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Obraz siebie jest zaanga ¿ow any w ka¿de
zachow anie cz³owieka i zajmuje centralne miej -
sce w osob owoœci, stanowi¹c tym samym istotny 
predykt or funk cjon owa nia jednostki (3,  10, 18).
Trud no zaprzecz yæ wiêc, i¿ bez wy raŸnie pozyt yw -
ne go obrazu w³asnej osoby cz³o wiek owi nie jest
³atwo funkc jon owaæ. Nie po tra fi¹c dostrzec swych 
mocnych stron, upat ru j¹c Ÿróde³ wszel kich suk -
ce sów w czyn nik ach ze wn êtr z nych, wyzbywa siê 
on wewnêt rznego opty miz mu i pogody ducha.
Ro la wiedzy o sobie i zwi¹ zanej z ni¹ samoo ceny 
w utrzym aniu psychiczn ego dobros tanu wybitn ie 
wzra sta w dzi siejs zych czasach, w dobie inten -
sywny ch prze mian spo³eczno-gospod arcz ych,
kiedy ludzki indyw idu ali zm jest deprec jono wany
przez twarde zale¿n oœci ekon omi czne.

W pracy przy jêto, ¿e ja jako przed miot poz -
nan ia – to wiedza jednostki na temat siebie. Ma
ona charakt er z³o¿ony i stanowi indyw idu alne
doœwi adc zen ie podmiotu (9, 11). Wiedzê tê zdo -
bywa jednostka w proces ie perman entne go
testo w ania koncepc ji w³asnej osoby. 

Inform acje na swój temat mog¹ mieæ postaæ
s¹dów opis owy ch – mówimy wtedy o samow ie -
dzy, lub s¹dów warto œciuj¹cych – œwiad cz¹cych
o samoo cenie, która mo¿e mieæ charakt er uogól -
ni o ny, kiedy dotyc zy oceny siebie jako ca ³oœci,
lub jednostk owy, kiedy odnosi siê do pojed yn cz ych 
cech czy w³aœciw oœci (6). 

Adoles cencja jest ostatn im etapem w ontog e -
ne zie obrazu siebie. Rozwój pojêc ia ja w okres ie
dojrzew ania niesie wiele istotn ych zmian. Mog¹
one byæ ujmow ane w kateg ori ach zmiany zarów -
no treœci, jak i struktury.

Samoo pis zmie nia siê od konkretn ego i znie -
kszta³conego, odzwierc iedl aj¹cego niezdoln oœæ
jednostki do traf nego i logiczn ego rozum owa nia,
do œciœl ej zwi¹zanego z rzeczyw ist ymi osi¹g -
niêc iami podmiotu, a tak¿e obejm uje inform acje
od osób znacz¹cych. Doras taj¹cy, poszuk uj¹c
wiedzy o sobie poprzez refleksjê nad sob¹, pró -
bu je odpowiedzieæ na pytan ie, „jaki jestem sam
w sobie”. Wzra sta realizm i krytyc yzm w ocenie
samego siebie (13). 

Pojêcie ja podlega zmia nom od globaln e go,
w kierunku bardziej z³o¿onego i zró¿nico wanego
stanu. To wzra staj¹ce zró¿ nicowanie jest wyni -
kiem wiêks zej z³o¿ono œci poznawc zej i stanowi
podsta wê bardziej adapt acy jnego funk cjon owa -

nia (5, 15).

Wed³ug Koziel ecki ego (9), obraz w³asnej
osoby w okres ie adoles cencji mo¿e przybi eraæ
strukt urê hierarc hiczn¹, a samow iedza zaczyna
pe³niæ wa¿ne funk cje regul acy jne.

Kolejn ym zjawis kiem wystêp uj¹cym w okres ie 
dojrzew ania s¹ zmiany w relac ji ja realn ego i ja
idea lne go. Dopiero w okres ie dojrzew ania jed -
nost ka potrafi jednoczeœ nie uwzglê dniæ ja realne
i ja idea lne (14). Konsek wencje takiej umiejê t noœci
nie zawsze jednak prowadz¹ do pozyt ywnych
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rezul tatów. Z perspekt ywy rozwoj o wej du¿a roz -
bie ¿no œæ jest wskaŸn iki em wysok ie go stop nia
doj rza³oœci, poni ewa¿ wymaga myœl e nia ab strak -
c yjnego, wysok ich oczek iwañ co do w³asnej sku -
teczn oœci oraz wiêks zego zró¿n i cowania po sia d a -
ne go doœwia dcz enia. Obni ¿e nie samooce ny i wy -
soki stopieñ rozbie ¿no œci pomiêd zy realn ym
i ide a lnym wizer unki em siebie uwa ¿a ne s¹ za
normat yw ny aspekt dojrzew ania, zwi¹ zany g³ów -
nie z wiekiem umys³owym (5).

Omaw iane w pracy wyniki badañ s¹ inspir o -
wa ne potrzeb ami prak tyki psychol ogi cznej i edu -
k acy jnej. G³ównym celem oprac owa nia jest pró -
ba przyj rzen ia siê struk tur ze wiedzy o sobie ba -
dan ego nastol atka z uwzglê dnie niem p³ci jako
zmien nej ró¿ni cuj¹cej badan¹ grupê.

Celem podjêt ych badañ by³a próba odpow ie -
dzi na pytan ia:

Jakie s¹ treœci samoo pisu badan ej m³odzie ¿y?
Jaka jest struk tura obrazu siebie i poziom

samoo ceny badan ej m³odzie ¿y?
Czy struk tura obrazu siebie oraz treœci sa -

moo pisu i poziom samoo ceny badan ej m³o dzie -
¿y ró¿ni¹ siê w zale¿ noœci od p³ci?

Metoda badañ

Badan ia zosta³y prze prow adz one w grupie 195 
osób (126 kobiet i 69 mê¿c zyzn) – uczn iów I klasy 
Liceum Ogól noks zta³c¹cego we W³oc³aw ku
w 1998 roku. Œrednia wieku wynosi³a 14,98 lat.

W badan iach zastos owa no nastêp uj¹ce tech -

niki badawc ze: Skala Ogólnej Samoo ceny Rosen -

b erga (1965), która bada ogóln¹ postawê osoby

badan ej wobec samej siebie (16). Sk³ada siê ona 

z dzies iêciu stwie rdzeñ, z który ch po³owa wyra¿a 

pozyt ywn¹ ocenê siebie, a druga po³owa negat yw -

n¹ ocenê siebie. Osoba badana ustos unko wuje

siê do danego stwier dzen ia poprzez wyra ¿enie

zgody lub braku zgody z poszczególnymi stwier -

dzen iami. Ogólny wynik skali stanowi sumê

punk tów uzys kany ch przez osobê badan¹ w po -

sz czeg ólnych twier dzen iach i waha siê od 10

punkt ów (krañc owa zani¿ ona samoo cena) do

100 punkt ów (samoo cena maksym alna). 
Kwestion ari usz Obraz Siebie D. Offera (1982),

w polskiej adapt acji Badury-Madej i Ula si ñsk iej,
sk³ada siê ze 130 pytañ wa¿ny ch dla psychol ogi cz -
nego funk cjon owa nia i prze ¿yæ adol esce ntów,

wobec któr ych nastol atek ma siê ustosu nko waæ.
Obejm uje on 5 wymia rów: ja psychol ogi czne
(kontrola emoc jona lna, emoc jona lny ton, obraz
w³asnego cia³a), ja spo³eczne (relac je spo³ecz -
ne, morale, cele: wykszta³cenie i zawód), ja sek -
sua lne (postawy seksua lne), ja rodzinne (relac je
rodzinne), mechan izmy radzen ia sobie (kontrola
œwiata zewnêtr znego, psychop ato log ia, przy sto -
s owa nie) oraz pozwala okreœl iæ globalny obraz
siebie.

Tech nika Ja jestem P. G. Zimbardo i F. L. Ruch
(18) – tech nika projekc yjna pozwal aj¹ca okreœl iæ
obraz siebie (self-concepc ion). Badan e mu zo s -
ta³a przed staw iona instrukc ja: „Co masz na myœ -
li, gdy mówisz „ja”.

Test Uzupe³niania Zdañ (wersja J. M. Sacks
i L. Sidney 1961) – bada ogólne przy stos owa nie
jednostki, czego wyraz em jest treœæ postaw
w sto sunku do œwiata i w stosunku do samego
siebie, sk³ada siê z 60 zdañ odnosz¹cych siê do
15 sfer ¿ycia, w których mog¹ siê przejaw iaæ
konflikty najistotn iejsze dla tzw. dobrego przy -
stos owa nia (4). 

Test do Badan ia Wiedzy o W³asnej Osobie –
metoda oprac owa na przez praco wni ków Zak³a -
du Psychol ogii Kliniczn ej Instyt utu Psychol ogii
Uniw ersy tetu Jagi ello ñsk iego w Krakow ie, pod
kierunk iem D. Kuback iej-Jasieck iej, na wi¹ zuj¹ ca
do za³o¿eñ W. £ukas zewsk iego (1978). Sk³ada
siê z trzech czêœci. Czêœæ pierw sza s³u¿y do ba -
dan ia poziomu aktua liza cji wiedzy o sobie i za -
kresu koncent racji na sobie osoby badan ej.
Czêœæ druga zawiera pytan ia dotycz¹ce moc -
nych i s³abych stron, samoo ceny osoby badan ej
w odnies ieniu do otoc zenia oraz pytan ia doty -
cz¹ce indyw idualnoœci i orygi nalnoœci. Na pod -
staw ie danych uzys kany ch w trze ciej czêœci
testu okre œla siê: ja realne i ja idea lne, wagê,
moc regul acy jn¹ w zakres ie ja realn ego i ja idea l -
ne go, goto woœæ do zmiany, zale ¿no œæ mo¿l iwo -
œci zmiany w³aœci woœ ci od samego siebie,
innych ludzi, natury, Boga (atryb ucje) w zakres ie
nastêp uj¹cych w³aœciwo œci: zdro wie, energ ia
¿ycio wa, uroda, atrak cyjnoœæ, intel ige ncja, za -
rad noœæ ¿ycio wa, zrówn owa ¿enie, opan owa nie,
pozyc ja w rodzin ie, pozyc ja w grupie, ¿yczl iwoœæ
i sympat ia, toler ancja i zrozum ienie, pewnoœæ sie -
bie, narzuc anie woli, spokój i komfort psychicz -
ny, brak napiêæ i lêków, oraz œredni¹ ocenê ja
real n ego i ja idea lne go; œredni¹ wagê, moc re -
gul acy jn¹ ja realn ego i ja idea lne go, ogóln¹ goto -
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woœæ do zmiany, atry buc jê ogóln¹, czyli ogóln¹
zale ¿no œæ zmiany w³aœci woœ ci; rozb ie¿ noœæ ja.
Ze wzgl êdu na du¿¹ obsz ern oœæ zebran ego ma -
ter ia³u, w pracy refer owa ne bêd¹ jedyn ie wy -
brane elem enty z anal izy Testu do Badan ia
Wiedzy o W³asnej Osobie.

Wyniki badañ

Analizê wyników badañ prze prow adz ono za
pomoc¹ pakietu statys tyczne go SPSS. Pierw szy 
etap analiz uzys kany ch wyni ków polega³ na
oblic zeniu œredn ich warto œci poszc zegó lnych
zmien nych w badan ej popul acji. Nastê pnie za
pomoc¹ wspó³czyn nika korel acji r-Pears ona
oblic zono korel acje pomiê dzy wybran ymi zmien -
nymi. Kolejn ym etapem by³o porówn anie grupy
kobiet i mê¿czy zn w zakres ie anal izo wan ych
zmien nych za pomoc¹ testu T-studenta.

Anal iza wypow iedzi wolnej na temat ja wska -
zuje, i¿ osoby badane chêt nie mówi¹ o sobie –
zwykle wypow iedzi s¹ rozwi niête, a badani nie
potrzeb uj¹ zachêt. Opis w³asnej osoby jest
opisem wyczerp uj¹cym, ale konkretn ym. Wy po -
w iedzi s¹ zinteg rowa ne. W zasad zie nie pojaw ia -
j¹ siê persew era cje. Badana grupa jest znacz nie
zró¿n icowana pod wzglê dem takich zmien nych

jak, d³ugoœæ wypow iedzi, zró¿n icow anie oraz
sto pieñ ogóln ej iloœci inform acji zawart ej w wy -
pow iedzi (tabela 1). 

Badany piêt nast ola tek, zgod nie z klasyf ika cj¹ 
zaprez ento wan¹ przez Kuhna i McParl anda (za:
P. G. Zimbardo, 1997), opis uje siebie przede
wszyst kim poprzez stwier dzen ia, które odnosz¹
siê do ja dzia³aj¹cego lub odczuw aj¹cego w cha -
rakt ery sty czny sposób w inter akcj ach spo -
³ecznych – jestem szczêœliwy, lêkliwy, we so³y,
pogodny, opieku ñczy, bezint ere sow ny itd. U¿y -
wa równie¿ stwier dzeñ, które ujmuj¹ ja w oder -
waniu od inter akcji z innymi, od specyf iczne go
konteks tu czy struk tury spo³ecznej – np. jestem
cz³owiek iem, jestem zjed noc zony z kos mos em,
istot¹. W mniej szym zakres ie pojaw iaj¹ siê
okreœ lenia, które odnosz¹ siê do ja jako istoty
fizyczn ej oraz stwier dzen ia, które odnosz¹ siê do 
ja w rolach instyt ucj onal nych (tabela 2). 

Badany adoles cent do opisu w³asnej osoby
u¿ywa przede wszyst kim kateg orii pozyt ywny ch
(np. jestem altrui st¹, komun ika tyw na, kontakt o -
wa, spra wied liwy, subtelny) oraz okreœleñ neu -
traln ych (np. jestem nieopal ona, osob¹ bar dzo
indyw idu aln¹, piêtn ast ola tkiem). Najrzad ziej do
opisu w³asnej osoby u¿ywane s¹ okreœle nia
negat ywne (np. jestem pijak iem, ob³udna, od -
pad em atom owym) (tabela 1 i 2).
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Skala
Ogó³em Kobiety Mê¿czyŸni Test T

M SD M SD M SD

D³ugoœæ wypow iedzi 112,78 55,98 127,74 56,33 85,44 43,94 0,000***

Bogact wo – ubóstwo treœci 18,66 7,72 20,80 7,53 14,73 6,44 0,000***

Ogólna iloœæ inform acji zawart ych w wypow iedzi 19,59 8,31 21,79 8,08 15,57 7,15 0,000***

Skon cent rowa nie na w³asnej osobie 0,93 1,44 0,99 1,46 0,83 1,41 0,291

Zró¿ nico wanie – glob alno œæ 4,06 1,63 4,26 1,61 3,68 1,60 0,019*

Ogól noœæ – konk retn oœæ inform acji 2,60 0,42 2,61 0,41 2,57 0,42 0,443

Integ racja – dezint egr acja wypow iedzi 2,74 0,45 2,74 0,44 2,73 0,47 0,892

Zgodn oœæ – rozbi e¿no œæ treœci 2,92 0,28 2,92 0,25 2,89 0,30 0,729

Iloœæ inform acji niekom uni kat ywn ych 0,02 0,17 0,00 0,09 0,04 0,26 0,807

Persew era cyj noœæ wypow iedzi 0,03 0,17 0,02 0,12 0,05 0,23 0,627

Tabela 1.

Anal iza pierw szej czêœci Testu do Badan ia Wiedzy o W³asnej Osobie

 * p < 0,05; **p < 0,01;*** p < 0,001



W zakres ie struk tury obrazu siebie anal iza ja
realn ego wska zuje, i¿ osoby badane najw y¿ej oce -
n iaj¹ stop ieñ posian ia takich cech jak: toler ancja
i zrozum ienie (M = 8,30; SD = 0,37), pozyc ja
w rodzin ie (M = 8,15; SD = 1,76) oraz ¿yczli woœæ
i sympatia (M = 8,07; SD = 1,57), najni¿ ej – atrak -
cyj no œæ (M = 6,11; SD = 2,05), uroda (M = 6,28;
SD = 2,04), zrówno wa¿enie (M = 6,67; SD = 2,25),
brak napiêæ i lêków (M = 6,76; SD=2,26). Niskie
wyniki w zakres ie tych zmien nych mo¿na wy -
t³umacz yæ okres em rozwoj owym badan ych osób
oraz zachodz¹cymi w tym czasie zmia nami fizjo -
logiczn ymi, jak równie¿ zwi¹zanymi z nimi emo -
cja mi. 

Anal izuj¹c ja idea lne, mo¿na wyci¹gn¹æ wnio -
sek, i¿ osoby badane chcia³yby posi adaæ w wy -
sok im stopniu nastê puj¹ce cechy: spokój i komfort 
psychiczny (M = 8,45; SD = 1,66), intel i ge ncja (M 
= 8,45; SD = 1,22), pozyc ja w rodzin ie (M = 8,44;

SD = 1,51) oraz zdro wie (M = 8,43; SD = 0,37),
w najmniejs zym – atrakcyjn oœæ (M = 7,07; SD =
1,82). Warto zwróciæ uwagê na wiel koœæ odchyle -
nia stan dard owe go, które suger uje du¿¹ ró¿no -
rod noœæ badan ej popul acji w zakres ie poszcz e -
gólnych w³aœciwo œci zarówno ja realn e go, jak i ja
idea lne go. 

Œrednie ja realne badan ej m³odzie ¿y jest ni¿ -
sze ni¿ œredn ie ja idea lne (tabela 3) oraz istnieje
istotna statys tycznie korel acja pomiê dzy ja
realn ym i ja idea lnym (r = 0,92; p = 0,05), co
oznac za, ¿e im wy¿szy jest stop ieñ, w jakim
jednostka posiada (albo spostrzega, ¿e posiada) 
dany zbiór cech, czyli ja realne, tym wy¿szy jest
stopieñ, w jakim pragnie ten zbiór posiadaæ, czyli 
tym wy¿sze jest ja idea lne. Wyst êpuj¹ca cha -
rakt ery sty czna dla osób zdro wych korel acja po -
miêdzy ja realn ym i ja idea lnym, wska zuje na
dobrze ustrukt uro wany ju¿ obraz siebie.
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Rodzaj okreœlen ia
Ogó³em Kobiety Mê¿czyŸni test T

M SD M SD M SD

Ja jako istota fizyczna 2,22 1,60 1,94 1,47 2,51 1,77 0,016*

Ja w rolach instyt ucj onal nych 2,71 2,33 1,63 1,57 3,79 2,80 0,000***

Ja jako istota prezent uj¹ca siê
poprzez inter akcje spo³eczne

11,82 3,76 13,26 3,41 10,37 3,65 0,000***

Ja w oder waniu od inter akcji z innymi 3,25 2,79 3,17 2,99 3,33 2,40 0,700

Okreœ lenia pozyt ywne 9,45 3,57 10,50 3,43 8,39 3,44 0,000***

Okreœ lenia negat ywne 3,7 3,27 4,30 3,52 3,10 2,62 0,132

Okreœ lenia neutralne 6,85 3,42 5,22 2,76 8,48 3,52 0,000***

Tabela 2.

Anal iza Tech niki Ja jestem

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Skala
Ogó³em Kobiety Mê¿czyŸni test T

M SD M SD M SD

œrednie ja realne 7,29 1,48 7,08 1,48 7,50 1,48 0,006**

œrednie ja idea lne 8,00 1,37 7,93 1,30 7,80 1,55 0,384

rozb ie¿ noœæ ja 0,72 0,60` 0,85 0,77 0,34 0,49 0,000

samoo cena 79,92 17,42 77,89 18,35 81,84 16,49 0,002**

Tabela 3.

Œrednie warto œci w zakres ie zmien nych ja realne, ja idea lne, rozb ie¿ noœæ ja i samoo cena

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001



Anal iza korel acji w zakres ie zmien nej rozbi e¿ -
n oœæ ja wska zuje na istotn¹ statys tycznie korela cjê 
ujemn¹ ze zmienn¹ – ja realne (r = -0,25; p = 0,05). 
Uzys kany wynik oznac za, ¿e im wy¿sze jest ja
realne, tym ni¿sza jest rozbi e¿noœæ ja.

Anal iza Skali Rosenb erga wska zuje, i¿ ba da -
ny piêt nas tolatek postrzega siebie w kateg ori ach 
pozyt ywny ch, jako osobê warto œciow¹, posiad a -
j¹c¹ dobre cechy i umiejê tnoœci; ma powody, aby 
czuæ siê z siebie dumny, cechuje go pozyt ywny
stosun ek do samego siebie (tabela 3). Jednak ¿e
odchyl enie stan dard owe pokaz uje, i¿ w ba dan ej
popul acji znaj duj¹ siê zaró wno osoby o bar dzo
wysok iej, jak i bardzo niskiej samoo cenie. Uzys -
kany wynik œwia dczy o du¿ym zró¿ nico waniu
grupy pod wzgl êdem takiej zmien nej, jak sa mo o -
cena ogólna. 

Wysoka samoo cena jest zwi¹zana z czêst otli -
woœci¹ u¿ywa nia w opisie w³asnej osoby okreœ -
leñ pozyt ywny ch w wypow iedzi wolnej (tabela 1)
– im wy¿sza samoo cena ogólna, tym czêœc iej
badany u¿ywa okreœ leñ pozyt ywny ch, charakt e -
ryzuj¹c w³asn¹ osobê (r = 0,21; p = 0,05). Zaobs er -
wowano równi e¿ pozyt ywn¹ korel acjê w zakres ie 
samoo ceny, a ogóln ego przy stos owa nia jed -
nostki, mierzon ego Testem Uzupe³niania Zdañ
(r = 0,22; p = 0,05), oraz globaln ego obrazu

siebie mierzon ego testem D. Offera Obraz siebie 
(r = 0,65; p = 0,05), co oznac za, ¿e im wy¿sza
samoo cena, tym lepsze przy stos owa nie ogólne
jednostki oraz bardziej pozyt ywny globalny
obraz siebie.

Inter esuj¹ce jest, ¿e wysok ie ja realne nie
wska zuje na wysok¹ samo oce nê. Nie zaobs er -
wo wano korel acji miêdzy wysok oœci¹ ja realn e -
go a samoo cen¹ mierzon¹ skal¹ samoo ceny
Rosenb erga (r = -0,10; p = 0,05). Mo¿liwe, ¿e
wynika to z nieustab ili zow ania ja realn ego. Sa -
mo o cena mierzona za pomoc¹ Skali Rosenb er -
ga, jest samoo cen¹ ogóln¹, natom iast ja realne
jest wypadk ow¹ poszcz ególnych ocen stopni
posiad ania konkretn ych w³aœciwoœci.

Anal iza testu D. Offera Obraz Siebie wska -
zuje, i¿ badane osoby rozw inê³y satysf akcj o nu -
j¹ce relac je z rodzic ami, odpow iedz ialnie podjê³y 
zadan ia zwi¹zane z w³asn¹ eduk acj¹ i planow a -
ni em swojej zawod owej przysz³oœci, ucz¹ siê
efekt ywnie i czyni¹ rozs¹dne plany na przysz ³oœæ, 
potrafi¹ radziæ sobie w satysf akcj onuj¹cy sposób 
z nacis kami, jakie p³yn¹ z zewnê trzn ego otoc ze -
nia, oraz z impuls ami ze œwiata wewnêt rzn ego,
s¹ osob ami stabiln ymi emoc jona lnie, z du ¿ymi
mo ¿l iwoœ ciami doœw iadc zania wielu satysf akcj o -
nuj¹cych pozyt ywny ch uczuæ, akcept uj¹ zmiany
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Skala
Ogó³em Kobiety Mê¿czyŸni test T

M SD M SD M SD

kontrola emoc jona lna 51,61 16,18 51,15 16,67 52,45 15,33 0,600

emoc jona lny ton 54,07 17,46 50,44 17,58 60,70 15,24 0,000***

obraz w³asnego cia³a 56,54 17,33 55,56 18,36 58,33 15,25 0,285

relac je spo³eczne 55,15 14,78 53,74 15,18 57,71 13,77 0,073

morale 54,36 14,12 53,29 13,06 56,32 15,77 0,151

cele: wykszta³cenie i zawód 58,10 13,64 57,04 14,17 60,04 12,48 0,142

postawy seksua lne 53,99 16,03 51,37 14,50 58,78 17,62 0,001**

relac je rodzinne 58,46 16,05 55,66 16,78 63,59 13,28 0,000***

kontrola œwiata zewnêtr znego 55,22 16,64 54,34 16,86 56,81 16,22 0,322

psychop ato log ia 55,83 18,11 53,29 18,60 60,46 16,31 0,007**

przy stos owa nie 49,75 15,78 49,18 16,18 50,79 15,08 0,495

Wynik globalny 48,13 18,68 44,37 19,65 54,35 15,02 0,000***

Tabela 4. 

Anal iza kwestion ari usza D. Offera Obraz Siebie

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001



zachodz¹ce w ich ciele. Ponadto badane obobz
rozwinê³z satysf akcj onuj¹cy system re lac ji spo -
³ecznych; maj¹ satysf akcj onuj¹ce kon takty
emoc jona lne z rówi eœni kami, cechuje je do brze
rozwiniête poczuc ie obowi¹zku, od po wi e dzial -
noœci i zaint ere sow ania innymi oraz rela t ywnie
otwarta postawa wobec seksua lnoœci. Posiad aj¹
równie¿ umiejê tnoœæ adapt owa nia siê do zmian
p³yn¹cych z otoc zenia zewn êtrz nego (tabela 4).

W zakres ie zdolno œci radzen ia sobie badana
popul acja osi¹gnê³a nieznaczn ie obni¿one wy ni ki
(przy stos owa nie = 49,75), co wska zuje, i¿ na sto -
la tek nie radzi sobie adek watnie ze swoim oto -
czeni em, przyj muje posta wê biern¹ lub wy co f -
uj¹c¹ siê wobec pojaw iaj¹cych siê probl e mów (ta -
be la 4). Uzys kany wynik potwierd za anal iza Testu 
Uzupe³niania Zdañ (wersja J. M. Sacks i L. Sid -
ney), wska zuj¹c na podw y¿szony poziom lê ku
oraz towar zysz¹ce mu poczuc ie winy (tabela 5).

Anal iza jako œci owa skali lêki i obawy Testu
Uzupe³niania Zdañ wska zuje, i¿ na plan pierw -
szy, jako g³ówne Ÿród³o lêku wysuwa siê szko³a

jako instyt ucja oraz osoby w niej pracuj¹ce.
Ponadto Ÿród³em lêku s¹ inne osoby, w tym
rodzice, a tak¿e rówieœ nicy. Badani obawiaj¹ siê
braku akcept acji i odrzuc enia ze strony innych.
•ród³em lêku jest tak¿e przysz³oœæ.

Lêkowi towar zyszy czêsto poczuc ie winy.
Z anal izy jako œci owej wynika, i¿ najc zês tszym
œrod owi skiem, wobec któr ego rodzi siê po czuc ie
winy, jest rodzina i pojaw iaj¹ce siê w niej zacho -
w ania. Badany czuje siê winny, gdy nie stosuje
siê do poleceñ rodzic ów, robi coœ wbrew rodzi -
com lub te¿ obci¹¿a siebie win¹ za k³opoty
rodzic ów.

Równie czêsto przy czyn¹ poczuc ia winy jest
szko³a – czêsto badani maj¹ poczuc ie winy
spowod owa ne b³êdnym wybor em szko³y czy
kierunku kszta³cenia.

Porównan ie grupy kobiet i mê¿czy zn wska -
zuje na szereg istotn ych statys tycznie ró¿nic
miêdzyp³ciowych. I tak, w zakres ie treœci samo -
opisu wystê puj¹ ró¿ni ce w zakres ie: czêsto œci
opisu siebie w kateg ori ach ja jako istota fizyczna, 

106

Poziom samoo ceny i rozwój wiedzy o sobie w okres ie adoles cencji – anal iza prze prow adz onych badañ

Skala
Ogó³em Kobiety Mê¿czyŸni test T

M SD M SD M SD

Stosunek do matki 0,18 0,27 0,18 0,24 0,17 0,32 0,331

Stosunek do ojca 0,27 0,34 0,28 0,33 0,25 0,32 0,451

Stosunek do rodziny 0,11 0,22 0,11 0,24 0,10 0,22 0,651

Stosunek do kobiet/mê¿czyzn 0,34 0,32 0,39 0,30 0,22 0,33 0,000***

Stosunek do ¿ycia p³ciowego 0,09 0,17 0,08 0,15 0,11 0,21 0,786

Stosunek do przyjació³ i znajomych 0,08 0,18 0,06 0,12 0,13 0,25 0,024

Stosunek do kolegów 0,06 0,15 0,07 0,17 0,04 0,10 0,471

Lêki i obawy 0,59 0,32 0,62 0,34 0,51 0,28 0,041

Poczucie winy 0,49 0,35 0,52 0,36 0,44 0,34 0,156

Stosun ek do w³asnych uzdoln ieñ 0,22 0,25 0,25 0,26 0,16 0,23 0,008**

Stosunek do przesz³oœci 0,09 0,19 0,09 0,25 0,16 0,20 0,646

Stosunek do przysz³oœci 0,12 0,22 0,12 0,23 0,10 0,22 0,643

Cele 0,15 0,22 0,15 0,22 0,14 0,24 0,483

Wynik ogólny 0,22 0,13 0,19 0,16 0,034

Tabela 5.

Anal iza Testu Uzupe³niana Zdañ (wersja J. M. Sacks i L. Sidney)

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001



ja jako istota prezent uj¹ca siê poprzez inter akcje
spo³eczne oraz czêst otli woœci u¿ywa nia w opisie
siebie okreœ leñ pozyt ywny ch, negat ywny ch i neu -
traln ych – kobiety czêœci ej postrzeg aj¹ sie bie
przez pryzmat inter akcji spo³ecznych, u¿y waj¹c
do opisu w³asnej osoby okreœleñ warto œciu j¹ cych, 
z prze wag¹ pozyt ywny ch, mê¿cz yŸni zaœ czêœc iej 
do opisu w³asnej osoby u¿ywaj¹ okreœ leñ opi su -
j¹cych siebie w kateg ori ach fi zyczn ych oraz
okreœleñ prezent uj¹cych w³asn¹ osobê przez
pryz mat pe³nionych ról instyt ucj o nal nych. W opi -
sie przewa ¿aj¹ okreœl enia neu tralne, pozbaw ione 
wartoœ ci ocen iaj¹cej (tabela 2).

Warto zwróciæ równie¿ uwagê na fakt, i¿ w za -
kres ie takich wskaŸników, jak d³ugoœæ wypow ie -
dzi, bogact wo – ubóstwo treœci, zró¿ni cowanie –
global noœæ oraz ogólna iloœæ inform acji zawar -
tych w wypow iedzi, kobiety uzys kuj¹ statys tycz -
nie istotne wy¿sze wyniki, co oznac za, ¿e ich
wypow iedŸ na temat w³asnej osoby jest d³u¿sza,
bogats za w ró¿nego rodzaju treœci zarówno
dotycz¹ce podmiotu, jak i inform acji ogólny ch.
Ponadto w wypow iedz iach kobiet pojaw ia siê
wiêcej odrêb nych kateg orii opisu w³asnej osoby
(tabela 1).

Równie¿ w zakres ie struk tury obrazu siebie
stwier dzono istotne statys tycznie ró¿nice w na -
stêp uj¹cych wymiar ach: œrednie ja realne, roz -
bie ¿noœæ ja i samoo cena oraz w zakres ie zmien -
nych emoc jona lny ton, postawy seksua lne, rela -
c je rodzinne, psychop ato log ia, wynik global ny
obrazu siebie, jak równie¿ w zakres ie: stosun ek
do kobiet mê¿czy zn, stosun ek do w³asnych
uzdoln ieñ.

Mê¿czyzn charakt ery zuje wy¿sze ja realne
oraz mniej sza rozbi e¿noœæ ja. Towar zyszy temu
wy¿sza samoo cena ogólna (tabela 3). Mê¿cz yŸ -
ni uzys kuj¹ wiêk sze wspar cie ze strony rodzi ców 
i maj¹ z nimi lepsze relac je, cechuje ich bardziej
otwarta postawa wobec w³asnej seksua lnoœci
oraz bardziej pozyt ywny obraz siebie (tabela 4).
Kobiety zaœ cechuje ni¿sze ja realne oraz wiêk -
sza rozbie ¿noœæ ja, jak równie¿ ni¿sza samo o ce -
na (por tabela 3), ponadto – wiêksza labilnoœæ
emoc jona lna (kobiety czêœciej doœwiad czaj¹
ró¿nego rodzaju lêków, wstydu i poczuc ia winy).
Kobiety maj¹ bardziej negat ywny stosun ek do
p³ci prze ciwn ej, ich postawa wobec w³asnej sek -
sua lnoœci jest bardziej konserw aty wna, ponadto
posiad aj¹ wiêcej za strz e¿eñ, co do w³asnych
uzdoln ieñ (tabela 5).

Dyskus ja wyników

Z prze prow adz onej anal izy wynika, i¿ badana
popul acja nasto lat ków prze¿ ywa i opis uje siebie
jako osoby na ogó³ szcz êœl iwe, zdolne do samo -
k ontr oli i normaln ie siê rozwij aj¹ce. Cechuje ich
wysoka samoo cena ogólna, a wystê puj¹ca istot -
na statys tycznie korel acja miêdzy realn ym i idea -
lnym obraz em siebie wska zuje na dobrze ustru k -
t uro wany ju¿ obraz siebie. Uzys kane wyniki
wska zuj¹, i¿ badany piêt nastolatek jest osob¹
stabiln¹ emoc jona lnie, akcept uje zmiany za cho -
dz¹ce w ciele, rozwin¹³ satysf akcj onuj¹ce relac je 
spo³eczne i rodzinne. W opisie siebie u¿ywa
przede wszyst kim okreœl eñ charakt ery sty cznych 
dla ja dzia³aj¹cego lub odczuw aj¹ cego w cha rak -
t ery sty czny sposób w inter akcj ach spo³ecznych. 

Uzys kane wyniki potwierd zaj¹ obserw acje po -
czyn ione przez Zurchera (19), i¿ w przy padku
dzisiejs zej m³odzie¿y bardziej praw dop odo bne
jest, ¿e najw iêc ej stwi erd zeñ bêdzie nale¿a³o do
kateg orii ja jako istota prezent uj¹ca siê poprzez
inter akcje spo³eczne, w opoz ycji do osób star -
szych, które do opisu w³asnej osoby u¿ywa³y
prze de wszyst kim okreœl eñ ja w rolach instyt ucj o -
nal nych. Okreœl enia typu ja jako istota prezent u -
j¹ca siê poprzez inter akcje spo³eczne s¹ cha rak -
t e rystyczne nie dla ustal onej to¿sa moœ ci, lecz dla
proce sów ja opart ych na bie¿¹cych doznan iach,
co wg Zurchera jest jaŸni¹ zmienn¹, jaŸni¹, która
przy stos owu je siê do szyb kich zmian spo ³ecz -
nych poprzez gotowoœæ do pozos tawa nia pla -
styczn¹ i aktywn ie zmie niaj¹c¹ siê, a nie zakot -
wicz on¹ w ugrunt owa nej sytua cyjnie to¿sa moœci,
gdy struk tura spo³eczna nie jest stabilna.

Ciekawe, i¿ zaczyna siê zaryso wywaæ doœæ
wyraŸn ie kateg oria typu ja w oder waniu od inter -
akcji z innymi, która wed³ug P.G. Zimbardo (19)
mo¿e zdomino waæ w przysz³oœci sposób opis y -
wa nia i pojmow ania siebie, jeœli tempo zmian
spo³ecznych nadal bêdzie wykazywaæ tak osza -
³amiaj¹ce przy spies zenie. JaŸñ typu ja w oder -
waniu od inter akcji z innymi jest jaŸni¹ oder wan¹
od istoty fizyczn ej, od struk tury spo³ecznej i inter -
akcji ze œrodo wisk iem – jest to jaŸñ nieza le¿ na –
jaŸñ unosz¹ca siê swobodn ie (free-floating self),
zakot wicz ona jedyn ie w abstrakc jach.

Badany nastol atek nie radzi sobie ze swoim
otoc zeni em, przyj muj¹c czêsto posta wê biern¹
lub wycof uj¹c¹ siê. Towar zyszy temu lêk i po -
czuc ie winy. Uzys kany wynik stoi w opoz ycji

107

Marta Znaj miecka-Sikora



w stosunku do badañ prze prow adz onych przez
Badurê-Madej i Ulas iñsk¹ (2), potwierd za zaœ
tendencjê zaobs erwo wan¹ przez Znaj miec -
k¹-Si kora i Godzwon (20) o obni¿aniu siê zdol -
noœci do radzen ia sobie adek watnie ze swoim
otoc zeni em. Byæ mo¿e niestab ilna sytua cja
w kraju, brak regu³ funk cjon owa nia spo³ecznego, 
zanik autory tetów powod uj¹ os³abien ie mecha -
nizmów adapt acy jnych (coping self). Tezê tê
potwierd za³oby u¿ycie do opisu w³asnej osoby
okreœleñ prezent uj¹cych siebie poprzez inter ak -
cje spo³eczne, charakt ery sty cznych dla jaŸni
zmien nej, plastyczn ej, niezak otw iczo nej, o nie -
ustal onej to¿samoœ ci (19).

Inter akcja p³ci jest czyn nik iem ró¿n icuj¹cym.
Uzys kane wyniki potwierd zaj¹ poprzedn ie bada -
n ia, w który ch równi e¿ zaobs erwo wano wiele
istotn ych ró¿nic w zakres ie treœci i struk tury
obrazu siebie oraz samoo ceny (1, 8, 20).

Niejas ne jak dot¹d s¹ jednak donies ienia
z badañ w zakres ie samoo ceny. W badan iach
prowad zony ch przez S. Tuchalsk¹ (17) ró¿ nica
w zakres ie samoo ceny, miêdzy dziew czêt ami
a ch³opcami nie osi¹gnê³a statys tycznej istotn o -
œci, ale wska zuje na tend enc jê do bardziej pozy -
tywnej globaln ej samoo ceny u ch³opców ni¿
u dziewcz¹t – dziewczêta maj¹ zani¿ony obraz
siebie, ni¿sz¹ samoocenê i samoakceptacjê.
Natom iast z badañ prze prow adz onych przez
J. Jarczyka (7) wynika, i¿ w zakres ie samoo ceny
aktua lnej nie ma statys tyczne istotn ych ró¿nic

w grupie dziewcz¹t i ch³opców. 
Na podstaw ie prze prow adz onych badañ mo¿na

usto sunk owaæ siê do pojê cia kryzysu adoles cen -
cji jako „okresu burzy i naporu”. Z przed staw io -
nych danych wynika, ¿e normat ywny kryzys to¿ -
sam oœci, jako ogólna prawid³owoœæ samo okre œ -
la nia siê w okres ie dojrzew ania, w badan ej po pu -
l acji nie ma bardzo burz liw ego charakt eru. Nie -
uchronny jest kryzys to¿samoœci jako ko nie cz -
noœæ tworzen ia obrazu siebie, nie ma nato m iast
jednoz naczny ch regu³ co do formy, inten s yw -
noœci, natê¿e nia negat ywny ch emocji z tym
zwi¹ zanych (2). Wydaje siê, ¿e istotn ym czyn ni -
kiem ró¿n icuj¹cym jest p³eæ – prze prow adz ona
anal iza wska zuje, i¿ mê¿c zyŸ ni lepiej radz¹ sobie
w tak trud nym okres ie, jakim jest adoles cencja,
prze¿ywaj¹ mniej lêków i niepok ojów, ponadto
uzys kuj¹ wiêk sze wspar cie ze strony rodzi ców
ni¿ kobiety. Nie nale¿y zapomi naæ równie¿ o du -
¿ej ró¿nor odnoœci badan ej grupy pod wzglê dem

takiej zmien nej, jak obraz siebie. Mimo, i¿ gene r al -
na tendenc ja w zakres ie rozwoju wydaje siê byæ
pozyt ywna, to w badan ej grupie znaj duj¹ siê
równ ie¿ osoby o bardzo niskim ja realn ym,
wysok iej rozbi e¿noœci ja oraz znacz nie zani¿ o -
nej samoo cenie – i w³aœnie takie osoby powinny
otrzym aæ wspar cie ze strony osób doros³ych,
rodzi ców i pedag ogów.

Wnio ski

• Ba dane osoby po strzegaj¹ sie bie prze de
wszyst kim po przez pry zmat in nych osób,
w k ont ekœcie in ter akcji spo³ecz nych, war -
toœciuj¹c po zyt ywnie swoj¹ osobê.

• Wy stê puj¹ca ko rel acja mi êdzy re aln ym
a idea lnym ob raz em sie bie wska zuje na do -
brze ustrukt uro wany ju¿ ob raz sie bie.

• Ba dan ych ce chuje wy soki po ziom sa mo -
oceny og óln ej, co ma wp³yw na glo balny ob -
raz sie bie oraz wa runk uje do bre og ólne
przy stos owa nia jednostki.

• Brak ko rel acji mi êdzy wy sok oœci¹ ja re aln e -
go, a sa moo cen¹ mo¿e ws kaz ywaæ na nie -
ustab ili zow ane jesz cze ja re alne.

• We ws kaŸ niku og óln ym (glo baln ym), œr ed -
nie wy niki ba dan ych, z anal izo wan ych ba -
dañ, mieszcz¹ siê w za sad zie w ob szar ze
wa rtoœ ci pr zeci êtnych, co wska zuje na po -
zyt ywny ob raz sie bie ba dan ej m³od zie ¿y.
Jed nak w sto sunku do bad añ wc zeœ nie j -
szych po jaw ia siê ten denc ja do obn i¿an ia
tego ws kaŸ nika (1, 17, 20).

• W ba dan ej po pul acji, w opoz ycji do badañ
wcze œni ejszych, wyst êpu je s³aby sys tem
mec hanizmów ra dzen ia so bie.

• In ter akcja p³ci jest czyn nik iem ró¿n icuj¹cym 
ba dan¹ gr upê, za równo w za kres ie sa mo o -
ceny, jak i glo baln ego ob razu sie bie oraz
pos zczególnych jego wym iarów.

Stresz czen ie

Celem podjê tych badañ by³a próba odpow iedzi 
na pytan ie, jaki jest poziom samoo ceny i obraz
siebie badan ej m³odzie ¿y. Badan iami objêto 195
osób, uczni ów liceum ogóln oksz ta³c¹cego we
W³oc³awku, œredn ia wieku badan ej grupy wy -
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nosi³a 14,98 lat. W badan iach zastos owa no:
Kwestion ari usz Obraz Siebie D. Offera, Test Uzu -
pe³niania Zdañ (wersja J. M. Sacks i L. Sidney)
Skalê Ogólnej Samoo ceny Rosenb erga oraz Test 
do Ba dan ia Wiedzy o W³asnej Osobie.

Uzys kane wyniki badañ wska zuj¹ na dobry
obraz siebie badan ej m³odzie ¿y i wysoki poziom
samoo ceny. P³eæ okaza³a siê istotn ym czyn ni -
kiem ró¿n icuj¹cym badan¹ grupê. 

S³owa kluczowe: obraz siebie w okres ie

adoles cencji, p³eæ i obraz siebie

Summary

The aim of this resea rch is to answer the
question about self-esteem and self-image of
adoles cents. There have been 195 people
involved, who are of students High School in
W³oc³awek The average age of people – 14,98
years old. In the resea rch we have used: The
Offer self-image questionn aire for adoles cents,
Unfin ished Sentenc es Test, Self-image test and
Range of Rosenb erg’s self-opin ion. Results of
resea rch show good self-image and high level of
self-opin ion. The groups are diffe rent accordi ng
to the sex. Well-func tion ing family is the essent -
ial base in correct self-image. 

Key words: adoles cents’ self–image, sex and 

self–image, featur es of deve lopment, the Offer

self–image, questionn aire for adoles cents
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