esteem L. Niebrzyd ow -
ski, dla którego samoa kce ptac ja stanowi jedn¹,
ale nie jedyn¹ podsta wê self-esteem. Zdaniem
Niebrzyd owsk iego self-esteem to poczuc ie w³as -
nej godnoœ ci, szacunku wobec siebie oraz pew -
noœæ siebie determ inuj¹c¹ efekt ywne dzia³anie
jednostki. Dojrza³y self-esteem funk cjon uje jako

„system immun olo gic zny œwiad o mo œci", który
nie tylko warunk uje si³ê prze trwan ia, ale tak¿e
zdol noœæ jednostki do samo k on tr oli i samoa ktu -
ali zacji" (3).

Zdaniem wielu autorów odpow iedni poziom

self-esteem jest konieczny do twórczego roz -

woju osobow oœci i samor eal izac ji jednostki (4,

1). Gdy self-esteem jest wysoki, cz³owiek po -

dejm uje ambitne dzia³ania i nie lêka siê nowych

wyzwañ. Wysoki self-esteem pe³ni funkcjê „sys -

temu immun olo gic znego œwiad omo œci, który

za pewn ia si³ê i zdolno œæ do regen era cji (1).

Osoby z wysok im self-esteem maj¹ wiêksz¹

zdoln oœæ do radzen ia sobie w sytua cjach trud -

nych; i odpo rnoœæ na dzia³anie stresu jest wiêk -

sza. Cz³owiek z wysok im self-esteem ma wiarê

w mo¿li woœci rozwi¹zania probl emów, rzadziej

siê za³amuje.

Odmienn ie rzecz siê ma w przy padku nis kie -

go self-esteem. Jednostka taka w¹tpi we w³asne

mo¿liwoœ ci, w konsek wencji czego unika wyz -

wañ obawiaj¹c siê doœwiadczenia niepow o dz e -

nia. Osoby z niskim self-esteem s¹ nie œmia ³e,

sk³onne do ukryw ania swoich praw dzi w ych po -

gl¹dów i prze konañ. Unikaj¹ one konfront acji

z ludŸmi o odmienn ych pogl¹dach. Brak zdol -

noœ ci wyra¿an ia samego siebie zmniej sza

szacun ek wobec w³asnej osoby (1).

Podsum owuj¹c nale¿y stwier dziæ, ¿e wysoki

poziom self-esteem u³atwia samore ali zacjê jed -

nostki i wp³ywa korzystn ie na stosunki interp er -

so nal ne.
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Cele i za³o¿enia pracy

G³ównym celem prze prow adz onych badañ
by³o spraw dzen ie, czy istnieje zale¿no œæ po -
miêdzy posiad anym przez jednos tkê poziom em
self-esteem a status em socjom etr ycznym osób
w okres ie adoles cencji. W liter atu rze przed miotu 
nie brak suges tii, ¿e zmien ne te mog¹ byæ ze
sob¹ powi¹zane. Niebrzyd owski np. uwa¿a, ¿e
niski poziom self-esteem, a co za tym idzie
niezad owo len ie z siebie, sprzy ja poczuc iu izol -
acji spo³ecznej (3). Z drugiej strony odrzuc enie
spo³eczne, które staje siê po wa¿nym problem -
em jednostki, mo¿e hamowaæ prawid³owy rozwój 
zdro wego self-esteem. Na obecn ym etapie
badañ tych zagad nieñ nie sposób rozstrzygn¹æ,
która ze zmien nych jest skut kiem, a która przy -
czyn¹.

Mater ia³ i metody

Badan ia prze prow adz ono na teren ie XIII
Liceum Ogóln okszta³c¹cego w £odzi i objêto
nimi dwie równo leg³e klasy o profilu ogólnym.
Wiek badan ych zawiera³ siê w prze dziale 15–16
lat (œred nia wynosi³a 15,7 lat). Uzys kano zgodê
badan ych, rodzi ców i w³adz szkol nych. Ca³a gru -
pa liczy³a 61 osób, w tym 46 dziewcz¹t (75,41%), 
oraz 15 ch³opców (24,59%).

Dla okre œlenia poziomu self-esteem pos³u ¿o -
no siê Skal¹ Self-esteem A. Norenfa i Hebei sen’a
w polskim oprac owa niu L. Niebrzyd owsk ie go.
Jest to jedna z nieliczn ych w jêzyku polskim
propoz ycji pozwal aj¹ca badaæ poziom self-
-esteem w sposób wielow ymi arowy, st¹d te¿ de -
cyz ja o zastos owa niu tej skali do badañ w³as -
nych. Zawiera ona 66 twierd zeñ doty cz¹ cych
ró¿nych aspekt ów self-esteem. Zadan ie badan -
e go polega na opis aniu siebie, jaki jestem"
poprzez porównanie siebie z innymi osob ami.
Ka¿da odpo wie dŸ punk tow ana jest od O do 6
punk tów. Dla okre œle nia statusu socjom etr ycz -
nego uczniów w klasie pos³u¿ono siê metod¹
zbli¿on¹ do tech niki stosow anej przez twórcê
metody J. Moreno. Zadan ie badan ych polega³o
na wybor ze spoœr ód uczni ów klasy osób w
ramach czte rech pytañ:

1. Któr ych kole gów (kole ¿anki) z Twojej klasy

lubisz najbard ziej?

2. Których kolegów (kole¿an ki z Twojej klasy

lubisz najmniej?

3. Z kim z Twojej klasy chcia³byœ (chcia³abyœ)

pojechaæ na wakac je?

4. Z kim z Twojej klasy nie chcia³byœ (chcia ³a -

byœ) siedz ieæ w jednej ³awce? 
Zastos owa nie tych pytañ umo¿li wi³o zbudow a -

nie socjog ram ów, oraz oblic zenie wskaŸ nika
wybor ów pozyt ywny ch i negat ywny ch dla ka¿de -
go z uczni ów, które uznano za miarê popul arno -
œci wœród rówie œnik ów z klasy. By wyniki uczni ów 
z ró¿ny ch klas by³y porów nywa lne, wskaŸ nik
wybor ów pozyt ywny ch (PW) i wskaŸ nik wybor ów 
negat ywny ch (PO) oblic zono wed³ug wzorów:

PW   
Liczba osób wybieraj¹cych pozytywnie  osobê X

x =
N -  1

PO
Liczba osób wybieraj¹cych negatywnie osobê X

N 
x =

-  1

gdzie N oznac za licze bnoœæ klasy

Uzys kane wyniki poddano anal izie statys tycz -
nej z zastos owa niem testu t-Studenta i wspó³czyn -
nika korel acji r – Pears ona.

Wyniki

1. Poziom self-esteem w badan ej grupie

Poziom self-esteem okreœ lono na podstaw ie
wyników badañ Skal¹ Self-esteem. Oblic zono
œredni¹ wynik ów i odchyl enie stan dard owe dla
ca³ej badan ej grupy oraz osobno dla dziewcz¹t i

ch³opców (tabela 1).
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Liczba 
osób

Wynik
œredni

Odchylenie
standardowe

Ogó³em 61 232,56 35,12

Dziewczêta 46 231,35 37,58

Ch³opcy 15 236,26 26,98

Tabela 1: Œrednie wyniki i odchyl enia

stan dard owe w Skali Self-esteem



Nie stwier dzono istotn ej statys tycznie ró¿nicy
w poziom ie self-esteem miêdzy grup¹ badan ych
ch³opców i dziewcz¹t (tabela 2).

2. Status socjom etr yczny uczniów w klasie

Zgod nie z przy jêtym planem badañ oblic zono
œredn ie wynik ów i odchyl enia stan dard owe wska -

Ÿ nik ów wybo rów pozyt ywny ch (PW) i wskaŸ ników 
wybor ów negat ywny ch (PO) dla ca³ej badan ej
grupy oraz osobno dla dziewcz¹t i ch³opców
(tabele 3 i 4).

Spraw dzono tak¿e, czy istniej¹ statys tycznie
istotne ró¿nice pomiêd zy grup¹ badan ych
ch³opców i dziewcz¹t w status ie socjom etr ycz -
nym w klasie (tabela 5). 

Nie stwier dzono istotn ych statys tycznie ró¿nic
pomiêd zy grup¹ badan ych ch³opców i dziewcz¹t
w status ie socjom etr ycznym w klasie. Popula rno -
œæ (b¹dŸ nie) w klasie nie zale¿y od p³ci.

3. Poziom self-esteem a status spo³eczny

ucznia

Dla stwier dzen ia zale¿n oœci pomiêd zy statu -
sem socjom etr ycznym uczniów w klasie a po -
ziom em self-esteem oblic zono wspó³czyn niki
korel acji Skali Self-esteem z wskaŸ nik ami wy -
borów pozyt ywny ch (PW) i wybor ów negat ywny -
ch (PO). Wielk oœæ korel acji pomiê dzy wynik ami
w Skali Self-esteem a wskaŸ nik iem wybor ów
pozyt ywny ch (PW) wska zuje, ¿e nie ma istotn ej
statys tycznie korel acji pomiê dzy iloœci¹ wybor ów 
pozyt ywny ch a poziom em self-esteem w ca³ej
badan ej grupie, jak i dla ch³opców i dziewcz¹t
osobno (tabela 6).

Wielk oœæ korel acji pomiê dzy wynik ami w Skali 
Self-esteem a wskaŸ nik iem wybor ów negat yw -
ny ch (PO) wska zuje, ¿e w ca³ej badan ej grupie
nie istnieje statys tycznie istotna korel acja pomiê -
dzy poziom em self-esteem a iloœci¹ wyborów
ne gat ywny ch. Zale¿ noœæ ta wystê puje tylko
w grupie badan ych ch³opców. Ch³opcy z wysok im
poziom em self-esteem uzys kali ma³¹ liczbê
odrz uceñ i na odwrót (tabela 7).
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Grupa dziewcz¹t Grupa ch³opców Wynik testu 
t-Studenta

Poziom
istotnoœci

Wynik œredni 231,35 236,27
-0,47 0,64

Odchylenie standardowe 37,58 26,98

Tabela 2: Poziom istot noœci ró¿nic miêdzy œredn imi wynik ami w Skali Self-esteem 

dla grupy ch³opców i dziewcz¹t

Liczba
osób

Wynik
œredni

Odchylenie
standardowe

Ogó³em 61 0,15 0,09

Dziewczêta 46 0,17 0,09

Ch³opcy 15 0,12 0,08

Tabela 3: Œrednie wyniki i odchyl enia

stan dard owe wska Ÿnika PW

Liczba
osób

Wynik
œredni

Odchylenie
standardowe

Ogó³em 61 0,10 0,10

Dziewczêta 46 0,09 0,09

Ch³opcy 15 0,14 0,13

Tabela 4. Œrednie wyniki i odchyl enia 

stan dard owe wska Ÿnika PO

Nazwa wskaŸnika Grupa dziewcz¹t Grupa ch³opców Wynik testu t-Studenta Poziom
istotnoœci

PW 0,17 0,09 0,12 0,08 1,86 0,06

PO 0,09 0,09 0,14 0,13 -1,74 0,08

Tabela 5. Poziom istotn oœci ró¿nic miêdzy œredni mi wartoœ ciami PW i PO

dla grupy ch³opców i dziewcz¹t



Omów ienie wyni ków

Uzys kane wyniki wska zuj¹, ¿e poziom
self-esteem i status socjom etr yczny uczniów nie
zale¿y od p³ci (brak istotn ie statys tyczny ch
ró¿nic pomiêd zy grup¹ dziewcz¹t i ch³opców).
Natom iast zwi¹zek pomiê dzy self-esteem a po -
pu larn oœci¹ (b¹dŸ nie) w klasie ma charakt er
z³o¿ony i zale¿y od p³ci. Okaza³o siê, ¿e ch³opcy
z wysok im poziom em self-esteem uzys kali ma³¹
liczbê odrz uceñ i na odwrót. Zale ¿noœæ taka nie
wyst êpuje u badan ych dziewcz¹t. Przy czyn
takiego stanu rzeczy mo¿na poszuk iwaæ w tym,
¿e m³odzie¿ w okres ie adoles cencji posiada
okreœl ony wzorzec roli kobiec ej i mêskiej. Pewne 
cechy po¿¹dane u ch³opców tj. wiêksza aktywn -
oœæ, pewnoœæ siebie, dynam izm, które wchodz¹
w zakres szeroko rozum iane go self-esteem
chroni¹ ch³opców przed odrzuc eni em. Ma³a
liczba odrzuc eñ mo¿e te¿ byæ spowod owa na
mniejsz¹ konfliktowoœci¹, lub skuteczn iejsz ymi
sposob ami rozwi¹zywan ia konfl iktów przez
ch³opców z wysok im poziom em self-esteem. Te
same cechy wysok iego self-estemm nie s¹ po -
strzeg ane jako „kobiece" i nie chroni¹ dziewcz¹t
przed odrzuc eni em.

Jednoc zeœnie zarówno w grupie dziewcz¹t,
jak i ch³opców wysoki poziom self-esteem nie za -
pewn ia popula rnoœci w klasie (mierzon ej wskaŸ -
nikiem wyborów pozyt ywny ch). Tak wiêc popul ar -
noœæ w klasie zale¿y od innych czynn ików nie
objêt ych badan iem.

Nale¿y zazna czyæ, ¿e interp reta cja ta ma cha -
rakt er hipot ety czny; konieczne s¹ dalsze badan -
ia empir yczne wyjaœ niaj¹ce istotê tych zwi¹z -
ków.

Wnio ski

1. Zwi¹zek pomi êdzy poziom em self-esteem a
status em socjom etr ycznym uczniów w klasie
wystêp uje tylko w grupie ch³opców i jest ogra -
n i cz ony do wybor ów negat ywny ch; ch³opcy z
wysok im poziom em self-esteem s¹ rzadziej
odrzuc ani przez rówieœ nik ów i na odwrót.

2. Poziom self-esteem nie zale¿y od p³ci – brak
jest istotn ych statys tycznie ró¿nic pomiêd zy
grup¹ dziewcz¹t i ch³opców.

3. Brak jest istotn ych statys tycznie ró¿nic po -
miêd zy grup¹ badan ych ch³opców i dziewcz¹t 
w status ie socjom etr ycznym w klasie. Popul ar  -
no œæ (b¹dŸ nie) w klasie nie zale¿y od p³ci.

Stresz czen ie 

Poziom samoa kce ptac ji (self-esteem) a sta -
tus spo³eczny w œrodo wis ku szkol nym

Odpow iedni poziom self-esteem (samoa kce -
p tac ji) jest konieczny do twórczego rozwoju
osobow oœci i samor eal izac ji jednostki. Du¿e
znaczen ie przywi¹zuje siê do powstaw ania i ro -
zwoju self-esteem w okres ie adoles cencji.
Celem prze prow adz onych badañ by³o dokon a -
nie oceny, czy istnieje zale¿no œæ miêdzy posiada -
nym poziom em self-esteem a pozycj¹ spo³eczn¹ 
i status em socjom etr ycznym m³odzie ¿y szkol nej. 
Badan iom poddano 61 uczniów LO w wieku
14-16 lat (œrednia 15,7); zastos owa no Skalê

Self-esteem A. Noren ia i Hebei sena.
Uzys kane wyniki wska zuj¹, ¿e zwi¹zek po mi ê -

dzy poziom em self-esteem a status em spo³ecz -
nym uczniów w klasie wystêp uje tylko w grupie
ch³opców i jest ogran icz ony do wybor ów negat yw -
ny ch – ch³opcy z wysok im poziomem self- es teem 
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Liczba 
osób

Wspó³czynnik
korelacji

Poziom
istotnoœci

Ogó³em 61 -0,004 0,49

Dziewczêta 46 -0,05 0,39

Ch³opcy 15 -0,28 0,16

Tabela 6. Wspó³czyn nik korel acji
Skali self-esteem ze wskaŸ nik iem wybor ów

pozyt ywny ch (PW)

Liczba 
osób

Wspó³czynnik
korelacji

Poziom
istotnoœci

Ogó³em 61 -0,17 0,09

Dziewczêta 46 -0,12 0,21

Ch³opcy 15 -0,45 0,05

Tabela 7: Wspó³czyn nik korel acji

Skali self-esteem ze wskaŸ nik iem wybor ów

pozyt ywny ch (PO)



s¹ rzadziej odrzuc ani przez rówieœ nik ów i na od -
wrót. Jednoc zeœ nie wysoki poziom self-esteem
nie gwarant uje popular noœ ci w klasie (mierzon ej
wskaŸni kiem wyborów pozy t yw ny ch).

Okaza³o siê te¿, ¿e poziom samoa kce ptac ji
oraz to, czy uczniow ie s¹ popul arni (b¹dŸ nie) w
klasie nie zale¿y od p³ci.

S³owa kluczowe: samoa kce ptac ja, pozyc ja

spo³eczna i status socjom etr yczny

Summary

An adequa te level of self-esteem is necess ary 
for a creative deve lopment of person ali ty and an
indyv idu als self-realiz ati on. Much import ance
has been attac hed to the rise and deve lopment
of self-esteem during adoles cence. The aim of
the study was to find out whet her there was any
correl ati on netween self-esteem and social and
sociom etr ic status among school chil dren. 61
high school students of the age 14–16 (average
15.7) were studied, using A. Noren and Hebei -
sen Self- Esteem Scale.

The results indic ate that the correl ati on exists
only in the group of boys and is limit ed to negat -
ive choices - those having high self- esteem arê
rarely reject ed by their peers and wice wersa. At
the same time high levels of self- esteem do not

guarant ee school popul ari ty (measur ed by the

value of posit ive choices). It also turned out that
the level of self- esteem and school popul ari ty do 
not depend on gender.

Key words: Self-esteem, social and socio -

m etr ic status
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