
SAMOOCENA 
„Psychologia. Podręcznik akademicki” pod redakcją Jana Strelaua i Dariusza Dolińskiego definiuje samoocenę jako „afektywną 
reakcję człowieka na samego siebie”. Rozumie się ją również jako stan psychiczny, powstający na podstawie uogólnionej wiedzy 
o sobie.

Dane zebrane z badań kilku tysięcy osób pokazują, że na całym świecie średni poziom samooceny jest dość wysoki. Najwyższy 
jej poziom osiągamy jako dzieci, z biegiem lat obniża się on (co szczególnie widoczne jest u kobiet), by następnie znów wzrosnąć. 
Dotyczy to tzw. samooceny globalnej, uogólnionej. To, czym się rzeczywiście możemy różnić, to samoocena szczegółowa, a więc 
dotycząca konkretnych umiejętności, cech, właściwości lub obszarów wiedzy. Oceny szczegółowe, które tworzymy na swój temat 
w ogóle nie muszą być zgodne z samooceną globalną. W opracowaniach wykazano (Obuchowska, Dweck), że zdarza się, że konkretne 
osiągnięcia lub niepowodzenia doświadczane przez osobę wcale nie muszą mieć wpływu na jej samoocenę. Ponadto, ludzie 
mogą mieć liczne negatywne samooceny szczegółowe oraz doświadczenia je potwierdzające, a jednocześnie cieszyć się wysoką 
samooceną globalną. Bywa również na odwrót – mimo wielu osiągnięć możemy nadal mieć dość niskie, ogólne mniemanie o samych 
sobie. 

Psychologia wiele miejsca poświęca temu, po co ludzie w ogóle tworzą samoocenę. Samoocenę globalną traktuje się np. jako 
informacje bardzo ważne dla podmiotu (np. to, że inni nas cenią, że mamy wysoki poziom konkretnych umiejętności czy zasobów). 
Wg Kingi Lachowicz-Tabaczek z Uniwersytetu Wrocławskiego, samoocena jest informacją o posiadanych zasobach 
energetycznych i poznawczych. Jest zatem wskaźnikiem posiadanych możliwości. Być może samoocena jest też wskaźnikiem 
posiadanego wpływu na zdarzenia, a to odgrywa ważną rolę w procesie wyznaczania sobie celów. Samoocena globalna odpowiada, 
więc na pytanie: „na co mnie stać” i jest ważną przesłanką stanowienia celów. Samooceny szczegółowe mówią nam, jakie są nasze 
konkretne umiejętności, a więc wyznaczają sposób osiągania owych celów.

SAMOŚWIADOMOŚĆ
I  S AMOOC E N A
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kontakt@sie.edu.pl   |   s ie .edu.pl 1



OBRONA SAMOOCENY
Potrzeba zachowania poczucia własnej wartości okazuje się być jednym z najważniejszych wyznaczników ludzkich zachowań. 
Na ogół, dążymy do utrzymania stosunkowo pozytywnego lub dobrego obrazu samych siebie. Jest to dla nas szczególnie ważne 
w obliczu zdarzeń, przeżyć, zachowań własnych i innych, które mogłyby ten korzystny obraz postawić pod znakiem zapytania. 
Chcemy wierzyć w to, że jesteśmy inteligentni, rozsądni, kierujemy się racjonalnym myśleniem lub szlachetnymi pobudkami. 
Gdy okazuje się, że wcale tak nie jest, doświadczamy efektu, który psychologia społeczna nazywa dysonansem poznawczym. 
Jest nim uczucie przykrości lub niepokoju, uważane za następstwo działania sprzecznego z przyjętym, najczęściej pozytywnym, 
wizerunkiem własnej osoby (co potwierdzono po latach wielu badań). Pierwszym badaczem, który dokładnie zbadał i opisał 
to zjawisko jest Leon Festinger. Ludzie, doświadczając dysonansu poznawczego (np. paląc papierosy i zdając sobie sprawę, 
że to szkodliwy nałóg), usiłują znaleźć sposoby, za pomocą których mogą pozbyć się owego dyskomfortu i potwierdzić dobrą 
opinię na swój temat. Ten wysiłek nazywa się redukcją dysonansu poznawczego. Ludzie mogą więc redukować dysonans 
poznawczy na kilka sposobów (tzn. radzić sobie z faktem, że są palaczami, wiedząc jednocześnie, że ten nałóg może 
doprowadzić do uszczerbku na zdrowie lub śmierci): 

niepożądane zachowanie (np. rzucić nałóg) 

usprawiedliwiając zachowanie przez zmianę niezgodnych z nich elementów poznawczych (np. opinia, że badania 
dotyczące palenia nie są wiarygodne) 

usprawiedliwiając zachowanie przez dodanie nowych elementów poznawczych (np. „moja babcia pali od 50 lat 
i cieszy się dobrym zdrowiem”).

BADANIA POLSKICH NAUKOWCÓW
Prof. dr hab. Hanna Brycz (Uniwersytet Gdański) sprawdzała eksperymentalnie, czy człowiek trafnie spostrzega sam siebie. 
Interesowało ją również to, czy ludzie są zdolni dostrzegać u siebie i u innych występowanie zachowań typowych, czyli takich 
które występują u większości ludzi. W myśl przeprowadzonych badań, hipotetycznie, osoba, która twierdzi, że takich zachowań 
nie prezentuje, to popełnia błąd. Jakie wyniki uzyskano? Otóż 80% badanych dostrzegła u innych osób tendencje do pewnych 
zachowań (chodziło właśnie o tzw. zachowania niespecyficzne, czyli te, które obserwujemy u większości ludzi), jednocześnie 
zaprzeczając, aby oni sami również zachowywali się w opisywany sposób. Podobne wnioski zdarza się nam wyciągać
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na co dzień, kiedy, wg naszych obserwacji to my właśnie wkładamy najwięcej pracy np. w utrzymanie czystości w firmowej 
kuchni, podczas gdy inni (wg naszych własnych obserwacji) w ogóle się do tego nie przykładają. Wg badań okazuje się, 
że większość z nas ma tendencje do właśnie takich spostrzeżeń!

Równie ciekawe badania przeprowadził Bogdan Wojciszke (SWPS Sopot) ze współpracownikami. Badacze ci odkryli niezwykłą 
prawidłowość w obszarze samooceny zachowań. Kiedy ludzie pytani są o przyczyny swoich zachowań, to chętnie tłumaczą 
je odwołując się do takich cech czy zdolności poznawczych jak: inteligencja, sumienność, punktualność. Ale kiedy pytanie 
dotyczy przyczyn zachowań innych osób, to najczęściej odwołujemy się do cech moralnych (np. uczciwości), działań 
społecznych – lub ich braku). 

Przywołane powyżej badania powinny być wystarczającym pretekstem, do kolejnego zastanowienia się nad sobą, nad tym – jak 
to ze mną jest?

Samoocena pozwala – czy wręcz nakazuje nam - myślenie o sobie w sposób zdeformowany. Ma to niestety swoją cenę. Będąc 
niewolnikiem jej procesów, skazujemy się na bezustanne porównania i ciągłe zabiegi o utrzymanie własnej reputacji. Nienasycony 
potwór, jakim jest nasze JA, zachłanne na dobre informacje o sobie, bez wytchnienia poszukuje potwierdzenia dla swoich 
postaw i wartości. Bez względu na to, że może wydawać się to szalonym mechanizmem, powinniśmy przyjąć założenie, że takie 
podejście jest zdrowe, oraz, że jest to naturalne, że mamy taką potrzebę jako ludzie i jest to uzasadnione ewolucyjne. Mniej 
naturalne jest nie mieć samoświadomości, która pozwoli nam w obszarze samooceny zachować zdrowy umiar, między 
zawyżonym poczuciem własnej wartości, a zbyt niskim doprowadzającym do braku wiary w siebie.

ATRYBUCJA, CZYLI BŁĄD NA BŁĘDZIE
Ludzie, jako istoty społeczne, dążą do pogłębiania wiedzy o sobie, czyli zwiększania samoświadomości. Bycie samoświadomym 
pozwala nam obserwować się w toku aktu myślenia o sobie – o swoich zachowaniach. Wydawałoby się, że takie czynności 
doprowadzą nas do „najwyższego wtajemniczenia”, czyli zgromadzenia możliwie najszerszej wiedzy na swój temat. Nic bardziej 
mylnego. Jak potwierdzają badania, podczas formowania autorefleksji, padamy ofiarą błędu atrybucji, który objawia się powszechną 
skłonnością do wyjaśniania zachowania obserwowanych osób w kategoriach przyczyn wewnętrznych i stałych (np. cech charakteru), 
przy jednoczesnym niedocenianiu wpływów sytuacyjnych, zewnętrznych. Zdarza się nam, jak większości ludzi, obwiniać za własne 
porażki okoliczności, a sukcesy przypisywać sobie. Te mechanizmy rządzące naszą psychiką (błąd atrybucji, badania dotyczące 
wyjaśnień zachowań własnych i innych – wspomniana wyżej Hanna Brycz) mogą powodować, że deformacja informacji płynąca 
z samoobserwacji może doprowadzić nas do błędnej „diagnozy siebie”. 

MODEL ATRYBUCJI
Jednym z narzędzi pogłębiania samoświadomości i jednocześnie budowania adekwatnej samooceny może być model atrybucji, 
opracowany przez amerykańskiego psychologa Bernarda Weinera. Dokonywanie atrybucji to wskazywanie przyczyn naszych 
osiągnięć i niepowodzeń. Doświadczając różnych sytuacji życiowych w naturalny sposób szukamy dla nich wytłumaczenia. 
To, jakim czynnikom przypiszemy sukcesy i porażki wpływa na naszą samoocenę, decyduje o ty, gdzie osadza się nasze 
poczucie kontroli oraz jak postrzegamy własną sprawczość.
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Przedłużające się poczucie braku kontroli i wpływu na wynik podejmowanych działań powoduje powstawanie syndromu 
zwanego wyuczoną bezradnością. Przejawia się m.in. brakiem chęci do podejmowania działań w obszarze, w którym, 
wg naszego przekonania, nie osiągamy sukcesów. Rządzi nami pewność, że nasze wysiłki nie przyniosą efektów. 

Zarówno sukces jak i porażkę możemy przypisać czterem rodzajom czynników:

wewnętrznym (leżącym w nas) i stałym (niezmiennym w czasie i sytuacji): zdolności, cechy osobowości,

zewnętrznym (leżącym w  otaczającym środowisku) i stałym: np. trudność wykonywanego zadania,

wewnętrznym i zmiennym: np. włożony wysiłek, dobra organizacja pracy,

zewnętrznym i zmiennym: np.: zachowanie drugiej osoby, pech

Jeśli postrzegamy przyczyny swoich porażek w kategoriach stałych (zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych) – np. nie dam rady, 
bo jestem głupi; nie zrobię dobrej prezentacji, bo zawsze będą lepsi ode mnie, wzmacniamy poczucie własnej bezradności.. 
Warto pracować nad uświadomieniem sobie, że przyczyny konkretnej porażki mogą mieć również charakter:

zmienny i zewnętrzny: np. „być może część osób interesują inne tematy, są tez tacy, których zainteresuje temat 
mojej prezentacji”.

zmienny i wewnętrzny – „nieprawda, że nie nadaję się do tego. W zeszłym miesiącu odbyłem kilka trudnych 
rozmów z klientami, skończyły się pozytywnie. Wystarczy, że przygotuję się dobrze do kolejnej trudne rozmowy”

Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Jest- po pierwsze, trzeba wiedzieć, że tak jest i trzeba być świadomym tych mechanizmów. 
I po drugie – co chyba ważniejsze – słuchać informacji zwrotnych napływających z otoczenia. 

Mechanizmy, które wpływają na nasze ocenianie samych siebie, udowadniają, że samoobserwacja nie zawsze jest najlepszym 
źródłem korekty własnych postępowań. 

Pojawia się pytanie, czy mając wyższą samoocenę, możemy więcej osiągnąć w życiu? Badania (Bachman i O’Malley, 1986; por. 
Baumeister i in., 2003) wskazują na związek samooceny z osiągnięciami. Te same badania wskazują, że odpowiedzialny jest 
także status socjoekonomiczny rodziny, który wpływa zarówno na samoocenę, jak i na osiągnięcia. W innych badaniach z kolei 
stwierdzono, że to nie samoocena jest predyktorem sukcesów (czyli czynnikiem, na podstawie którego można przewidzieć 
osiągnięcie sukces), lecz raczej odwrotnie – to sukcesy prowadzą do wysokiej samooceny. Sukcesy ponadto prowadzą do poczucia 
szczęścia, niezależnie od samooceny. Analogiczna zależność pojawia się w odniesieniu do niepowodzeń, które są predyktorami 
niskiej samooceny i niezależnie od samooceny – braku poczucia szczęścia (Baumeister i in., 2003), czyli to niepowodzenia lub porażki 
mogą obniżyć samoocenę.

CZYNNIKI

STAŁE
TRUDNOŚĆ ZADANIA
Bardzo trudno jest dostać 

podwyżkę w firmie.

CECHY/ZDOLNOŚCI
Nie zasługuję na podwyżkę,

niewiele potrafię

OKOLICZNOŚCI
Szef był w złym humorze, inaczej 
dogadalibyśmy się z tą podwyżką

WYSIŁEK
Nie przygotowałem właściwych argumentów, 

nie wspomniałem o projektach, które prowadziłem.
ZMIENNE

ZEWNĘTRZNE WEWNĘTRZNE
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Mechanizm ten jest zupełnie umowny i ma posłużyć nam do zrozumienia tego, jak funkcjonujemy. Jeśli mamy wysoką 
samoocenę (wysoką musimy także rozumieć jako adekwatną - w normie), to mamy potrzebę pokonywania wyzwań i poszukiwania 
doznań rozwojowych. Wobec tego stawiamy sobie poprzeczkę na wysokim poziomie i nie dajemy za wygraną. Czasami wręcz 
porywamy się z przysłowiową motyką na słońce. Kiedy decydujemy się na realizację danego celu lub chcemy zrealizować swój 
pomysł, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczą one nas samych, wzbudza się w nas motywacja do działania i jesteśmy w stanie włożyć 
ogromny wysiłek w ich osiągnięcie. 

Formułując cel i podejmując wysiłek zwiększamy prawdopodobieństwo tego, że nasze zamierzenia się powiodą i zrealizujemy 
nasze plany. Jeśli to z kolei przyniesie sukces, to otrzymujemy zachętę do dalszej walki, co przekłada się na nasze nowe 
cele i mechanizm się powtarza. 

„Osoby o wysokiej samoocenie są od osób o niskiej samoocenie bardziej wytrwałe, a także podejmują więcej rozmaitych 
aktywności, w tym często ryzykownych” (Baumeister, Smart i Boden, 1996). Jako ludzie mamy rozwiniętą samoświadomość, 
która daje nam niesamowite możliwości. Jednak, jak wykazują badania, wpadamy w pułapkę własnego umysłu, gdyż ten bez końca 
pracuje także w trybie podświadomym. To powoduje, że mamy tendencję do zawyżania własnej samooceny.

Nie jesteśmy jednak zupełnie bezbronni wobec własnego umysłu, gdyż wkładając wysiłek i koncentrując świadomie uwagę 
człowiek może budować swoją samoocenę w oparciu np. o: 

zdolność do przyjęcia informacji zwrotnej na swój temat i przeanalizowania jej 

zdolność do wystrzegania się wpadania w pułapki umysłu, gdyż posiada samowiedzę o swoich zachowaniach i ma umięjętności 
kontrolowania mechanizmów swojego postępowania 

W 2003 roku, w czasopiśmie „Psychological Science in the Public Interest” opublikowano raport, przygotowany przez zespół 
uznanych psychologów, specjalistów od samooceny, takich jak Roy Baumeister, Jennifer Campbell, Joachim Krueger i Kathleen Vohs. 
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Celem publikacji było podsumowanie 15 tysięcy badań poświęconych związkowi samooceny z praktycznie każdym aspektem 
funkcjonowania psychologicznego. Jak pisze dr Jarosław Kulbat, „wnioski płynące z tej zakrojonej na niespotykaną do tej pory 
skalę analizy zadziwiająco często pozostają w wyraźnej sprzeczności z wiedzą potoczną, którą można utożsamiać z poglądami 
tak zwanej opinii publicznej”. Oto najważniejsze przekonania dotyczące samooceny, które zostały podważone we wspomnianym 
raporcie: 

I. wysoka samoocena sprzyja odnoszeniu sukcesów w pracy (i w szkole),
W przeglądzie, którego dokonał Baumeister i inni (2003), znalazło się wyjątkowe badanie, w którym wzięło udział ponad 
23 tysiące uczniów szkół średnich, którzy dwukrotnie w odstępie dwóch lat brali udział w pomiarze samooceny oraz osiągnięć 
szkolnych (Pottebaum, Keith, i Ehly, 1986). Porównując pomiary samooceny i osiągnięć szkolnych tych samych uczniów 
uzyskanych w dwóch pomiarach (oddzielonych sporym czasem 2 lat), można było oszacować znaczenie wysokości samooceny 
w pierwszym pomiarze z osiągnięciami po dwóch latach (diagram podsumowujący wyniki można znaleźć na 4 stronie artykułu). 
Związek ten był słabiutki, zwłaszcza w porównaniu do korelacji między osiągnięciami szkolnymi w pierwszym i drugim pomiarze. 
W praktyce oznacza to, że dużo lepszym (niż samoocena) prognostykiem osiągnięć szkolnych są wcześniejsze osiągnięcia 
szkolne. I już. Zawsze jednak można próbować zaklinać rzeczywistość, afirmując swoje talenty i wielkości, niż zabrać się do roboty. 
Tak na marginesie warto tu wspomnieć, że większe znaczenie dla sukcesów szkolnych i akademickich (niż samoocena) ma również 
samokontrola, której manifestacją może być sumienność i wytrwałość

II. wysoka samoocena sprawi, że inni zaczną cię lubić,
Oczywiście po ludziach z wysoką samooceną przekonanych o swojej popularności można spodziewać się większej swobody 
w kontaktach z innymi ludźmi czy łatwości w nawiązywaniu kontaktów z obcymi. W tej dziedzinie osoby z wysoką samooceną 
wypadają lepiej niż osoby z niską samooceną, którym nieśmiałość oparta na niskim poczuciu własnej wartości znacznie utrudnia 
nawiązywanie nowych przyjaźni czy choćby znajomości. Rzecz jednak w tym, że jest przynajmniej kilka innych umiejętności 
interpersonalnych, które mają wpływ na to, czy inni nas lubią. Choćby radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, otwartość 
w relacjach z innymi, niesienie emocjonalnego wsparcia tym, którzy są w potrzebie, czy asertywność w obronie swoich 
interesów.

III. wysokiej samoocenie towarzyszy wysokie natężenie innych niezwykle pożądanych cech takich jak inteligencja, 
uroda czy dobroć
Gdy skorelujemy samoocenę ludzi z bardziej obiektywnymi wskaźnikami innych cech (na przykład urodę ocenia grupa obserwatorów, 
a inteligencję na podstawie wyników testów), to korelacje między wysoką samooceną a innymi cechami po prostu znikają. 
Wygląda to tak, jakby osoby z wysoką samooceną w swoich oczach były idealne, co nie do końca zgadza się z opiniami innych 
ludzi. W praktyce, gdy ludziom o wysokiej samoocenie towarzyszy wysoka ocena innych aspektów własnej osoby, to może 
być to konsekwencja braku realizmu koncepcji siebie. I żeby to odkryć, wystarczy zapytać innych ludzi.

IV. niska samoocena sprzyja zachowaniom ryzykownym, takim jak uzależnienia od substancji psychoaktywnych czy 
wczesna inicjacja seksualna,
W kontekście tego mitu błędne jest najprawdopodobniej podstawowe założenie, na którym mit ten się opiera. W przeglądzie 
wyników badań, którego dokonał Baumeister wraz z zespołem, nie udało się znaleźć empirycznego potwierdzenia dla tej tezy. 
Nie udało się znaleźć potwierdzenia szczególnej rozwiązłości seksualnej osób z niską samooceną czy ich skłonności do wczesnej 
inicjacji seksualnej. Wręcz przeciwnie, czasem to właśnie osoby o wysokiej samoocenie mają większe trudności z hamowaniem 
impulsów, nie doceniają ryzyka i są bardziej skłonne do ryzykownych zachowań seksualnych. I choć samoocena w niektórych 
badaniach okazuje się korelatem różnych niepokojących zachowań związanych z używaniem środków psychoaktywnych 
czy przedwczesnych, nieplanowanych ciąż, zależności te są zazwyczaj bardzo słabe.
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V.  tylko ludzie z niską samooceną są agresywni.
Przekonanie, że niska samoocena jest istotnym czynnikiem determinującym zachowania agresywne, jest wciąż dość popularne 
wśród niektórych psychologów. W takim ujęciu zachowania agresywne mają sygnalizować brak poczucia bezpieczeństwa czy wątpliwości 
odnośnie własnej wartości, jakich doświadcza osoba z niską samooceną. Co ciekawe, niezwykle trudno znaleźć badania, które 
dokumentują istnienie takiej zależności.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że wysoka samoocena, zwłaszcza jeśli towarzyszy narcyzmowi, może sprzyjać zachowaniom 
agresywnym. Otóż osoby narcystyczne reagują nierzadko skrajnym gniewem i agresją na sytuacje, w których sprawy nie idą po ich myśli. 
W warunkach zagrożenia samooceny, gdy pojawiają się przesłanki do zwątpienia w dobrą opinię na swój temat, ludzie z wysoką 
samooceną będą reagować z agresją o szczególnym natężeniu. W warunkach zagrożenia dla samooceny (na przykład przegrana 
w grze) człowiek może próbować bronić swojego poczucia własnej wartości, przypuszczając bezpośredni atak na tego, kto 
zagrożenie dla samooceny spowodował.

SAMOŚWIADOMOŚĆ
Jakie są źródła informacji, które wykorzystują ludzie, aby budować swoje pojęcie Ja? Jednym z nich jest oczywiście introspekcja: 
spoglądanie w głąb siebie i analizowanie swoich myśli, uczuć i motywów. Z tym obszarem związane są dwa fakty:

Nie korzystamy z tego źródła informacji tak często, jak można by sądzić. 

W sytuacji, gdy dokonujemy oceny przyczyn naszych zachowań i odczuć, to niektóre z nich ukrywają się przed naszą 
świadomością

Mihaly Csikszentmihalyi  i Thomas Figurski (1982) zrealizowali badania, w których poprosili 107 pracowników w wieku od 17 do 63 lat, 
zatrudnionych w pięciu różnych firmach, by przez tydzień nosili przy sobie brzęczyki. Włączały się one siedem razy dziennie 
między godziną 7.30 a 22.30, w losowo zmieniających się odstępach czasu. Po odezwaniu się brzęczyka uczestnik badań 
odpowiadał na pytania, co robił w danej chwili, o czym myślał i w jakim był nastroju. Odpowiedzi grupowano według różnych 
kategorii treściowych, wśród których była kategoria „myśli dotyczące siebie" (np. „Ale leniwie spędziłem cały dzień", „To boli" albo 
„Czemu jestem taka gruba?"). Ludzie zaskakująco rzadko myśleli o sobie samych. Tylko 8% wszystkich zapisanych spostrzeżeń 
(4271) dotyczyło Ja. Uczestnicy badań częściej kierowali swą uwagę na pracę, codzienne obowiązki i ograniczenia 
czasu. W rzeczywistości odpowiedź „brak myśli" pojawiała się znacznie częściej niż wzmianki o myślach dotyczących Ja. Jak 
z tego wynika, chociaż oczywiście czasami oddajemy się introspekcji, nie robimy tego często. Przeważająca część naszych 
codziennych myśli dotyczy banalnych spraw powszedniego życia, innych ludzi i naszych z nimi rozmów. 

Nie koncentrujemy się na sobie zbyt często, jednak zdarza się, że napotykamy w otoczeniu coś, co „włącza" samoświadomość. 
Może to być wiedza o tym, że inni na nas patrzą, własny głos słyszany z magnetofonu, swój obraz na wideo czy własne odbicie 
w lustrze. Na przykład, gdy oglądasz na domowym wideo film nakręcony przez przyjaciółkę jej nową kamerą i ty jesteś jego 
głównym bohaterem, znajdziesz się w stanie samoświadomości, to znaczy skierujesz uwagę na siebie. 

Zgodnie z teorią samoświadomości, gdy koncentrujemy się na sobie, oceniamy własne zachowanie i porównujemy je z naszymi 
wewnętrznymi normami i wartościami. Krótko mówiąc, rzeczywiście stajemy się świadomi siebie, gdyż zaczynamy obserwować 
siebie samych.

Zalety wynikające z obserwowania samego siebie, to:

Samowiedza (możliwie dokładny i subiektywnie trafny obraz własnej osoby,

Ocena – a dokładniej, ocena siebie samego, dające w konsekwencji przekonanie o własnej wartości,
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Samokontrola – nadzór nad sobą i własnym działaniem.

Interesujące z punktu zagadnienia samoświadomości jest również to, skąd bierze się pojęcie „ja”. Jak to się stało, że istnieje taka 
osoba, o której mówimy „ja”? Twórca amerykańskiej psychologii, William James (1842-1910), opisał podstawowy dualizm w samym 
rdzeniu naszego spostrzegania Ja. Po pierwsze, Ja składa się z naszych myśli i przekonań dotyczących nas samych, czy też z tego, 
co James (1890) nazwał „poznawanym" albo krócej — Ja. Po drugie, Ja to aktywny odbiorca informacji, który ją przetwarza, 
czyli „poznający", Ja. 

W terminologii współczesnej Ja „poznawane" określa się jako pojęcie JA, albo definicję Ja, a Ja „poznające" jako świadomość. 
Obydwa te procesy psychiczne łączą się, tworząc spójne poczucie tożsamości. Można więc powiedzieć, że Ja jest zarówno 
książką (pełną fascynujących treści, które się tu z czasem nagromadziły), jak i jej czytelnikiem (który w dowolnym momencie 
może zajrzeć do określonego rozdziału albo dopisać nowy fragment). Badania nad małymi dziećmi pokazują, że rozpoznawanie 
siebie, a tym samym zalążki pojęcia Ja rozwijają się stopniowo. Pojęcie Ja wyłania się u dziecka w wieku mniej więcej dwóch lat 
(Bertenthal, Fischer, 1978; Lewis, 1986). W celu zbadania tego, wykorzystywano różne odmiany testu czerwonego barwnika. 
Polega on na tym, że dziecku w czasie snu robiono na nosie czerwoną kropkę (stosując bezwonną farbę. Następnie rejestrowano 
jego reakcję przed lustrem. Lewis i Brooks (1978) stwierdzili, że 75% dzieci w wieku od dwudziestu jeden do dwudziestu pięciu 
miesięcy dotykało swojego pomalowanego różem nosa, a robiło to tylko 25% dzieci w wieku od dziewięciu do dwunastu 
miesięcy.

Interesujące jest również spojrzenie z tej perspektywy na otaczające nas zwierzęta. Czy mają one samoświadomość? Jedynym 
sposobem uzyskania odpowiedzi na to pytanie jest umieszczenie przed zwierzęciem lustra — czy wie ono, że odbicie w lustrze 
to ono samo, czy też sądzi, iż znajduje się tam inne zwierzę? W fascynującej serii badań Gordon Gallup (Gallup, 1977; Gallup, 
Suarez, 1986) umieszczał zwierzę — małpę człekokształtną (szympansy, goryle, orangutany), przedstawiciela innych prymatów 
(rezusy, makaki) i niższych ssaków (psy, szczury) – w pokoju, w którym było duże lustro. Zwierzęta początkowo reagowały na swoje 
odbicie pewnym zaciekawieniem i „gestami społecznymi” – wokalizacjami, mimiką i postawami ciała, które każde z nich wykorzystuje 
do komunikowania się z przedstawicielami własnego gatunku. Jednakże zwierzęta szybko nudziły się obrazem w lustrze i zaczynały 
go ignorować. Wyjątkiem były małpy człekokształtne. Gallup (1977) stwierdził, że w przeciągu kilku dni zaczynały one wykorzystywać 
lustro przy zabiegach higienicznych (np. czyszcząc sobie zęby z resztek pokarmu) i do zabawy (np. strojąc miny, robiąc bańki 
ze śliny). 

Zachowanie to wskazywało, że małpy człekokształtne, w przeciwieństwie do innych, niższych ssaków, mają poczucie Ja i mogą 
rozpoznawać siebie w swoim lustrzanym odbiciu. Gallup (1977) poddał tę tezę starannemu sprawdzeniu. Na krótki czas usypiał 
szympansy i pozbawionym zapachu czerwonym barwnikiem malował im jedną brew i jedno ucho. Kiedy te szympansy 
spoglądały w lustro, natychmiast sięgały do swojej czerwonej brwi i ucha. Dowodzi to, że zdawały sobie sprawę, iż obraz 
w lustrze to one same, a nie inna małpa, i wiedziały, iż wyglądają teraz inaczej niż przedtem. 

POJĘCIA JA A UWARUNKOWANIA KULTUROWE
Tak jak pojęcie Ja w kulturze Zachodu rozwijało się i zmieniało z biegiem czasu, tak definicje zrodzone poza tą kulturą różnią 
się od naszych definicji (Markus, Kitayama, 1991). Na przykład antropolog Dorothy Lee (1959) odtworzyła charakter pojęcia 
Ja w kulturze rdzennych Amerykanów Wintu z Kalifornii Północnej. Przeprowadzając analizę języka, sięgając do literatury 
biograficznej oraz do wspomnień potomków tych ludzi, Lee (1959) znalazła intrygujące dane, które świadczą, że Wintu nie mieli 
poczucia Ja jako odrębnej istoty. Autorka pisze: „Charakteryzując kulturę Wintu, nie możemy mówić o Ja i o społeczności, ale raczej 
o Ja w społeczności". Wintu nie mieli słowa odpowiadającego naszemu „ja". Ich wypowiedzi były związane z obserwacjami 
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rzeczy, które znajdują się poza Ja, a nie z introspekcją czy też z ich własnymi myślami. Nie istniało u nich rozgraniczenie 
pomiędzy osobą a na przykład tym, w co była ubrana. Zdanie: „Masz na sobie ładną suknię w paski" w przekładzie na język 
Wintu brzmiałoby: „Jesteś w ładne paski sukni". Dla Indian Wintu Ja nie miało wyraźnych granic: zlewało się ze wszystkimi 
innymi rzeczami, wyłaniało się z nich i wtapiało w nie.

Warto dodatkowo zauważyć, że Ja, jako podmiot obserwacji jest dość późnym odkryciem człowieka. Według Igora Kona 
z Uniwersytetu w Petersburgu aż do późnego średniowiecza nie ma w kulturze europejskiej żadnych tekstów wskazujących na 
dokonywanie samoobserwacji. Na przełomie średniowiecza i odrodzenia dwie współwystępujące wersje Ja są już dość 
powszechnym zjawiskiem. Według Kona jest to wynikiem pojawienia się spowiedzi i rachunku sumienia, postulowanych w tradycji 
chrześcijańskiej. Podobnego zdania jest Roy Baumeister, psycholog z Uniwersytetu Stanowego na Florydzie. 

Nie oceniamy siebie nieustannie, co potwierdzają badania. Można odnieść wrażenie, że to psychologowie przyczynili 
się do mitologizowania Ja. I jako obserwującego podmiotu, i jako przedmiotu obserwacji. Niezależnie od tego, warto zatrzymać 
się od czasu do czasu, rozpoznać swoje emocje, przyczyny swojego zachowania oraz przeanalizować czynniki własnego 
sukcesu. 

L I T E R A T U R A
Goleman, D., Inteligencja emocjonalna. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina 2012.

Aronson, E., Wilson, T., D., Akert, R., M., Psychologia społeczna, Wydawnicwo. Poznań: ZYSK I S-KA 2006.

Strelau, J., Doliński, D., Psychologia akademicka, tom I i II. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2011.

Carol Tavris, Elliot Aronson, Błądzą wszyscy (ale nie ja). Wydawnictwo Smak Słowa 2008.

Wojciszke, B., Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2009.

Krzemionka D., „Pokażę wam JA”. CHARAKTERY, maj 2012.

Łukaszewski W., „Co wiemy o sobie, a co nam się wydaje”. CHARAKTERY, listopad 2012.

http://www.psychologia-spoleczna.pl/kulbat/1403-samoocena.html

http://www.psychologia-spoleczna.pl/kulbat/1751-wiecej-szkody.html

http://www.self-esteem-nase.org/

kontakt@sie.edu.pl   |   s ie .edu.pl 18


