
AKADEMIA IM .  JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE  
Edukacyjna Analiza Transakcyjna 2013, nr 2 

Joanna GÓ D  
Ewa WYSOCKA  

Postawy yciowe m odzie y licealnej  

i ich wybrane – spo eczno-demograficzne – korelaty 

Summary 

The paper presents the analysis of life attitudes/attachment styles among secondary school 
teenagers in terms of selected factors that determine their development. The authors draw on the 
fundamental assumptions of E. Berne’s theory of transactional analysis, as well as on the model of 
attachment styles, created by K. Bartholomew and L.M. Horowitz, which describes the individu-
al's attitudes towards self and others and emphasizes the fact that the attitudes are determined by 
the environment in which the person lives. Research data indicate that secondary school teenagers 
tend to have positive views of self, although they exhibit negative attitudes towards others. This 
points to a dismissive-avoidant model of attachment (I am OK, You are not OK), characterized by 
drive for self-reliance and a tendency to avoid emotional intimacy in interpersonal relations. The 
research reveals that the most significant correlates of attitudes towards self include such variables 
as gender, age and mother’s education level, whereas the individual’s opinions of others are influ-
enced by the person’s religiosity as well as his or her mother’s education level. 

Wprowadzenie  

Analiza transakcyjna jest koncepcj  osobowo ci, w której wyró nia si  czte-
ry poziomy jej analizy, zwi zane z poj ciami: skrypt yciowy, stany ego, trans-
akcje oraz gry. W niniejszym opracowaniu odnosimy si  jedynie do poj cia 
skryptu, które uznajemy jako wyj ciowe i wystarczaj ce dla czynionych tu ana-
liz w obszarze przyjmowania przez jednostk  jednej z czterech pozycji ycio-
wych (Domachowski, 1991; Harris, 1987).  

Postawy/pozycje yciowe, egzemplifikowane przez stosunek do w asnej 
osoby i innych ludzi, mo na ujmowa  jako swoiste wymiary osobowo ci, od-
zwierciedlaj ce poczucie w asnej warto ci oraz sposób oceny innych ludzi – 
spostrzeganie ich jako godnych versus niegodnych zaufania, co warunkuje mo-
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tywacj  do nawi zywania z nimi bliskich relacji lub tendencj  do unikania 
wchodzenia w bliskie zwi zki.  

W analizie postaw yciowych, ujmowanych jako stosunek do siebie i innych 
ludzi, oparto si  na dwóch koncepcjach: analizie transakcyjnej, której twórc  jest 
Eric Berne (1961, 2004), za  Thomas A. Harris (1987, 2009; por. R. Rogoll, 
2010) wyodr bnia i opisuje cztery postawy yciowe (ja jestem OK – wy jeste cie 

OK; ja nie jestem OK – wy jeste cie OK; ja nie jestem OK – wy nie jeste cie OK; 
ja jestem OK – wy nie jeste cie OK), oraz na modelach wi zi emocjonalnej Kim 
Bartholomew i Leonarda M. Horowitza (1991, s. 226–244), którzy wyró niaj  
cztery style przywi zaniowe (styl ufny, zaabsorbowany, l kowo-unikaj cy, od-

rzucaj co-unikaj cy), egzemplifikuj ce owe postawy i daj ce si  w nie wpisa . 
Postawy i style opisuj ce typ relacji z innymi s  zatem ze sob  wzajemnie po-
wi zane. 

Postawy yciowe i style przywi zaniowe kszta tuj  si  w procesie wycho-
wania i socjalizacji, a zatem stanowi  wynik oddzia ywa  podstawowych agend 
socjalizacyjnych, których spo eczne ulokowanie ma znaczenie dla jako ci tych 
oddzia ywa . Dlatego te  dokonano próby analizy zró nicowa  deklarowanych 
postaw yciowych, wyznaczanych zmiennymi spo eczno-demograficznymi, 
okre laj cymi pozycj  badanych zajmowan  w strukturze spo ecznej.  

Podstawy teoretyczne bada  

W toku do wiadcze  yciowych zdobywanych w relacjach z innymi lud mi, 
rozwija si  w jednostce system skryptów, wyznaczaj cych ostatecznie pozycje 
yciowe, w których zawarte s  informacje o tym, ile jest warta ona sama i ile s  

warci inni ludzie. Je li uwzgl dnimy stosunek do samego siebie i innych ludzi, 
mo na – zdaniem Harrisa (1987, s. 52–70; por. 2009) – wyró ni  cztery pozycje 
yciowe, z których trzy pierwsze kszta tuj  si  we wczesnym dzieci stwie (s  

nie wiadome, oparte na emocjach i wyobra eniach), czwarta za  jest wynikiem 
wiadomej i samodzielnej decyzji autokreacyjnej podejmowanej przez jednostk  

(oparta jest na my leniu, wierze i dzia aniu), stanowi c rezultat poznawczego 
opracowania ró nych do wiadcze  yciowych (relacyjnych). Nak adaj  si  one 
na style przywi zania, wyró nione przez Kim Bartholomew i Leonarda M. Ho-
rowitza (1991, s. 226–244). W modelu tym wskazuje si  dodatkowo, e obraz 
siebie (pozytywny i negatywny) skorelowany jest z obrazem innych ludzi (pozy-
tywnym i negatywnym), stanowi c konsekwencj  do wiadcze  zdobytych w re-
lacjach interpersonalnych (Bartholomew i Horowitz, 1991, s. 227). 

Dokonuj c charakterystyki postaw (pozycji) yciowych w uj ciu Harrisa 
(1987), z uwzgl dnieniem stylów przywi zaniowych wyodr bnionych przez 
Bartholomew i Horowitza, uzyskujemy cztery sposoby funkcjonowania jednost-
ki w relacjach z innymi lud mi wyznaczane przez jako  do wiadcze  wycho-
wawczo-socjalizacyjnych: 
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— „Ja nie jestem OK – wy jeste cie OK” – styl zaabsorbowany. Jest to naj-
wcze niejsza pozycja yciowa, któr  okre la dominacja poczucia bezradno-
ci („Ja bezradne”), uczucie konieczno ci doznawania opieki, wsparcia  

i aprobaty ze strony innych ludzi, decyduj ce o sposobie funkcjonowania  
w relacjach jako jednostki zale nej od innych (deprecjacja „Ja”). Wynika to 
z negatywnego obrazu siebie i jednocze nie pozytywnego obrazu innych lu-
dzi, wi e si  za  z nadmiernym zaabsorbowaniem relacjami z innymi lud -
mi, którzy postrzegani s  jako ród o wszelkich gratyfikacji, st d konieczne 
jest podporz dkowanie si  im. Jednostka poszukuje akceptacji innych ludzi, 
pozostaj c od nich zale na, gdy  z obawy przed odrzuceniem z ich strony 
staje si  wobec nich uleg a i gotowa do spe niania ich oczekiwa  („Ja wto-
pione” we wspólnot ).  

— „Ja nie jestem OK – wy nie jeste cie OK” – styl l kowo-unikaj cy. To 
druga pozycja yciowa, wyznaczana poczuciem odrzucenia przez innych, 
niemo no ci  liczenia na ich wsparcie. W rezultacie tego jednostka wycofu-
je si  z relacji spo ecznych, a nawet odrzuca w doros o ci wszelkie przejawy 
sympatii ze strony innych ludzi (deprecjacja „Ja” i deprecjacja „poza-Ja”). 
Negatywny obraz siebie i negatywny innych ludzi wynika z l ku przed bli-
sko ci  i powoduje wycofanie spo eczne (jednostki „podwójnie przegrane”). 
Przyjmuj c tak  perspektyw  widzenia siebie i innych, jednostka jest nie-
pewna siebie, nie ma do siebie zaufania, a inni ludzie postrzegani s  podob-
nie: jako odrzucaj cy i st d niegodni zaufania. Powoduje to obronne wyco-
fanie si  (l k przed blisko ci ) wynikaj ce z poczucia zagro enia zwi zane-
go z przewidywanym odrzuceniem („Ja unikaj ce” wspólnoty). 

— „Ja jestem OK – wy nie jeste cie OK” – styl odrzucaj co-unikaj cy. Ko-
lejna pozycja yciowa to wynik brutalnego traktowania jednostki przez in-
nych (g ównie rodziców), st d kszta tuje si  w niej nastawienie negatywne 
do wiata spo ecznego, stanowi ce efekt unikania zranienia ze strony innych 
i obronnie w czanej agresji (deprecjacja obiektów „poza-Ja”). Pozytywny 
obraz siebie i negatywny innych ludzi wyznacza odrzucenie lub unikanie 
blisko ci w kontaktach z innymi, st d jednostka wykszta ca w sobie poczu-
cie samowystarczalno ci, które zast puje naturaln  potrzeb  wi zi, zdepre-
cjonowan  przez negatywne do wiadczenia zdobyte w relacjach z innymi. 
Dlatego te  jest podejrzliwa wobec motywów dzia ania innych, w tpi w ich 
uczciwo  i dobre intencje, musi wi c zdystansowa  si  od nich, ograniczy  
potrzeb  intymno ci, w czy  potrzeb  autonomii, niezale no ci i samowy-
starczalno ci, któr  wpisuje w swoj  to samo  („Ja odrzucaj ce” wspólnot ). 

— „Ja jestem OK – wy jeste cie OK” – styl ufny. Ostatnia z pozycji ycio-
wych jest przekonaniem zwerbalizowanym i opartym na osobistej decyzji 
podj tej wiadomie. Opisuje j  prze wiadczenie o tym, e zarówno „Ja”, jak 
i „Inni” s  godni zaufania i tym samym mo na obdarza  ich „dobrem”, na 
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które zas uguj . Pozytywny obraz siebie i innych ludzi wi e si  zatem  
z podstawow  ufno ci , wynikaj c  z równowagi mi dzy intymno ci  a au-
tonomi  jednostki. Postrzeganie siebie jako osoby godnej mi o ci, uwagi, 
szacunku, a innych jako godnych zaufania i akceptuj cych, zwrotnie kszta -
tuje przekonanie, e mo na na nich polega , bez zagro enia, e zostanie si  
skrzywdzonym. Jednostka taka funkcjonuje prawid owo w relacjach zale -
no ciowych: gdy jest zale na od innych i gdy inni s  od niej zale ni. Cechu-
je j  równowaga zwi zana z równoprawnym „znaczeniem” potrzeby wspar-
cia (zale no ci) i autonomii (niezale no ci), gdy  zaspokajanie ka dej z nich 
nie powoduje poczucia zagro enia dla „Ja”. Mo e zatem zarówno „bra ”, 
jak i „dawa ”, traktuj c to jako naturalny wyznacznik prawid owego funk-
cjonowania we wspólnocie, co stanowi podstaw  jej kreowania („Ja wspó -
tworz ce” wspólnot ).  
Poniewa  pozycje te stanowi  wynik do wiadcze  yciowych jednostki, 

zdobywanych w podstawowych agendach socjalizacyjnych, przede wszystkim  
w rodzinie, i wp ywaj  na funkcjonowanie w relacjach z innymi w yciu doro-
s ym, sprawdzono, w jakim zakresie wyznaczaj  je cechy spo eczno-demogra- 
ficzne (pozycja spo eczna). 

Za o enia metodologiczne i opis próby 

1. Cel i przedmiot bada  

Badania mia y na celu okre lenie spo eczno-demograficznych korelatów po-
staw yciowych m odzie y licealnej (adolescentów), traktowanych jako przeko-
nania dotycz ce w asnej osoby i innych ludzi (aspekt poznawczy, skrypty y-
ciowe). Tre ci  bada  by a zatem weryfikacja twierdzenia o zró nicowaniu na-
stawie  intrapersonalnych (Ja OK) i interpersonalnych (Wy OK), które wyzna-
czane s  przez spo eczne po o enie badanych, okre laj ce jako  oddzia ywa  
wychowawczo-socjalizacyjnych. Za o ono wst pnie, i  nastawienia yciowe 
(style przywi zaniowe) wyznaczane s  przez zajmowan  pozycj  spo eczn , de-
terminuj c  jako  oddzia ywa  wychowawczo-socjalizacyjnych, st d sformu-
owano nast puj ce pytania: 

1. Jakie postawy yciowe (przekonania o sobie i innych ludziach) prezentuje 
m odzie  licealna (pozytywne vs. negatywne)? 

2. W jaki sposób nastawienia yciowe (pozytywne vs. negatywne) wyznaczane 
s  przez zmienne spo eczno-demograficzne, takie jak: p e , wiek, miejsce 
zamieszkania, wykszta cenie rodziców i religijno ? 
Poniewa  badania mia y charakter eksploracyjno-diagnostyczny, zrezygno-

wano ze stawiania ukierunkowanych hipotez, zak adaj c jedynie ogóln  hipotez  
o zale no ciach pomi dzy przekonaniami dotycz cymi w asnej osoby i innych 
ludzi a wybranymi zmiennymi spo eczno-demograficznymi. 
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2.  Osoby badane 

Badaniami obj to m odzie  licealn  – 151 uczniów (w tym 96 dziewcz t i 55 
ch opców): pierwszych (n =51), drugich (n =50) i trzecich (n =50) klas liceów 
ogólnokszta c cych województwa l skiego (Katowice, Gliwice, Tarnowskie 
Góry). Wiek badanych waha  si  od 15–18 lat (M =16,9; SD =0,79). Liczebno  
próby jest determinowana uzyskaniem potrzebnych danych opisuj cych zmienne 
spo eczno-demograficzne, st d w poszczególnych prezentacjach analiz jest 
zró nicowana.  

3.  Metoda bada  

W badaniu wykorzystano dane metryczkowe i opinie uzyskane za pomoc  
Kwestionariusza Ustosunkowa , przygotowanego przez Ann  Sukiennik (2012), 
który s u y do pomiaru poziomu pozytywnego stosunku do w asnej osoby i in-
nych ludzi. Narz dzie sk ada si  z 73 stwierdze  odnosz cych si  do ró nych 
przekona  i odczu  dotycz cych samego siebie i innych ludzi, ocenianych na 4- 
-stopniowej skali Likerta (od 1 – „nie zgadzam si ”, do 4 – „zgadzam si ”). Po-
zycje kwestionariusza tworz  dwie podskale: JA–OK i WY–OK. Im wy szy jest 
wynik w odpowiedniej podskali, tym bardziej pozytywne jest ustosunkowanie 
do w asnej osoby i innych ludzi. Rzetelno  mierzona metod  -Cronbacha  
w przeprowadzonych badaniach wynios a dla podskali JA–OK: =0,872, dla 
skali WY–OK: =0,857.  

Poziom ustosunkowa  (pozycje, postawy yciowe) wyznaczono na podsta-
wie wyników znormalizowanych (na podstawie redniej i odchylenia standar-
dowego, ze wzgl du na brak normalizacji dla tej grupy wiekowej), natomiast 
istotno  zró nicowa  w zakresie poziomu ustosunkowa  wyznaczan  zmiennymi 
spo eczno-demograficznymi sprawdzano za pomoc  testu U Manna-Whitneya, sta-
nowi cego alternatyw  dla testu t-Studenta dla prób niezale nych w sytuacji, gdy 
dane nie spe niaj  za o e  koniecznych do zastosowania tego ostatniego (poziom 
pomiaru rangowy zmiennej zale nej lub nawet skala dychotomiczna, brak wymogu 
równoliczno ci grup, rozk adu normalnego i homogeniczno ci wariancji).  

Postawy yciowe m odzie y licealnej  

i ich spo eczno-demograficzne korelaty  

1. Postawy yciowe 

Kwestionariusz Ustosunkowa  pozwala okre li  poziom pozytywnej vs. ne-
gatywnej postawy wobec siebie (Ja OK) i innych ludzi (Wy OK), co wyznacza 
poziom zaufania do siebie i innych, sposób warto ciowania siebie i innych,  
a tak e poziom samoakceptacji i akceptacji innych ludzi (tab. 1 oraz wykres).  
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Tabela 1. Stosunek do w asnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) w ród badanej m odzie-
y (N =150) 

Postawa yciowa

Poziom 

JA OK WY OK 

n % n % 

Wyniki niskie (N) 17 11,33 22 14,67 

Wyniki przeci tne (P) 104 69,34 105 70,00 

Wyniki wysokie (W) 29 19,33 23 15,33 

Ogó em 150 100,0 150 100,0 

Stosunek wyników wysokich do niskich (W:N) 1,71 1,04 

Analiza wyników dotycz ca poziomu zmiennej zale nej wykaza a wyra n  
tendencj  do bardziej pozytywnego postrzegania w asnej osoby – Ja OK (stosu-
nek wyników wysokich do niskich – W:N =1,71), ni  innych osób – Wy OK 
(W:N =1,05). Uzyskujemy zatem dwa alternatywne obrazy: „Ja – bardziej pozy-
tywne” i „Wy – bardziej negatywne”. Mo na wnioskowa , e m odzie  postrze-
ga siebie sam  (Ja OK) cz ciej jako godn  zaufania, o wysokim poczuciu w a-
snej warto ci, st d rzadziej w tpi w siebie, w asne si y i mo liwo ci, cz ciej 
czuje si  pewna w sytuacjach spo ecznych, ma poczucie bycia lubian  i akcep-
towan  przez innych ludzi, a tak e cz ciej przejawia asertywn  postaw  wzgl -
dem ich oczekiwa . Wi e si  to z wi ksz  samo wiadomo ci  i tym samym 
zdolno ci  do oceny w asnych cech wynikaj c  z do wiadcze  z samym sob , 
ale mo e tak e wynika  z „dzia ania” mechanizmów obronnych osobowo ci, 
których funkcj  jest jej ochrona „w czana” przez potrzeb  w asnej warto ci.  

Wyra nie odmienna ocena w asnych ustosunkowa  (nastawie ) wobec in-
nych ludzi (Wy OK) okre lana jest przez widoczny brak obdarzania ich zaufa-
niem, postrzeganie ich jako egoistycznych i skoncentrowanych wy cznie na 
w asnych potrzebach, maj cych te  tendencj  do wykorzystywania innych, co 
powodowa  mo e poczucie, e inni nie zaspokajaj  potrzeb jednostki. W rezulta-
cie powoduje to ostro no  i podejrzliwo  w kontaktach z innymi, mog c  skut-
kowa  tendencj  do wycofania z kontaktów i zwi kszeniem motywacji do utrzy-
mywania dystansu. Cz ciej te  pojawia si  w ród badanych poczucie dyskomfor-
tu w relacjach zale no ciowych i l k przed zranieniem ze strony innych ludzi.  

Wykres. Postawy yciowe m odzie y licealnej – stosunek wyników wysokich do niskich – W:N 
(N = 151) 

1,71

1,04

0 0,5 1 1,5 2

Ja OK

Wy OK Ja OK

Wy OK
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Tendencja do bardziej pozytywnego postrzegania siebie i bardziej negatyw-
nego innych ludzi jest wyra na, co pozwala s dzi , e tego typu nastawienia 
mog  ewokowa  negatywne zachowania wobec innych, które traktowane s  jako 
prawomocne, b d c racjonalizowane przez posiadany przez badanych ich nega-
tywny obraz. W takiej sytuacji jest to adekwatna do posiadanych przekona   
o naturze innych ludzi i tym samym obronna reakcja na potencjalne i przewidy-
wane z ich strony zachowania (egoistyczne, wykorzystuj ce).  

Wizja wiata spo ecznego (bardziej negatywna) i w asnej osoby (bardziej 
pozytywna) wskazuje na charakterystyczn  dla tej kategorii rozwojowej pozycj  
yciow , okre lan  przez styl odrzucaj co-unikaj cy (JA JESTEM OK – WY 

NIE JESTE CIE OK). Daje to podstaw  wnioskowania o tym, i  jest ona wy-
nikiem negatywnych do wiadcze  w relacjach z innymi – bliskimi – lud mi, 
stanowi c efekt unikania zranienia z ich strony i obronnie w czanej agresji (de-
precjacja obiektów „poza ja”). Adolescencja w sensie rozwojowym wi e si   
z krytycznym, i jednak wci  maj cym ród a w idealizmie, stosunkiem do 
wiata spo ecznego (g ównie wiata doros ych), którego uporz dkowanie jest  

w tym okresie kwestionowane. Jest to wynik do wiadczanego poczucia zawodu 
zwi zanego z jako ci  relacji mi dzyludzkich, w czaj cego poczucie samowy-
starczalno ci jako swoistej konieczno ci, zast puj cej naturaln  potrzeb  wi zi 
zdeprecjonowan  przez negatywne do wiadczenia zdobyte w relacjach z innymi. 
Kszta towanie si  to samo ci jest – jak wiadomo – wynikiem dokonywania „sil-
nych w cze ” i równie „silnych wy cze ” w sw  to samo  tego, co uznaje si  
za „w asne” lub „obce”. Jednak mo na te  za o y , i  negatywne do wiadczenia 
w relacjach z doros ymi mog  si  generalizowa  na ca y wiat spo eczny, gene-
ruj c postaw  podejrzliwo ci wobec motywów dzia ania innych, w tpienia w ich 
uczciwo  i dobre intencje, co powoduje dystansowanie si  od nich i ogranicze-
nie potrzeby intymno ci. W efekcie jednostka musi w czy  potrzeb  autonomii, 
niezale no ci i samowystarczalno ci, któr  wpisuje w swoj  to samo  („Ja od-
rzucaj ce” wspólnot ). 

2.  Spo eczno-demograficzne korelaty postaw yciowych 

Analizie poddano wybrane zmienne spo eczno-demograficzne, które maj  
ró ny status: p e  odzwierciedla spo ecznie i kulturowo przypisane w a ciwo ci 
jednostki, mog ce determinowa  jako  rozwoju; wiek odzwierciedla zmienne 
rozwojowe (post p rozwoju) wykszta cenie rodziców i miejsce zamieszkania 
okre laj  jako  rodowiska ycia, czyli specyfik  oddzia ywa  wychowaw-
czych, a religijno  wyznacza pewne standardy funkcjonowania w relacjach 
promowane w ideologii religijnej, wszystkie za  mog  znale  odzwierciedlenie 
– po rednio lub bezpo rednio – w ukszta towanych postawach yciowych wyra-
aj cych sposób postrzegania siebie i innych oraz funkcjonowanie w relacjach  

z innymi).  
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P e  a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – Wy Ok 

P e  jest specyficzn  zmienn , która generuje odmienne funkcjonowanie deter-
minowane rozwojowo i spo ecznie czy kulturowo. Trudno – ze wzgl du na zakres 
opracowania – dokona  szczegó owej charakterystyki odmiennego funkcjonowania 
w relacjach warunkowanego w a nie t  zmienn , ale z pewno ci  jej znaczenie wy-
znacza zró nicowanie potrzeb (w ród kobiet silniej zaznaczaj  si  potrzeby zale no-
ciowe, submisyjne, w ród m czyzn za  potrzeby niezale no ciowe, dominatyw-

ne), jak i kulturowo okre lony status kobiet – ni szy, i m czyzn – wy szy. Mo e to 
ró nicowa  g ównie przekonania o sobie samym (samoocen ), które mog  odzwier-
ciedla  si  wtórnie w jako ci przekona  na temat innych osób (tab. 2).  

Tabela 2. Stosunek do w asnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a p e  (N= 150) 

Postawa 

yciowa 

P e  

JA OK WY OK 

M SD 
rednia 

ranga 

Suma 

rang 
M SD 

rednia 

ranga 

Suma 

rang 

Kobiety (n= 95) 108,56 16,10 70,17 6736,5 79,98 13,01 75,76 7272,5 

M czy ni (n=55) 115,06 16,31 84,97 4588,5 79,5 11,44 75,05 4052,5 

U 2080,5 2567,5 

P 0,045 0,924 

Dokonana analiza na podstawie testu U Manna-Whitneya potwierdzi a  
w cz ci te przypuszczenia, gdy  okaza o si , i  m czy ni charakteryzuj  si  
bardziej pozytywnym nastawieniem do w asnej osoby ni  kobiety (kobiety –  
M =108,56; SD =16,10; m czy ni – M =115,06; SD =15,31; U=2080,5;  
p =0,045). Nie przek ada si  to jednak na jako  nastawie  wobec innych, gdzie 
nie odnotowano ró nic. Oznacza  to mo e, i  p e  ró nicuje g ównie nastawie-
nia wobec siebie, co stanowi pochodn  nie tylko ró nic determinowanych p ci  
biologiczn , ale i spo eczno-kulturow . Brak ró nicowania postaw wobec in-
nych mo e wynika  z powszechnie wyst puj cej prawid owo ci w ród kobiet – 
ich sk onno ci do bardziej pozytywnego postrzegania innych, w ród m czyzn 
za  mo e by  wyznaczany mechanizmem generalizacji przekona  o sobie sa-
mym (bardziej pozytywnych) na przekonania o innych (adekwatnie do przeko-
na  o sobie)1. Uzyskany wynik potwierdza analizy dokonywane na grupie nor-

                                                 
1  Narz dzie pozwala ocenia  wzgl dnie niezale ne zmienne – postawy wobec „Ja” i postawy wo-

bec „Wy”, generalnie bowiem maj  one tylko 1–14% wariancji wspólnej. Jedynie w grupie do-
ros ych kobiet wyst puje wy sza korelacja mi dzy obu podskalami – ok. 31% wariancji wspól-
nej, co wskazuje na istnienie specyficznych powi za  mi dzy obu zmiennymi w a nie w tej 
grupie, które nale a oby podda  dalszej weryfikacji. Pomimo wzgl dnej niezale no ci obu ty-
pów ustosunkowa , jednak ju  sama teoria wskazuje na specyficzne powi zania wyst puj ce 
mi dzy nimi, je li we miemy pod uwag  4 typy postaw yciowych lub stylów przywi zanio-
wych, ujawniaj ce si  jednak w sferze konsekwencji dla funkcjonowania jednostek o zró nico-
wanych postawach yciowych/stylach przywi zaniowych.  
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malizacyjnej (Sukiennik, 2012, s. 31), w których dostrze ono t  sam  prawid o-
wo  w ród osób doros ych – kobiety wykaza y istotnie ni szy poziom pozy-
tywnej postawy wobec siebie. Wskazuje to na fakt, i  tendencja ta jest charakte-
rystyczna dla kobiet, niezale nie od wieku, co mo e wskazywa  kulturow  de-
terminacj  samooceny, zwi zan  z waloryzacj  p ci.  

Wiek a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – Wy OK 

Za o ono, e wiek jako zmienna rozwojowa i determinuj ca bogactwo do-
wiadcze  w relacjach z innymi lud mi, a tak e ich zakres tre ciowy wynikaj cy 

z odmiennych zada  rozwojowych, mo e determinowa  ró nice w zakresie 
ustosunkowa  wobec „Ja” i „Wy”. Autorki mia y wiadomo , e ró nice te b -
d  trudne do uchwycenia ze wzgl du na du  jednorodno  badanych ze wzgl -
du na wiek, ale przyj y za o enie, e charakterystyk  redniej (pe nej) i pó nej 
adolescencji ró nicuj  w a ciwo ci rozwojowe (Blos, 1973; Wysocka, 2009/ 
2010, s. 66), gdy  pocz tkowo dominuj ca tendencja do silnych wy cze , opo-
zycji i buntu adolescentów (przede wszystkim wobec doros ych) podlega zmia-
nom w kierunku silnych w cze , ograniczania opozycji i przekszta cania si  
form buntu – ogólnie – w kierunku postaw kompromisowych. G ównie ujawnia 
si  to wobec rodowiska rówie niczego, które zwykle traktowane jest jako gru-
pa, w której odnajdowane s  dominuj ce znaczenia przejmowane w procesie 
konstruowania w asnej to samo ci. Jednak mo na za o y , i  przek ada si  to 
ogólnie na postawy wobec innych, tym bardziej e narz dzie nie ró nicuje po-
staw wobec ró nych kategorii „innych”. W badaniach normalizacyjnych po-
twierdzono zale no  postaw od wieku, ale jedynie w grupie kobiet i w odnie-
sieniu do postaw wobec innych (Wy OK), co wskazuje na dominuj ce znaczenie 
p ci jako moderatora zale no ci pomi dzy wiekiem a postawami yciowymi 
(tab. 3).  

Tabela 3. Stosunek do w asnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a wiek (N = 146) 

Postawa 

yciowa 

Wiek 

JA OK WY OK 

M SD 
rednia 

ranga 

Suma 

rang 
M SD 

rednia 

ranga 

Suma 

rang 

15–16 lat (n= 48) 114,36 15,74 81,33 3904,00 82,92 10,78 77,45 3717,50 

17–18 lat (n= 98) 109,74 16,26 69,66 6827,00 80,38 13,90 71,57 7013,50 

U 1976,000 2162,500 

P 0,117 0,430 

Jak wskazuj  wyniki analiz, wiek nie stanowi czynnika istotnie ró nicuj ce-
go ustosunkowania intrapersonalne i interpersonalne badanych, co mo e znosi  
zarówno zmienna p ci (negatywnie koreluj ca z postawami wobec „Ja” i pozy-
tywnie z postawami wobec „Wy”), a tak e mo e to stanowi  rezultat niewielkiej 
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liczebno ci próby i znacz co mniejszej liczebno ci grupy m odszych adolescen-
tów. Widoczna jest bowiem rozwojowo zaskakuj ca tendencja do bardziej pozy-
tywnych postaw wobec siebie i innych ludzi w grupie m odszych adolescentów, 
wyra niejsza w sferze postaw wobec „Ja” ni  postaw wobec „Wy”. Wyniki te 
nale a oby zweryfikowa  w toku dalszych bada , ale wskazuj  one na poten-
cjaln  zale no  postaw yciowych od wieku, co stanowi pewn  oczywisto . 
Jednak e w grupie adolescentów m odszych, bardziej opozycyjnie nastawionych 
wobec propozycji wiata spo ecznego (bunt, opozycja, kontestacja), wyniki 
wy sze, okre laj ce bardziej pozytywne ustosunkowania, s  zaskakuj ce i mog  
wskazywa  jedynie na prawid owo  nast puj c : wiadome i bardziej reflek-
syjne postrzeganie siebie i wiata, skutkuj ce bogatszymi i zapewne bardziej 
zró nicowanymi do wiadczeniami z samym sob  i z innymi lud mi, mog  ogra-
nicza  pozytywn  wizj  rzeczywisto ci i siebie samego. Zgodnie z tez , e „tyle 
o sobie wiemy, ile nas sprawdzono” – negatywne do wiadczenia yciowe mog  
zmienia  kierunek postrzegania rzeczywisto ci spo ecznej – z bardziej pozytyw-
nej na bardziej negatywn  (jest to jednak hipoteza postawiona ad hoc, cho  lo-
gicznie uzasadniona). Rosn cy krytycyzm nie jest zatem zast powany jeszcze 
przez postawy kompromisowe, st d obraz siebie i wiata formu owany jest bar-
dziej z perspektywy „zawiedzionych nadziei i rozczarowa ” sob  i innymi 
lud mi, którzy okazuj  si  mniej idealni, ni  wcze niej si  zak ada o, ale nie po-
twierdza y tego „samodzielnie i wiadomie zdobywane” do wiadczenia. W pó -
niejszym wieku jedynie kobiety maj  tendencj  do bardziej pozytywnego po-
strzegania innych (wzrost postaw kompromisowych i tolerancyjnych?).  

Miejsce zamieszkania a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – 

Wy OK 

Autorki, dokonuj c analizy postaw yciowych z perspektywy jako ci rodo-
wiska ycia wyznaczanej miejscem zamieszkania, wysz y z za o enia o odmien-
nej jako ci relacji mi dzyludzkich w rodowiskach wielkomiejskich, ma omia-
steczkowych i wiejskich (tab. 4). Jednak e dokonane analizy, ze wzgl du na do-
bór próby i nadreprezentacj  osób badanych z du ych miast, a wi c niereprezen-
tatywno  badanej próby w tym zakresie, nie stanowi  wystarczaj cej podstawy 
do wnioskowania w tym obszarze. Ponadto tak e w szerzej zakrojonych bada-
niach normalizacyjnych – zmienna ta okaza a si  nieró nicuj ca, z jednym i za-
skakuj cym wyj tkiem – stosunek do innych (Wy OK) kobiet ze rodowisk 
wiejskich okaza  si  wyra nie mniej pozytywny ni  kobiet z du ych miast (Su-
kiennik, 2012, s. 33), co jednak wyja niano przez zmienn  interweniuj c , jak  
jest poziom wykszta cenia (wyra nie ni szy w ród kobiet wiejskich).  

Warto tu jednak zwróci  uwag  na wewn trzne zró nicowanie obu grup, 
gdy  osoby pochodz ce z du ych miast s  wyra nie bardziej jednorodne w za-
kresie badanych postaw, co wskazuje, e w rodowisku wiejskim wyst puje 
wi cej czynników ró nicuj cych zarówno nastawienia wobec siebie, jak i innych 
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ludzi. Mo liwe jest zatem, e przy uwzgl dnieniu innych zmiennych jako  po-
staw yciowych w analizowanym zakresie, w rodowiskach miejskich i wiej-
skich, wykaza aby swoj  specyfik , wspó wyznaczan  zespo em zmiennych, 
które je ró nicuj . Znaczenie mog  tu mie : bezpo rednio  kontaktów, jako  
do wiadcze  w relacjach i w bliskich zwi zkach, poziom wykszta cenia, poczu-
cie kontroli w relacjach, poczucie bezradno ci i wiele innych zmiennych osobo-
wo ciowych. Warto zatem t  tez  sprawdzi  w dalszych badaniach, koncepcyj-
nie i metodologicznie inaczej zaprojektowanych.  

Tabela 4. Stosunek do w asnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a miejsce zamieszkania 
(N = 142) 

Postawa 

yciowa 

Zamieszkanie 

JA OK WY OK 

M SD 
rednia 

ranga 

Suma 

rang 
M SD 

rednia 

ranga 

Suma 

rang 

Ma e miasta (n=41) 111,53 20,75 73,35 3007,50 80,68 15,78 76,77 3147,50 

Du e miasta (n=101) 110,99 13,60 70,75 7145,50 81,39 11,59 69,36 7005,50 

U 1994,500 1854,500 

P 0,732 0,331 

Wykszta cenie matki a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – 

Wy OK 

Wyj ciowo przyj to za o enie o poziomie wykszta cenia jako czynniku ró -
nicuj cym jako  rodowiska wychowawczo-socjalizacyjnego i kierowano si  
wynikami bada  walidacyjno-normalizacyjnych, w których wykszta cenie ró ni-
cowa o istotnie posiadane nastawienia do „Ja” i „Wy” (Sukiennik, 2012, s. 32–
33). W przywo anych badaniach wyst pi y istotne zró nicowania w zakresie po-
staw intrapersonalnych i interpersonalnych wyznaczane poziomem wykszta ce-
nia (korelacja pozytywna – im wy sze wykszta cenie, tym bardziej pozytywne 
ustosunkowania), przy czym p e  tak e stanowi a tu zmienn  interweniuj c  
(istotne zró nicowanie w obu typach postaw wyst pi o w ród m czyzn, w ród 
kobiet jedynie w postawach wobec innych). Jest to wynik interesuj cy, wskazuje 
bowiem, e wykszta cenie kobiet nie powoduje wzrostu ich samooceny (posta-
wy Ja OK), co oznacza, e p e  jest tu czynnikiem zasadniczym decyduj cym  
o bardziej negatywnych postawach wobec Ja, czego nie eliminuje nawet wy sze 
wykszta cenie kobiet. Zak adaj c transmisj  postaw wobec siebie i wiata spo-
ecznego w rodzinie, przyj to, e tak e wykszta cenie rodziców osób badanych 

mo e mie  znaczenie dla procesu kszta towania si  ich osobistych postaw wobec 
„Ja” i „Wy”. Ze wzgl du na odmienny poziom wykszta cenia rodziców, odr b-
nie analizowano ró nicuj ce znaczenie tej zmiennej w odniesieniu do matek  
i ojców (tab. 5–6).  
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Zgodnie z za o on  logik  wspó zale no ci, wykszta cenie matek ró nicuje 
postawy yciowe, za  zró nicowanie to jest istotne lub zbli one do istotnego 
(tab. 5).  

Tabela 5. Stosunek do w asnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a wykszta cenie matki 
(N = 131) 

Postawa 

yciowa 

Wykszta cenie 

JA OK WY OK 

M SD 
rednia 

ranga 

Suma 

rang 
M SD 

rednia 

ranga 

Suma 

rang 

Ni sze ni  mgr (n = 60) 107,00 15,82 58,65 3519,00 78,87 13,64 59,94 3519,00 

Wy sze mgr (n =71) 114,49 15,80 72,21 5127,00 83,00 12,32 71,12 5049,00 

U 1689,000 1766,500 

P 0,042 0,093 

Osoby, których matka ma wykszta cenie wy sze, charakteryzuj  si  bardziej 
pozytywnym ustosunkowaniem do w asnej osoby – „JA OK” (M =114,49;  
SD =15,80), w porównaniu do osób, których matka ma wykszta cenie ni sze  
(M =107,00; SD =15,82). Analiza testem rangowym U Manna-Whithneya wy-
kaza a, e ró nica ta jest istotna statystycznie (U =1689; p =0,042). Podobnie te  
charakteryzuje badanych, których matka mia a wykszta cenie wy sze, bardziej 
pozytywne ustosunkowanie do otoczenia spo ecznego – Wy OK (M =83;  
SD =12,32), w porównaniu do osób, których matka ma wykszta cenie ni sze  
(M =78,87; SD=13,64). Analiza statystyczna wykaza a, e ró nica ta jest bliska 
istotno ci statystycznej (U=1766,5 p =0,093), a wi c mo na mówi  tu o wyra -
nej tendencji, opisywanej jako pozytywna korelacja pomi dzy wykszta ceniem 
matki a postawami wobec innych. 

Pozwala to wnioskowa , e transmisja postaw w rodzinie jest kwesti  nie-
podwa aln , a cho  wykszta cenie kobiet nie ró nicuje ich osobistych postaw 
wobec „Ja” – to jednak pozytywnie oddzia uje na kszta towanie si  postaw ich 
dzieci wobec „Ja”. Jest to wynik o tyle interesuj cy, i  mo e wskazywa  na 
„przerwanie b dnego ko a transmisji” negatywnych przekona  o sobie, deter-
minowanych spo ecznie i kulturowo zmienn  p ci. Kobiety – matki, które same 
nie pokona y zewn trznych barier destrukcyjnie oddzia uj cych na ich samooce-
n , buduj  rodowisko wychowawcze, w którym istnieje szansa na kszta towanie 
si  bardziej pozytywnych nastawie  wobec siebie – „Ja OK”, i jednocze nie 
wobec innych – „Wy OK”. Wiemy wszak, e oddzia ywania socjalizacyjne  
i wychowawcze ze strony matki ujawniaj  si  g ównie w sferze emocjonalnej  
i spo ecznej.  

Wykszta cenie ojca a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – Wy OK 

Podobne za o enia poczyniono w zakresie ró nicuj cego znaczenia wy-
kszta cenia ojca dla kszta towania si  postaw yciowych (tab. 6).  
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Tabela 6. Stosunek do w asnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a wykszta cenie ojca  
(N = 126) 

Postawa 

yciowa 

Wykszta cenie 

JA OK WY OK 

M SD 
rednia 

ranga 

Suma 

rang 
M SD 

rednia 

ranga 

Suma 

rang 

Ni sze ni  mgr (n = 51) 111,02 15,46 65,31 3331,0 80,18 13,57 63,28 3227,5 

Wy sze mgr (n =75) 111,27 16,83 62,27 4670,0 81,92 12,65 63,65 4773,5 

U 1820,000 1901,500 

P 0,646 0,956 

Okaza o si  jednak, e wykszta cenie ojca nie jest istotnym czynnikiem ró -
nicuj cym, co mo na wyja nia , wykorzystuj c koncepcj  roli ojca, która zaw -
ana jest zwykle do oddzia ywa  w sferze poznawczo-intelektualnej, co powin-

no przek ada  si  na kszta towanie przekona  o sobie i innych, ale, jak wida , 
nie ma tu znaczenia dla realizacji tego aspektu roli ojca jego wykszta cenie (rola 
ojca zwi zana z kszta towaniem postaw yciowych nie jest ró nicowana przez 
jego wykszta cenie).  

Autodeklaracja wiary a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – 

Wy OK 

Ze wzgl du na niewielk  liczebno  próby dokonano zabiegu dychotomiza-
cji autodeklaracji wiary, wyodr bniaj c dwie grupy porównawcze: areligijn  
(niewierz cy, oboj tni religijnie, niezdecydowani) oraz proreligijn  (wierz cy  
i g boko wierz cy). Wyst puj ca dysproporcja liczebno ci obu grup mo e mie  
wp yw na ujawniane zale no ci. Deklarowany stosunek do wiary (tab. 7) nie 
stanowi czynnika ró nicuj cego ustosunkowania wobec siebie i innych, cho  
zauwa alne s  pewne charakterystyczne tendencje, które s abiej ujawniaj  si   
w poziomie pozytywnych ustosunkowa  wobec Ja i innych, ale widoczne s  sil-
niejsze wewn trzgrupowe zró nicowania, zale ne od podmiotu oceny: Ja – Wy. 

Tabela 7. Stosunek do w asnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a autodeklaracja wiary 
(N = 135) 

Postawa 

yciowa 

Autodeklaracja 

JA OK WY OK 

M SD 
rednia 

ranga 

Suma 

rang 
M SD 

rednia 

ranga 

Suma 

rang 

Areligijni (n= 49) 110,02 18,49 72,84 4152,00 78,60 10,82 67,98 3875,00 

Proreligijni (n=86) 111,96 14,45 73,92 6579,00 82,94 14,17 77,03 6856,00 

U 2499,000 2222,000 

P 0,880 0,207 
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Postawa wobec Ja silniej ró nicuje grup  areligijn , za  postawa wobec Wy 
jest bardziej zró nicowana w ród osób proreligijnych. Trudno wyja ni  t  pra-
wid owo , wykorzystuj c koncepcj  analizy transakcyjnej, ale w powi zaniu ze 
s abo zaznaczaj c  si  ró nic  poziomów ustosunkowa  wobec Ja i Wy, w obu 
grupach, rysuje si  interesuj cy obraz, który wart by by pog bionej analizy  
i weryfikacji. Mo na bowiem powiedzie , e religijno  wyznacza w pewnym 
stopniu wewn trzn  równowag  zwi zan  z pewno ci  siebie i sposobem warto-
ciowania siebie (grupa bardziej jednorodna). Przek ada  si  to mo e na bardziej 

pozytywne waloryzowanie innych ludzi, ale niejednoznacznie, gdy  – oprócz 
dosy  wyra nie bardziej pozytywnych ustosunkowa  (Wy OK) w tej grupie – 
jest ona te  wyra nie bardziej spolaryzowana w swych pogl dach (miary rozpro-
szenia). Sugeruje to znaczenie osobistej religijno ci w kszta towaniu postaw y-
ciowych, jednak niejednoznaczne, co mo e wynika  z przyj tych standardów 
oceny innych (wedle za o e  w asnej wiary), które mog  wi za  si  zarówno  
z tendencj  do wybaczania innym z a (kochaj bli niego jak siebie samego), jak  
i surowsz  ocen  wynikaj c  z do wiadcze  z innymi, którzy nie spe niaj  stan-
dardów wyznaczanych przez religi . Zmienn  ró nicuj c  mo e by  tu tak e au-
torytaryzm, czy dyrektywno , która skorelowana jest z pogl dami prawicowy-
mi, a wi c pochodn  religijno ci. Badani mog  tu do wiadcza  wewn trznego 
konfliktu na styku: wizja idealna – wizja realna innych ludzi, wzbudzaj cego 
bardziej zró nicowany sposób waloryzowania innych (powinno ciowy, racjona-
lizowany uznawanymi zasadami religii i rzeczywisty, emocjonalny, zwi zany  
z postrzeganiem niezrealizowania zasad religijnych przez innych w codziennym 
yciu). Wyra nie wi ksze wewn trzne zró nicowanie grupy areligijnej w zakre-

sie przekona  o sobie jest tak e interesuj ce, wskazuje bowiem, e bardziej cha-
rakterystyczne jest dla nich do wiadczanie wewn trznego konfliktu zwi zanego 
z koncentracj  na sobie i zapewne cz stszymi w tpliwo ciami dotycz cymi re-
alizowania siebie wedle okre lonego wzoru, co sugeruje znaczenie deficytu od-
niesie  do wiary w kontek cie formowania obrazu siebie: realnego i idealnego.  

Poziom religijno ci a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – Wy OK 

Zwykle zak ada si , e poziom indywidualnej religijno ci, stanowi cy miar  
identyfikacji z wyznawan  religi , a wi c wyznaczaj cy jednocze nie kierowa-
nie si  zasadami wiary, mo e mie  wi ksze znaczenie ró nicuj ce jako  prze-
kona  o sobie i wiecie odzwierciedlaj c  si  w spo ecznym funkcjonowaniu. 
Indywidualna religijno  (jej poziom) w sposób specyficzny przek ada si  na 
postawy yciowe badanych (tab. 8).  

Osoby deklaruj ce wysoki poziom indywidualnej religijno ci wykazuj  bar-
dziej pozytywne ustosunkowanie wobec innych (M=83,55; SD =13,87), w po-
równaniu z osobami deklaruj cymi jej niski poziom (M =76,73; SD =10,02). 
Analiza testem rangowym U Manna-Whitneya wykaza a, e ró nica ta jest istot-
na statystycznie (U =1430; p =0,002). Oznacza to wskazywane wcze niej zna-
czenie uznawanych zasad religijnych dla formowania si  postaw wobec innych, 
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przy czym wskazywa  mo e tak e na charakter religijno ci – a wi c jej uwew-
n trznienie i emocjonalne przywi zanie do religii (religijno  dojrza a, z kom-
ponentem emocjonalnym), uruchamiaj ce motywacj  autoteliczn  do bycia jed-
nostk  tolerancyjn , akceptuj c  innych (zasada mi o ci bli niego). Poziom de-
klarowanej religijno ci nie ró nicuje jednak istotnie stosunku wobec w asnej 
osoby, co wyja niane mo e by  hipotetycznie, jak wcze niej. Tendencja do bar-
dziej pozytywnej oceny siebie, cho  silniej wewn trznie zró nicowanej, cechuje 
tu osoby s abo identyfikuj ce si  z wyznawanymi zasadami wiary, co mo e su-
gerowa  ich wi ksz  pob a liwo  „wobec w asnych b dów”, ale ró nicowan  
innymi (niezidentyfikowanymi) zmiennymi. Osoby te charakteryzuje tak e 
znacznie bardziej krytyczne i jednoznaczne postrzeganie zachowa  i cech in-
nych ludzi (negatywne ustosunkowanie do Wy), którego nie znosz  zasady reli-
gijne. Osoby silniej z religi  zwi zane zdaj  si  za  bardziej krytycznie postrze-
ga  siebie, wedle bardziej uwspólnionych kryteriów (zasad wiary) dokonuj c 
samooceny, innych za  postrzegaj  bardziej przez pryzmat zasady wybaczania i to-
lerowania b dów przez nich pope nianych, zgodnie z nakazami uznawanej religii.  

Tabela 8. Stosunek do w asnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a poziom religijno ci  
(N = 135) 

Postawa 

yciowa 

Religijno  

JA OK WY OK 

M SD 
rednia 

ranga 

Suma 

rang 
M SD 

rednia 

ranga 

Suma 

rang 

Niska (n=49) 112,59 18,02 70,15 3437,50 76,73 10,02 54,18 2655,00 

Wysoka (n= 86) 110,39 15,17 66,77 5742,50 83,55 13,87 75,87 6525,00 

U 2001,500 1430,000 

P 0,629 0,002 

Praktyki religijne a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – Wy OK 

Podobnie jak wcze niej, przyj to zasad  dychotomizacji stosunku do praktyk 
religijnych, wyodr bniaj c grup  praktykuj cych regularnie oraz nieregularnie, 
rzadko i wcale (tab. 9).  

Tabela 9. Stosunek do w asnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a praktyki religijne (N=135) 

Postawa 

yciowa 

Praktyki 

JA OK WY OK 

M SD 
rednia 

ranga 

Suma 

rang 
M SD 

rednia 

ranga 

Suma 

rang 

Nieregularne (n= 73) 111,39 17,58 69,87 5100,50 78,23 11,15 59,65 4354,50 

Regularne (n= 62) 110,91 14,65 65,80 4079,50 84,36 14,23 77,83 4825,50 

U 2126,500 1653,500 

P 0,547 0,007 



84 Joanna GÓ D , Ewa WYSOCKA 

Wyniki wskazuj , e osoby praktykuj ce regularnie uzyskuj  istotnie wy sze 
wyniki, czyli cechuje je bardziej pozytywne ustosunkowanie wobec otoczenia 
spo ecznego (M=84,36; SD=14,23), w porównaniu z osobami praktykuj cymi 
nieregularnie, rzadko b d  wcale (M =78,23; SD =11,15), co potwierdza analiza 
statystyczna (U =1653,5; p=0,007). Stosunek do praktyk religijnych nie ró ni-
cuje jednak ustosunkowania wobec siebie, cho  – jak w wypadku innych wska -
ników religijno ci – jest w grupie osób niepraktykuj cych wyra nie bardziej 
wewn trznie zró nicowany. Charakter stwierdzonych zró nicowa  wyznacza-
nych stosunkiem do praktyk religijnych jest tu analogiczny jak uprzednio, co su-
geruje, e regularnie praktykuj cy to osoby, które jednocze nie s  silniej z reli-
gi  zwi zane, maj c wewn trzn  potrzeb  ekspresji (kultu) w asnej religijno ci. 
Mo e to tak e wskazywa  na aktywizuj ce wewn trzne standardy znaczenia 
praktyk religijnych („przypominanie” zasad wiary).  

Generalnie mo na stwierdzi , i  wiara, religia i religijno  stanowi  zmienne 
wa ne dla formowania si  postaw wobec innych ludzi (Wy OK), wyznaczaj c 
bardziej pozytywne ich postrzeganie, nie znajduj  za  jednoznacznego odzwier-
ciedlenia w postawach wobec siebie, których kszta towanie si  jest znacznie 
bardziej z o one, st d w czaj  si  tu inne mechanizmy, których znaczenia nie 
badano. Mo liwe, e ujawni  si  – przynajmniej niektóre z nich – w analizie 
osobowo ciowych czynników warunkuj cych postawy yciowe badanych.  

Podsumowanie – dyskusja wyników i refleksja ko cowa 

Jak twierdzi Eric Berne (1994, 2004), kszta towanie si  osobowo ci wyzna-
czaj  komunikaty (werbalne i niewerbalne) przekazywane jednostce w podsta-
wowych agendach socjalizacyjnych (rodzina i najbli sze otoczenie spo eczne), 
w pierwszych latach ycia. Dotycz  one wskaza : jak y , dok d d y , kim by  
w przysz o ci, kim jestem, kim s  inni ludzie i jakie relacje z nimi mnie cz . 
Owe decyzje skryptowe, czyli przekonania przejmowane zwykle nie wiadomie 
od najbli szych w procesie wychowania i socjalizacji, decyduj  o ich nie wia-
domym uruchamianiu w doros ym yciu. Pierwotnie natomiast podejmowane s  
dla uzyskania aprobaty ze strony otoczenia (g aski), pó niej za  mog  wi za  si  
z uwewn trznionymi standardami, których funkcj  jest tak e samoakceptacja. 
Decyzje skryptowe maj  znaczenie dla kszta towania si  postaw yciowych (po-
zycji), w których zawarte s  informacje o tym, ile wart jestem ja sam i ile warci 
s  inni ludzie, nie zawsze skutkuj c rozwojem wiadomie i samodzielnie 
ukszta towanej pozycji, w której ujawniaj  si  pozytywne ustosunkowania za-
równo wobec Ja, jak i innych (styl ufny).  

Jak wynika z bada , dominuj ca w ród m odzie y licealnej pozycja yciowa 
stanowi egzemplifikacj  jej cech rozwojowych, skutkuj c tendencj  do postawy 
– stylu odrzucaj co-unikaj cego (Ja jestem OK, Wy nie jeste cie OK), co mo e 
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wskazywa  na niekorzystne do wiadczenia yciowe zdobywane w relacjach  
z innymi, uruchamiaj ce postawy obronne przed potencjalnym, ale spodziewa-
nym, zranieniem ze strony innych (doros ych wychowawców). Zagro enie wy-
nikaj ce z przyj cia takiej pozycji yciowej zwi zane jest z faktem, e wszystkie 
nowe do wiadczenia interpretowane s  zgodnie z ukszta towanym nastawieniem 
yciowym, blokuj c rozwój ufno ci w relacjach mi dzyludzkich.  

Dokonane analizy w aspekcie spo eczno-demograficznych korelatów kszta -
towania si  postaw yciowych potwierdzaj  w wielu zakresach – po rednio lub 
bezpo rednio – znaczenie jako ci rodowiska ycia (rodzinnego), a tak e wy-
branych zmiennych kulturowych, dla przyjmowanych decyzji skryptowych – 
odmiennie w zale no ci od ocenianego podmiotu (Ja, Wy). Ogólnie jednak 
mo na przyj , e wiat, w którym jednostka yje, i jego przes ania maj  zna-
czenie dla przyjmowanych postaw wobec siebie i innych, co z jednej strony po-
twierdza trafno  teorii, a z drugiej wskazuje konieczno  dzia a  eliminuj cych 
negatywne konsekwencje przyj tych decyzji skryptowych. Znaczenie jako ci 
rodowiska ycia dla opisu Ja i Wy zestawiono schematycznie poni ej, ró nicu-

j c kierunek zale no ci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okazuje si , i  postawy wobec Ja ró nicowane s  g ównie przez p e  spo-

eczno-kulturow  i zmienn  rozwojow  – wiek, a tak e jako  rodowiska ro-
dzinnego, w którym wy sze wykszta cenie matki wyznacza rodowisko promu-
j ce zarówno pozytywn  samoocen , jak i bardziej pozytywny stosunek do in-
nych ludzi, natomiast postawy wobec Wy determinowane s  dodatkowo zmien-
n  wyznaczaj c  jako  oddzia ywa  wychowawczo-socjalizacyjnych w rodzi-
nie, a wi c stosunek do religii (silniejsza identyfikacja z zasadami wyznawanej 
religii i wy sze zaanga owanie w kult religijny).  

Ja OK Wy OK 

P e  

Kobiety (Ja negatywne) 
M czy ni (Ja pozytywne) 

Wiek 

M odsi (Ja pozytywne) 
Starsi (Ja negatywne) 

Praktyki religijne 

– nieregularne (Wy negatywne) 
– regularne (Wy pozytywne) 

Wykszta cenie matki 

– ni sze (Ja negatywne) 
– wy sze (Ja pozytywne) 

Poziom religijno ci 

– ni szy (Wy negatywne) 
– wy szy (Wy pozytywne) 

Wykszta cenie matki  

– ni sze (Wy negatywne) 
– wy sze (Wy pozytywne) 
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Wyniki bada , cho  niejednoznaczne, jednak wskazuj  na funkcje rodowi-
ska ycia w kszta towaniu si  postaw wobec siebie i innych ludzi, które zapewne 
ujawni yby si  silniej i w wi kszym zakresie, w bardziej zró nicowanej i licz-
niejszej próbie. Zapewne postawy te wspó determinowane s  innymi zmienny-
mi, np. o charakterze osobowo ciowym, co b dzie przedmiotem analiz w kolej-
nym opracowaniu, zapowiadanym wcze niej przez autorki.  
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