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Streszczenie 
Jednym z ważniejszych mechanizmów osobowości, regulujących zachowanie się człowieka, 
jest samoocena. Samoocena powstaje na bazie pojęcia własnego "ja”, które jest rezultatem 
uogólnienia informacji, dotyczących własnych stanów wewnętrznych, własnego wyglądu          
i cech fizycznych, własnych umiejętności i zdolności, własnych pragnień, potrzeb, postaw          
i innych właściwości psychicznych, własnej pozycji wśród innych ludzi, własnych uprawnień       
i przywilejów.  Praca ma na celu ukazanie podobieństwa „ja realnego osób różnej płci. Zwró-
cenie uwagi na fakt, iż spot kształtuje charakter i wywiera nacisk na kształtowanie się „kręgo-
słupa moralnego” osób biorących aktywny udział w życiu sportowym. Praca skupia się wokół 
trzech pytań badawczych:  

• Czy „ja realne dziewcząt jest różne od „ja realnego” chłopców? 
• Czy aktywność sportowa wpływa na stan samooceny dziewcząt? 
• Czy odpowiedzi badanych były szczere? 

Odpowiedzi na owe pytania szukano badając populację 60 studentów AWFiS w Gdańsku. Była 
to grupa niejednorodna zawierająca 30 studentów i 30 studentek. Wszyscy przebadani trenu-
ją na różnych szczeblach zaawansowania. Do badań wykorzystano test przymiotnikowy ACL 
H. B. Gough i A. B. Heilbrun. Podmiot badawczy jak wynika z danych statystycznych udzielał 
odpowiedzi szczerze, wybierając przymiotniki, które odpowiadają jego samoocenie. Wyniki 
wskazują na podobieństwo grup badanych w wielu skalach, lecz doszukać się można pewnych 
różnic, są one nie duże. Jedna cecha, która różnicuje te dwie grupy w znaczącym stopniu jest 
gotowość do poradnictwa, w której kobiety uzyskują wyniki wysokie a mężczyźni bardzo 
niskie. Z punktu widzenia psychologii sportu, ważnym wydaje się, by zawodników cechowała 
właściwa samoocena, adekwatna lub nieco zawyżona w stosunku do własnych możliwości, co 
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stanowi warunek postępu i odnoszenia sukcesów w działalności sportowej.  
 
Резюме 
Одним з найважливіших механізмів особистості, що регулює поведінку людини                
є самооцінка. Самооцінка формується на основі концепції власного «Я», що є 
результатом узагальнення інформації про власні внутрішні стани, власний зовнішній 
вигляд та фізичні особливості, власні вміння та навички, власні бажання, потреби, 
ставлення та інші психічні властивості., власне становище серед інших людей, власні 
права та привілеї. Робота має на меті показати схожість "справжнього" Я "людей різної 
статі. Звернути увагу на те, що ця пляма формує характер і чинить тиск на формування 
"морального хребта" людей, які беруть активну участь у спортивному житті. Робота 
зосереджена на трьох дослідницьких питаннях: 

• Чи відрізняється справжнє «Я» дівчат від справжнього «Я» хлопців? 
• Чи впливає спортивна діяльність на самооцінку дівчат? 
• Чи були респонденти чесними? 

Відповіді на ці запитання шукали, досліджуючи спільноту 60 студентів AWFiS у Гданську. 
Це була неоднорідна група з 30 студентів та 30 студенток. Усі респонденти навчаються 
на різних курсах. Для дослідження було використано об’єктивний тест ACL H. B. Gough та 
A. B. Heilbrun. За статистичними даними, досліджуваний відповідав чесно, вибираючи 
прикметники, що відповідали його самооцінці. Результати показують, що досліджувані 
групи схожі у багатьох масштабах, але деякі відмінності можна виявити, вони не великі. 
Однією з особливостей, яка істотно відрізняє дві групи, є готовність до консультування, 
де жінки мають високі результати, а чоловіки - дуже низькі. З точки зору психології 
спорту, видається важливим, щоб спортсмени мали правильну оцінку, адекватну або 
трохи завищену щодо їх власних здібностей, що є умовою прогресу та успіху у спор-
тивній діяльності. 
 
Summary 
One of the most important mechanisms of personality regulating human behavior is self-
esteem. Self-esteem is formed on the basis of the concept of one's own "I", which is the re-
sult of generalization of information about one's own internal states, one's own appearance 
and physical characteristics, one's own skills and abilities, one's own desires, needs, attitudes 
and other mental properties, one's position among other people, own rights and privileges. 
The aim of the work is to show the similarity of "the real self of people of different sexes. 
Drawing attention to the fact that the spot shapes the character and exerts pressure on the 
formation of the" moral backbone "of people taking active part in sports life. three research 
questions: 

• Is the 'real self' of girls different from the 'real self' of boys? 
• Does sport activity affect the self-esteem of girls? 
• Were the respondents honest? 

I was looking for answers to these questions by researching the population of 60 students of 
AWFiS in Gdańsk. It was a heterogeneous group of 30 students and 30 female students. All 



 
 

139 

respondents train at different levels of advancement. For the research I used the adjectival 
test ACL H. B. Gough and A. B. Heilbrun. According to the statistical data, the research subject 
answered honestly, choosing adjectives that corresponded to his self-esteem. The results 
show the similarity of the study groups on many scales, but some differences can be found, 
they are not large. One feature that significantly differentiates the two groups is the readi-
ness for counseling where women score high and men score very low. From the point of view 
of the psychology of sport, it seems important for players to have proper self-esteem, ade-
quate or slightly overestimated in relation to their own abilities, which is a condition for pro-
gress and success in sports activities. 

 
Wstęp 
Jednym z ważniejszych mechanizmów osobowości, regulujących zachowanie 
się człowieka, jest samoocena. Samoocena powstaje na bazie pojęcia własne-
go "ja”, które jest rezultatem uogólnienia informacji, dotyczących własnych 
stanów wewnętrznych, własnego wyglądu i cech fizycznych, własnych umie-
jętności i zdolności, własnych pragnień, potrzeb, postaw i innych właściwości 
psychicznych, własnej pozycji wśród innych ludzi, własnych uprawnień i przy-
wilejów. Ten bogaty i różnorodny zbiór informacji stanowi przesłankę, na któ-
rej formuje się ocena własnych możliwości podmiotu przy realizacji różnych 
celów. Oceny samego siebie podlegają uogólnieniu, powstaje, zatem ogólna 
ocena swoich możliwości - samoocena. Jest ona zróżnicowana, to znaczy, że 
człowiek dostrzega siebie różnie w różnych okolicznościach, ale ogólna samo-
ocena decyduje o tym, jak zachowa się on wobec nowych sytuacji. W ocenie 
własnych możliwości, w różnych konkretnych sytuacjach, zaznacza się pewna 
tendencja. Może ona wyrażać się w formie przeceniania swoich możliwości 
bądź ich niedoceniania. Jeżeli ocena samego siebie jest prawidłowa, to dzia-
łania, które człowiek podejmuje odpowiadają jego możliwościom. Bardzo czę-
sto jednak oceny ludzi nie są prawidłowe, bywają one "zaniżone" lub "zawy-
żone". Zaniżona ocena samego siebie to stan, w którym człowiek przypisuje 
sobie niższe możliwości niż je rzeczywiście posiada. Główną konsekwencją 
takiej samooceny bywa ograniczenie aktywności i osiąganie znacznie mniej-
szych wyników, od tych, które są możliwe do osiągnięcia. Ludzie, których sa-
moocena jest zaniżona nie podejmują się wykonania trudniejszych zadań, 
ponieważ sami nie wierzą, że potrafią je wykonać. Samoocena zawyżona po-
lega na przypisywaniu sobie możliwości wyższych, od rzeczywistych. To przy-
pisywanie sobie wyższych możliwości warunkuje bezkrytyczną gotowość do 
podejmowania trudnych zadań. Ludzie, którzy oceniają siebie w sposób zawy-
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żony nie są popularni w otoczeniu. Są, bowiem oni uważani za zarozumiałych. 
O tym, jaka jest samoocena, decyduje jej poziom w zakresie tych właściwości, 
które człowiek uważa za najważniejsze. Ogólna ocena samego siebie, oparta 
na porównaniu swoich osiągnięć ze stawianymi sobie wymaganiami, jest 
ważnym czynnikiem, determinującym stosunek do samego siebie. Określa się 
go jako poziom samoakceptacji. Czynnikami, wpływającymi na wahania sa-
mooceny, są aktualne osiągnięcia, opinie innych ludzi, nastrój. Obserwuje się 
także zmiany pod względem samooceny, dokonujące się wraz z wiekiem.        
Z punktu widzenia psychologii sportu, ważnym wydaje się, by zawodników 
cechowała właściwa samoocena, adekwatna lub nieco zawyżona w stosunku 
do własnych możliwości, co stanowi warunek postępu i odnoszenia sukcesów 
w działalności sportowej.  
 
Pojęcie „ja" realnego i „ja" idealnego 
Poznanie to zarówno w odległych czasach starożytnych, jak i obecnie jest nadal 
niezbędną podstawą wszelkiej mądrości, ponieważ każdy, kto chce być dobrze 
przystosowaną jednostkę i należycie funkcjonować w środowisku, w którym 
żyje, musi znać swoje mocne oraz słabe strony osobowości [6]. Znajomość 
obrazu własnych cech fizycznych i psychicznych jest warunkiem zachowania 
człowieka w różnych sytuacjach, jak również posiadanie wiedzy o swoim ob-
razie umożliwia przewidzieć zachowanie drugiego człowieka Niebrzydowski 
określa obraz siebie, jako mniej lub bardziej zorganizowany obiekt, który jest 
wynikiem aktualnego i zachodzącego w przeszłości obserwowania siebie. Ob-
raz siebie jest rodzajem mapy, którą jednostka się posługuje w celu zrozumie-
nia siebie, zwłaszcza w chwilach decyzji i kryzysów psychicznych. O. Murphy 
posługuje się określeniem obrazu siebie jako centrum doznającego i poznają-
cego, w którym zachodzą chroniczne kanalizacje. Omawiając problematykę 
oceny samego siebie używa się terminu "ja"(setf), który według Siek S. ma dwa 
różne znaczenia: 

• "ja" jako działający podmiot, dający się określić w kategoriach czynno-
ści, które obejmują aktywną postawę jednostki wobec otoczenia, myśle-
nia, spostrzegania oraz przystosowywania się do środowiska; 

• "ja”, jako przedmiot (samopoznanie), to zespół postaw, sądów warto-
ściujących, którymi jednostka kieruje się w swoim zachowaniu, a które do-
tyczą wyglądu zewnętrznego, zdolności, stosunku do innych ludzi, czyli te-
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go, jak ona spostrzega i ocenia siebie samą [11]. 
Podsumowując, możemy stwierdzić, że tym samym terminem "ja" oznacza się 
dwa różne, choć w pewnym sensie powiązane zjawiska: występuje on w dwóch 
aspektach: 

1. Podmiotowy - „ja" jest wtedy działającą jednostką; 
2. Przedmiotowy - „ja" stanowi przedmiot samopoznania, poznania, 

uświadomienia sobie oraz zrozumienia swojego zachowania, swoich 
cech. 

Zdolności, swojej wartości własnych uczuć, myśli i motywacji [5]. Znaczna 
grupa psychologów utożsamia świadomość siebie samego z "ja" rozumianym 
jako całość procesów psychicznych równoznacznych z osobowością. Twierdzą 
oni, że świadomość siebie samego jest jednością, wszystkich stron bytu [2]. 
Czymś, co osobowość jednoczy, integruje i nią kieruje. Zdaniem W, Jamesa, 
"ja" Jednostki to totalna suma wszystkiego, co człowiek może nazwać swoim wła-
snym, to kompozycja myśli i uczuć, które obejmują swoim zakresem system idei, 
postaw, wartości i zobowiązań, stanowiących świadomość osoby w stosunku do jej 
indywidualnej egzystencji oraz wyobrażenie tego, kim i czym ona jest. Według     
A. Kenkarta "ja" to podmiot, który jest w stanie ogarnąć panoramę całej osobowości 
[8]. W skład osobowości wchodzi strona fizyczna i psychiczna, a także wszystko to, 
co człowiek przezywa lub przeżył, zaś za swoje własne "ja" uważa on wyłącznie 
tylko to, co było dla niego przeżyciem specyficznie osobistym i co weszło do historii 
jego wewnętrznego życia, i z czym to zrosło się na stałe. Mówiąc o swoim "ja" mamy 
na myśli coś w najwyższym stopniu intymnego i własnego. Z punktu widzenia psy-
chologicznego, "ja" to wyższe i najbardziej złożone, integralne zjawisko w wewnętrz-
nym świecie człowieka, dynamiczna siła wszystkich świadomie urzeczywistnionych 
procesów psychicznych. Jest ono podstawą, regulującą zasadą życia psychicznego, 
które decyduje o tym, kim człowiek jest dla świata i samego siebie w swojej sa-
moświadomości [6]. Według opinii wielu autorów pojęcie o samym sobie jest nie-
jednolite, lecz stanowi złożoną strukturę, składającą się z różnorodnych elementów. 
S. Ossowski posługiwał się zamiennie dwoma terminami: 
1) „autocharakterystyka", którą dzielił na dwa rodzaje: 

• „dla siebie"; 
• „dla innych"; 

2) „obraz własnej osoby", który uważał za: 
• szczere i rzeczywiste odzwierciedlenie obrazu własnej osoby, (czyli "ja 
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realne"); 
• obraz odpowiadający temu, czym dana osoba chciałaby być (czyli „ja ide-

alne"). 
W. Łukaszewski w koncepcji postaw ludzkiej aktywności w ramach pojęcia 
o sobie samym wyodrębnił dwie substruktury: 

• "Ja realne"; 
• "Ja idealne”. (Kulas 1986). 

J. Reykowski przyjął założenie, iż uformowanie się pojęcia o sobie samym dzieli 
wszystko na dwie części: 

1) „nie-ja" - to, co dotyczy świata zewnętrznego; 
2) "ja" - to, co moje własne, co dotyczy własnej osoby, gdzie wyodrębnia trzy 

struktury: 
• „poczucie własnego ja"; 
• "Ja świadome"; 
• : ja idealne". 
• Według L. Niebrzydowskiego strukturę "ja świadomego" tworzą dwa 

podstawowe elementy: 
1) „ja realne" („ja rzeczywiste");  
2) „ja idealne". 
 
Te z kolei maja postać "ja przeszłego", "ja teraźniejszego" i "ja przyszłego",      
a każda z tych postaci przejawia się w formie "ja publicznego" i "ja prywatne-
go". 
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Tabela nr 1. Schemat struktury pojęcia o sobie samym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: L Niebrzydowski Warszawa 1997. 
 
W przedstawionym schemacie dominującą rolę odgrywa „ja idealne" i „ja realne". 
„Ja idealne" wyraża wszystko to, co wchodzi w skład takiej osobowości, jaką jed-
nostka chciałaby reprezentować lub jaka w jej przekonaniu, być powinna w świe-
tle jej wyobrażeń, ideałów, pragnień i norm moralnych. W skład "Ja idealnego" 
wchodzi składnik pragnieniowy, czyli zbiór informacji o tym, jaki chciałby być pod-
miot oraz element postulatywny, czyli system informacji o tym, jaki powinien być 
podmiot. "Ja realne" wyraża zaś to wszystko, co jednostka przeżyła lub prze-
żywa i co stanowi sumę jej życiowych doświadczeń wraz z porażkami i sukce-
sami. Choć uformowane pod wpływem przeszłości i teraźniejszości, mówi ono      
o tym, jaki jest aktualnie podmiot, jakie są jego możliwości, co osiągnął [1]. 
Wszystkie pozostałe "Ja"' wymienione oraz te, które są możliwe, a których 
niedostrzegamy- mieszczą się w obszarach "Ja idealnego" lub Ja realnego". we-
dług Reykowskiego „Ja idealne” może wystąpić w formie abstrakcyjnych sądów lub 
w postaci „upersonifikowanej.” [6] Niebrzydowski "Ja idealne" inaczej ideał wła-
snej osoby, uważa za pewnego rodzaju wzorzec moralny, od którego odchyle-
nie wywołuje u jednostki obniżenie  poziomu samooceny i wyrzuty sumienia. 
[12] 
Zdaniem J. Reykowskiego, "Ja świadome" dotyczy takich zjawisk jak: 
• własnych postaw i potrzeb; 
• własnego wyglądu i fizycznych właściwości jednostki; 
• własnej pozycji wśród innych ludzi; 
• własnych zdolności i umiejętności;  
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• tego, co mi się należy od innych. 
W ścisłym związku z „ja idealnym" pozostaje „ja publiczne", Ja przeszłe", "ja 
wyobrażeniowe". Są to Ja", które jednostka chce zrealizować w przyszłości,     
w zależności od uświadomienia sobie swoich planów życiowych. „Ja idealne" i 
„Ja realne" u różnych jednostek mogą pozostawać w odmiennych relacjach, od 
pełnej zbieżności do całkowitej rozbieżności. Im większa jest rozbieżność, czyli w 
im mniejszym stopniu człowiek spełnia postawione sobie wymagania, tym więk-
sze są zagrożenia poczucia własnej wartości, większe niezadowolenie z siebie, 
niższa samoocena, mniejsza samoakceptacja, częstsze frustracje oraz głębsze     
i silniejsze uczucia depresji [10]. 
 
Kształtowanie się obrazu samego siebie 
Kształtowanie się samooceny jest ściśle powiązane z poznawaniem samego sie-
bie, z rozwojem pojęcia o sobie samym. Bez wątpienia świadomość samego 
siebie, własnego "ja" nic powstaje nagłe, nie pojawia się od razu w całości, a zatem 
kształcenie się pojęcia o sobie samym, a wraz z nim samooceny (elementu 
oceniająco - wartościującej własnej osoby), jest długim i złożonym procesem 
rozwojowym. Trwa tak długo, jak dziecko rozwija lub poznaje własne możliwości,        
a u zdrowego człowieka "odkrywanie" własnego "ja" trwa przez całe życie [4]. Stabilny 
obraz siebie charakteryzuje się trwałością i stałością cech uznawanych aa swoje, 
powtarzalnością swojego zachowania, ujawnianiu specyficznego "stylu życia" 
zawsze tego samego, wyciskaniu jednolitego piętna na tym wszystkim, co jed-
nostka robi. Wyróżnia się także cechy obrazu siebie specyficzne wyłączanie dla 
konkretnej organizacji: 

1. Zbieżność z ideałem siebie - brak zbieżności z ideałem siebie; polega to na 
tym, że jednostka ma inny obraz siebie a inny ideał siebie; 

2. Akceptacja siebie - brak akceptacji; wynika to I rozbieżności pomiędzy 
obrazem siebie a ideałem siebie; 

3. Znajomość siebie - brak umiejętności wglądu w siebie; polega na 
umiejętności spojrzenia na siebie, na własne zachowanie tak, jak widzą nas inni 
orazpogodzeniu się z posiadaniem cech osobowości i ciała, które są mało 
aprobowanew środowisku, w którym żyjemy. 

Obrazu siebie jednostka „uczy się" poprzez spostrzeganie siebie w toku różnych pro-
cesów uczenia się i ma pełnić funkcję stabilizacyjną działania środowiska i synte-
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tyzującą działania układu nerwowego [9].  S. Siek wymienia następujące czynniki 
warunkujące rozwój obrazu siebie:  

A. Spostrzeganie bodźców działających z wewnątrz organizmu - taki obraz sie-
bie powstaje zaraz po urodzeniu, a może nawet przed urodzenie. 
Według Siek S. obraz siebie jest wytworem percepcji czy samopercepcji wła-
snego organizmu podczas działania na niego różnych bodźców począwszy od 
okresu życia płodowego oraz wytworem tego, co dziecko nauczyło się o sobie        
z percepcji tych bodźców i tego, jak reagują na jego organizmi zachowania inni lu-
dzie, zwłaszcza rodzice [5] 
Już w łonie matki dziecko może nauczyć się, czy jest mu dobrze czy źle, jednak 
bodźce te są niezróżnicowane i mgliste.  Moment narodzin jest początkiem 
właściwego rozwoju siebie. Dziecko najpierw ocenia siebie jako niezróżnicowaną 
mieszaninę bodźców np.: smakowych, kinetycznych, słuchowych, węchowych, 
dotykowych. Stopniowo dziecko uczy się odróżniać w tym chaosie wrażeń to, co 
pochodzi z niego i to, co nie jest nim. Najwcześniej różnicowanie to odbywa się 
przy pomocy wrażeń dotykowych i kinestetycznych. 

B. Oddziaływanie rodziców - rodzice przebywają z dziećmi najdłużej, a przede 
wszystkim w różnych okresach podatności dziecka na uczenie się. W rym 
uczeniu oceniania siebie olbrzymią rolę odgrywają rodzice. Oddziaływanie rodzi-
ców na formowanie się obrazu siebie dziecka odbywa się poprzez różne formy 
procesów uczenia się: 

• Rodzice obserwując zachowanie dziecka oceniają je jako pozytywne lub 
negatywne, budzące aprobatę lub ich sprzeciw. W wyniku tego dziecko 
uczy sic oceniać swoje zachowanie jako dobre lub złe, aprobowane lub 
nieaprobowane.  

• Rodzice nazywają swoje dzieci różnymi określeniami - „etykietkami" 
np. silny, miły, piękny, nerwowy, zły, głupi itp. Dziecko przyswaja te 
określenia za swoje, zwłaszcza te często się powtarzające. Etykiety te 
stają się szkicem obrazu siebie. 

• Rodzice są wzorem zachowania w różnych sytuacjach, dziecko naśla-
dując rodziców, nabywa określone cechy obrazu siebie. 

• Rodzice oczekują pewnego zachowania od dzieci w określonych sy-
tuacjach. Dziecko dążąc do sprostowania tych oczekiwań, uczy się, 
które zachowanie jest dobre, bo spotkała je za nie pochwała i apro-
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bata, a które zachowanie jest złe, bo kojarzy się z niezadowoleniem 
rodziców. Dziecko poprzez spełnianie oczekiwań rodziców uczy się 
cech obrazu siebie akceptowanego lub nieakceptowanego. A. Comber 
i D. Snigg zwracają uwagę, aby wymagania rodziców były dostosowa-
ne do możliwości ich sprostowania przez dziecko, gdyż w przeciw-
nym razie dziecko odrzuca od siebie rodzinę i jej skalę wartości, albo 
uczy się innego schematy reagowania zwanego „brakiem zaufania       
w swoje możliwości", „kompleksem niższości", „brakiem ambicji", 
„obojętnością na wykorzystanie nadarzających się szans życiowych" 
[14]. Manis w oparciu o badania, stwierdza, że obraz siebie i przysto-
sowanie wynika od traktowania dzieci przez rodziców tzn. dzieci do-
brze przystosowane były przez swoich rodziców lepiej oceniane niż 
dzieci źle przystosowane. Z powyższego, iż na formowanie się obrazu 
siebie dziecka, jego przystosowanie i całe dalsze życie, wielki wpływ 
mają rodzice. 

• Porównywanie siebie z innymi -jest źródłem wiedzy o sobie i mate-
riałem do formowania obrazu siebie. Dziecko formuje sobie obraz 
swojego ciała, swojego wyglądu zewnętrznego i postępowania             
w grupie społecznej przez porównywanie siebie z innymi. Obraz taki 
w trakcie dalszego życia staje się względnie stałym obrazem siebie,     
a następnie będzie wzmacniany. 

 
Rodzaje samooceny 
„Samoocena to zespół sądów i opinii, które jednostka odnosi do swojej osoby. 
Te opinie i sądy mogą dotyczyć aktualnych właściwości fizycznych lub psychicz-
nych jednostki, jak również możliwości potencjalnych [15]. Informacje dotyczące 
siebie samego oraz cechy składające się na własną osobę stanowią przesłankę 
do oceny własnych możliwości w różnych sytuacjach i dziedzinach życia.            
W okresie dorastania, wraz z rozwijającymi się możliwościami intelektualnymi, 
z rozszerzającymi się kontaktami społecznymi oraz z większą reaktywnością 
emocjonalną, poszczególne przeżycia czyni intensywniejszymi, a przede wszyst-
kim wraz z podejmowaniem coraz trudniejszych i coraz bardziej złożonych dzia-
łań - wiedza o sobie samym, a także ocena samego siebie rozwija się skokowo. 
Niebrzydowski wyróżnia trzy etapy rozwoju samooceny: 
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A. Powierzchowna - przypada na lata 11 -13, ma charakter sytuacyjny i powierz-
chowny; dotyczy przede wszystkim właściwości zewnętrznych, gdyż opiera się 
na porównaniu swojego wyglądu lub zachowania z wyglądem bądź zachowa-
niem innych osób; swoich wytworów z wytworami kolegów z tej samej klasy) 
rysunki, wypracowania itp.), a także opinii o sobie różnych osób z najbliższego 
otoczenia. 
 
B. Pogłębiona - przypada na lata do 15 r. ż.; charakteryzuje się wyraźniejszymi 
głębszym uświadomieniem dodatnich i ujemnych cech swojej osobowości i ich 
wpływu na zachowanie; rozwój tego etapu uzależniony jest od rozwoju myśle-
nia formalnego, które pozwala na ocenę siebie w szerszym kontekście wartości 
społecznych. 
 
C. Dojrzała - kształtuje się po 15 r. ż; jest to taka samoocena, która odzwiercie-
dla wszechstronnie stosunek człowieka do siebie samego i swego postępowania 
w aspekcie emocjonalnym, intelektualnym i społecznym. Według autora nie 
każdy człowiek osiąga samoocenę dojrzałą, pozostając niekiedy na jednym z dwu 
niższych etapów jej rozwoju [1]. 
 
Założenia metodologiczne badań własnych 
Prowadzone badania mają na celu wykazanie podobieństw „ja realnego” ba-
danych dziewcząt i chłopców, którzy uczęszczają, do AWFiS w Gdańsku. Czy 
pod wpływem czynników, związanych ze specyfiką walki sportowej, samoo-
cena sportowca może podlegać pewnym wahaniom? Oprócz indywidualnych 
właściwości sportowca, takich jak: neurotyczność, poziom aspiracji, czy od-
porność psychiczna. Na poziom samooceny mogą wywierać wpływ czynniki 
sytuacyjne, takie jak: aktualny stan wytrenowania, siła przeciwnika, ranga 
zawodów, zadania, które zawodnik musi spełnić podczas startu, jak też prze-
żywane przez niego ostatnio sukcesy lub porażki. Czynniki te mogą wpływać 
na sytuacyjne zawyżanie lub zaniżanie jego samooceny. 
Postawiono następujące pytania badawcze: 
1) Czy „ja realne” studentek jest różne od „ja realnego” studentów? 
2) Czy aktywność sportowa wpływa na stan samooceny u studentów? 
3) Czy odpowiedzi badanych były szczere? 
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Metoda badawcza  
Do badania wykorzystano Test Przymiotnikowy ACL, na podstawie, którego 
będzie interpretowany realny obraz siebie podmiotu badawczego. 
 
TEST PRZYMIOTNIKOWY A C L 
Test ACL składa się z 24 skal opisujących „ja realne” osoby badanej, przedsta-
wia dla każdej skali krótkie charakterystyki osób o wysokich i niskich wynikach 
w poszczególnych cechach bądź potrzebach, jakie wykazuje człowiek. Inter-
pretacja psychologiczna wyników polega na zliczeniu przymiotników dodat-
nich i ujemnych opisujących daną cechę lub potrzebę. Charakterystyki te na-
wiązują do konkretnych skal (grup przymiotników opisujących): 
Liczbę przymiotników zaznaczonych w teście zliczamy i odnosimy do tabeli, 
która zawiera odpowiednie przedziały ilościowe przymiotników w odpowied-
nich skalach. Klucz zawiera 10 stenów (przedziałów) odpowiednio określają-
cych ilość przymiotników zakreślonych przez podmiot badania. Opis wyników 
w stenach zawieramy w pięciostopniowej skali, wysokości wyników zaznaczo-
nych przymiotników w teście ACL. 
Podział jakościowy stenów: 
1 sten – bardzo niskie 
2 i 3 sten niskie 
4 sten średnie niskie 
5 i 6 przeciętne  
7 średnie wysokie 
8 i 9 wysokie 
10 bardzo wysokie 
(Test Przymiotnikowy A C L H. B. Gough i A. B. Heilbrun w przełożeniu Z. Płużek. Laborato-
rium Diagnostyczne Wydziału Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego). 
 
Materiał badań 
Badaniu została poddana populacja 30 dziewcząt i 30 chłopców uczęszczają-
cych, do AWFiS w Gdańsku. Są to osoby powiązane ze sportem, lecz nie trenu-
ją wyczynowo. Badanie zostało przeprowadzone testem przymiotnikowym 
ACL w AWFiS w Gdańsku. Badane osoby wypełniały test samodzielnie zazna-
czając tylko te przymiotniki, które według nich trafnie określały ich osobę. 
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Wyniki badań własnych  
Przystępując do badań, zakładano, że samoocena kobiet, które trenują lub 
trenowały jakąś dyscyplinę sportu będzie zbliżona do samooceny mężczyzn, 
którzy w swoim życiu również zajmowali się działalnością sportową. Czy znaj-
duje to potwierdzenie w badaniach? Prześledzę w kolejności 24 skale opisują-
ce „ja realne” studentów AWFiS, by stwierdzić, jakie wyniki przyniosą mi owe 
badania. Interpretując wyniki już na pierwszy rzut oka widać, że różnice po-
między płciami w większości skal są niewielkie, co mogłoby nasuwać wniosek, 
że walka sportowa kształtuje w pewien sposób osobowość człowieka i jego 
kręgosłup moralny oraz spojrzenie na samego siebie. Nie będę posuwał się za 
daleko w ocenie końcowej, ponieważ muszę pamiętać, że ilość przebadanych 
osób nie jest wystarczająca, aby stawiać niepodważalne hipotezy. Wykresy 
ukazują wyniki średnich arytmetycznych grup badanych w poszczególnych 24 
skalach jest to obrazowe ukazanie danych, z których widać podobieństwo „ja 
realnego” podmiotu badań.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres nr 1. Graficzny obraz średniej arytmetycznej wyników przebadanych 

chłopców w stenach. 
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Wykres nr 2. Graficzny obraz średniej arytmetycznej wyników przebadanych 

dziewcząt w stenach. 
 
Skala 1. Uzyskane przy zastosowaniu pierwszej skali rezultaty, sugerują pewne 
prawidłowości, co do założonej tezy.  Liczba wybranych przymiotników jest 
ważna nie tylko przy obliczaniu wyników standardowych pozostałych skal, ale 
również sama ma pewne znaczenie diagnostyczne. Wyniki skali 1 zawarte w 
wykresie nr 2 wskazują w obu przypadkach na przeciętne uwarunkowania dla 
tej skali, co mogłoby oznaczać, że kobiety nie różnią się istotnie statystycznie 
od mężczyzn. Obie grupy mogą być ekspansywne, aktywne, skłonne do ryzy-
ka, szczere, entuzjastyczne, ale jednocześnie skłonne do popełniania błędów, 
milczące, ostrożne, zrównoważone i spokojne. 
 
Skala 2.  Przynosi nam cenną informację o szczerości obu grup podmiotu ba-
dań. Wyniki wskazują, że osoby badane podeszły do testu dość szczerze i sta-
rały się zakreślać te przymiotniki, które rzeczywiście określają ich osobę. Na-
stawienie obronne na poziomie przeciętnym nie wskazuje na brak ufności do 
osoby przeprowadzającej badanie. 
 
Skala 3. W odniesieniu do przymiotników pozytywnie opisujących osobowość, 
osoby badane uzyskały średnio wysokie rezultaty. Różnica statystyczna po-
między grupami jest niewielka wiec nie można stwierdzić, że grupy te różnią 
się od siebie pod tym względem. Nasuwa się wniosek, że osoby te skłonne są 
działać tak, aby zdobyć akceptację otoczenia, zrobić dobre wrażenie poprzez 
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solidna pracę i konwencjonalne postępowanie otocznie ocenia je, jako solid-
ne, o poważnym s t o s u n k u  do życia.  
 
Skala 4. Kolejna skala jest przeciwieństwem do poprzedniej a mianowicie opi-
suje przymiotniki o negatywnym znaczeniu. Osoby badane po raz kolejny wy-
kazują spójność odpowiedzi i różnica w tej skali jest minimalna. Wyniki w tej 
skali są przeciętne dla obu grup.  Osoby wybierające mało' takich przymiotni-
ków są spokojne, dobrze ułożone, uprzejme, taktowne, chociaż może mniej 
inteligentne. 
 
Skala 5. Zaufanie do siebie samego. Do tej skali należą te przymiotniki, które 
okazały się diagnostyczne dla osób zrównoważonych i pewnych siebie. Skala 
ma mierzyć te same właściwości, które ujmuje grupa skal Kalifornijskiego In-
wentarza Psychologicznego (CPI) H. B. Gougha, tworząca czynnik „zrównowa-
żenia i pewności siebie". Badani uzyskali w tej skali średnie wysokie wyniki dla 
kobiet i mężczyzn. Wysokie wyniki cechują osoby pewne siebie, skłonne do 
dominacji. Aktywne, przedsiębiorcze, przejawiające stanowczość i wytrwałość 
w działaniu, połączoną z niecierpliwością czy nawet pewną bezwzględnością    
w realizacji zamierzonego celu. Zależy im na tym, aby wywierać dobre wraże-
nie na otoczeniu, nawet za wszelką cenę. Przez innych są oceniane jako silne, 
pewne siebie, a także bezwzględne. 
 
Skala 6. Wykazuje nam pewną różnice na poziomie jednego sten. Kobiety        
w tej skali uzyskują niższe wyniki, lecz nadal mieszczące się w tym samym 
przedziale jakościowym. Grupa przymiotników charakteryzujące osoby odpo-
wiedzialne i uspołecznione. 
 
Skala 7. Problematyka tej skali obejmuje określenia diagnostyczne dla osób 
uważanych za spontaniczne, niekonwencjonalne, elastyczne, dążące do 
zmian, o silnej indywidualności. Osoby uzyskujące tu wysokie wyniki są oce-
niane pozytywnie jako spontaniczne, wrażliwe na wszystko, co nowe i cieka-
we, ale jednocześnie charakteryzowane  negatywnie, jako nerwowe, napięte   
i łatwo ekscytujące się. Dążą do zmian i szukają przygód, jakby chciały w ten 
sposób uciec od wewnętrznych konfliktów. Badani mieszczą się w zasięgu 
tego samego wyniku a mianowicie średnio wysokim. Różnica pomiędzy 
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płciami jest niewielka z tym, że kobiety uzyskiwały wyniki niższe, lecz odmien-
ność jest nie wystarczająca statystycznie do wyciągania wniosków o indywi-
dualności tej grupy. 
 
Skala 8. W przypadku tej skali odnotowujemy różnice na poziomu jednego 
stenu. Kobiety osiągnęły przeciętne wyniki tej skali a mężczyźni uzyskali śred-
nio wysokie, co może świadczyć, że przyjmują raczej pozytywną postawę wo-
bec życia. Wysokie wyniki obejmują takie postawy jak: optymizm, wesołość, 
życzliwość oraz gotowość do dostosowania się. W odniesieniu do kobiet 
stwierdzam, że mogą one być bardziej niezadowolenie i kapryśne. 
 
Skala 9. Wyniki tej skali są średnio wysokie u kobiet i wysokie u mężczyzn róż-
nica jest tylko 0,4 stena, lecz klasyfikuje to obie grupy w innych przedziałach 
jakościowych. Różnica jest nie duża i biorąc pod uwagę liczebność grupy ba-
danej nie będę doszukiwał się wniosków płynących z tej różnicy i skłonny je-
stem potraktować obie grupy jako osiągające wysokie wyniki co cechuje ludzi 
inteligentnych i pracowitych, mocno zaangażowane w to, co robią, nasta-
wione bardziej na osiągnięcie celu, (co im się zwykle udaje) niż na rywalizację 
z innymi. W stosunkach z ludźmi mogą przejawiać zbytnią ufność i optymizm. 
 
Skala 10. Potrzeba dominacji różnicuje obie grupy o 1,2 stena co stanowi różni-
cę statystyczną i w tym przypadku stwierdzamy, że kobiety wykazują większą 
potrzebę dominacji niż mężczyźni. Kobiety będą dążyć do przywódczej roli        
w grupie lub chęć wywierania wpływu w kontaktach indywidualnych. Musimy 
jednak pamiętać, że mężczyźni uzyskali średnio wysokie wyniki, co świadczy o 
tym, że charakteryzuje to osoby o silnej woli, energiczne, wytrwałe, pewnych 
siebie. 
 
Skala 11. Skala ta mierzy potrzebę wytrwania w podjętym przedsięwzięciu. 
Badani uzyskali wyniki o różnicy nieznacznej statystycznie. Spójność w tej skali 
potwierdza podobieństwo „ja realnego” grup badanych. 
 
Skala 12. Skala mierzy szczególne zamiłowanie do porządku, przejawiające się 
w systematyczności, zorganizowaniu i planowaniu. Różnica na poziomie 0,3 
stena jest mała i w odniesieniu do grupy znajdują się na poziomie przeciętno-
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ści wyników. Więc mogę się powiedzieć, że przebadana grupa nie różni się 
statystycznie.   
 
Skala 13. Skala wskazuje na dążenie do zrozumienia postępowania własnego      
i postępowania innych ludzi. Badani różnią się tylko o 0,2 stena i w uzyskali 
średnio wysokie wyniki wiec klasyfikuje ich jako nie wykazujące różnic w tej 
skali. 
 
Skala 14. Skala mierzy dążenie do podejmowania działań na rzecz innych lu-
dzi, udzielania im pomocy i opieki. Badani w różnią się tylko o 0,1 stena i uzy-
skali średnio wysokie wyniki wiec klasyfikuje ich jako nie wykazujące różnic    
w tej skali. Osoby o wysokich wynikach w ska l i  są gotowe udzielne pomocy, 
pociechy, wspierać potrzebujących, a le  czynią to czasem w sposób zbyt 
ugrzeczniony, konwencjonalny, opanowany. 
 
Skala 15. Potrzeba afiliacji przejawia się w poszukiwaniu i utrzymywaniu przy-
jaznych stosunków z wieloma ludźmi. Nie wskazuje to na różnice między grupami 
ukazuje wyniki na poziomie 0,4 stena niższe dla kobiet. Biorąc pod uwagę niską 
liczebność grupy badanej stwierdzam, że nie jest to różnica istotna statystycznie.  
 
Skala 16. Skala ta mierzy potrzebę szukania kontaktów z osobami płci od-
miennej i doznawania w nich zadowolenia emocjonalnego. Wyniki wskazują 
na różnicę o 0,4 stena i 0,2 u kobiet jako średnio wysokie i u mężczyzn jako 
wysokie wyniki. Uważam, że różnica w tym stenie uwarunkowana jest różnicą 
płci, gdyż mężczyźni gatunkowo mają większy popęd seksualny. Osoby uzy-
skujące tu wysokie wyniki szczerze i bezpośrednio (może nawet trochę naiw-
nie) interesują się płcią odmienną, co jest jednym z przejawów ich zaintereso-
wania życiem, rzeczywistością. Są one przyjazne, otwarte, wychodzące naprze-
ciw ludziom i światu.  
 
Skala 17. Skala wskazuje na tendencję do zwracania na siebie uwagi. Przecięt-
ne wyniki w obu grupach po raz kolejny potwierdza podobieństwo „ja realne-
go” tych grup. Nieznaczna różnica 0,4 stena wyniki wyższe dla kobiet oparta 
jest na tendencji, że to kobiety całe życie się stroją i dużo bardziej dbają          
o swój wygląd.  
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Skala 18. Skala mierzy potrzebę działania niezależnie od społecznych wartości 
i oczekiwań.  Uzyskane przy zastosowaniu tej skali rezultaty, sugerują pewne, 
choć niewystarczająco silnie zaznaczone różnice. Kobiety uzyskały wyniki wyż-
sze o 0,5 stena, lecz w dalszym ciągu są na tym samym poziomie jakościowym 
co mężczyźni a mianowicie przeciętnym.  
 
Skala 19. Skala mierzy skłonność do zachowań agresywnych, przynoszących 
szkodę i n n y m  ludziom. Potrzebę agresywności większą statystycznie wyka-
zują kobiety różnica wynosi 1,6 stena, mówi, że kobiety osiągnęły wyniki 
przeciętne a mężczyźni średnio niskie. Osoby o niskich wynikach są bardziej 
konformistyczne, lecz niekoniecznie pozbawione odwagi i wytrwałości.          
W stosunkach międzyludzkich są łagodne, szczere, a także cierpliwe.  
 
Skala 20. Skala mierzy potrzebę szukania nowych doświadczeń, odrzucanie 
rutyny. Wyniki są zgodne i klasyfikują badanych na średnio wysokiej, co cha-
rakteryzuje osoby wrażliwe, spontaniczne, szybko reagują na nowe sytuacje     
i problemy; pociąga je zmienność, złożoność i różnorodność. Wierzą w siebie, 
lubią przygody i poznawanie świata. Wskazuje nieznaczną różnicę statystycz-
nie.  
 
Skala 21. Potrzeba oparcia. Skala ta wskazuje na potrzebę zabiegania o sym-
patię, uczucia i emocjonalne wsparcie ze strony innych ludzi. Wyniki wskazują 
na różnicę 1 stena pomiędzy kobietami i mężczyznami, lecz tabela jakościowa 
punktuje ich na przeciętnym stopniu. Wyższa wartość wyników mężczyzn mo-
że świadczyć o większej ufności, otwartości, nieco naiwnie wierzą w prawość   
i dobrą wolę innych, szukają uznania i poparcia. Mała liczebność grupy hamu-
je mnie od różnicowania tych grup  
 
Skala 22. W skali poczucie niższości przejawia się jako nadmierny samo-
krytycyzm, poczucie winy l u b  nieporadność w sytuacjach społecznych. Notu-
je w tej skali istotną statystycznie różnicę. Mężczyźni uzyskali wyniki wyższe    
o 1,4 stena i uklasyfikowali się na przeciętnej pozycji a kobiety na średnio ni-
skiej. Osoby osiągające niskie wyniki w tej skali są optymistyczne, zdecydowa-
ne, zrównoważone, pewne siebie, energiczne, stanowcze i skuteczne w dzia-
łaniu; |w kontaktach międzyludzkich — śmiałe i sprawne. 
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Skala 23. Potrzeba ulegania jest kolejną potrzebą różnicującą grupy. Po raz 
kolejny mężczyźni uzyskali wyższe wyniki, co koreluje z potrzebą dominowa-
nia, gdzie uzyskali niższe wyniki. Wskazuje to, że obie te potrzeby różnią te 
grupy od siebie. Odmienność tych grup jest na poziomie 1,6 stena dla kobiet 
jest to średni niski a dla mężczyzn przeciętny rezultat.  
 
Skala 24. Celem tej skali jest wykrywanie wśród osób zgłaszających się po po-
radę psychologiczną, istotnie jej potrzebujących oraz mających największe 
szanse na wyniesienie korzyści z poradnictwa. Skala ta przeciwstawi w naj-
większym stopniu te dwie grupy. Mężczyźni uzyskali tu 1,8 stena co daje jako-
ściowe wyniki niskie a kobiety 8,3stena co daje wynik wysoki. Rozbieżność 
jest statystycznie różnicująca te dwie grupy. Osoby o wysokich wynikach mar-
twią się sobą. Są niepewne, nie potrafią cieszyć się pełnią życia. Mają skłon-
ność do koncentrowania się na swoich problemach i nie wierzą, że same po-
trafią je rozwiązać. Osoby uzyskujące w tej skali niskie wyniki mają mało ta-
kich zmartwień, są optymistyczne, spokojne, pewne siebie, towarzyskie, lubią 
działanie, a także umieją cieszyć się życiem bez zbędnych, komplikacji. 
 
Podsumowanie 
Należałoby zwrócić uwagę na wyniki jakościowe, które sugerują na duże po-
dobieństwo „ja realnego” grup badanych. Dane z sugerują podobieństwo       
w 19 skalach, co mogłoby nasuwać wniosek o dużym podobieństwie samoo-
ceny kobiet i mężczyzn. Jednak w swojej ocenie chciałbym zachować dystans 
od stwierdzenia dużego podobieństwa, ponieważ grupa badana wynosi tylko 
60 osób, co jest statystycznie za mało danych by wystawiać wnioski, że „ja 
realne” badanych jest bardzo zbliżone. Kolejnym argumentem jest, że różnice 
płciowe zmuszają płeć do wykształcenia innych potrzeb i zachowań. Duże po-
dobieństwo tłumaczę uprawianiem sportu przez obie płci. Sport wytwarza      
w ludziach pewne cechy charakteru, motywy zachowań i przede wszystkim 
wdraża ich w oddziaływania społeczne wśród zawodników, trenerów oraz 
kibiców. Szczerość osób badanych wykazana w badaniach jest na poziomie 
przeciętnym więc badani wypełniali test ACL rzetelnie mając na myśli ukaza-
nie siebie samego i jak wygląda ich „ja realne”. 
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