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DIALOGOWO ŚĆ – zdolność konieczna dla:

• Komunikacji z innymi ludźmi oraz między 
częściami Ja

• Zmiany punktu widzenia

• Empatii i motywacji prospołecznej

• Wewnętrznej aktywności dialogowej



Właściwości natury ludzkiej

• Samoświadomość i autorefleksja
• Sprawczość i samoregulacja
• Plastyczność i zdolność do przystosowania
• Tworzenie/nadawanie znaczeń i uŜywanie • Tworzenie/nadawanie znaczeń i uŜywanie 

symboli
• Zdolność do permanentnego uczenia się i 

twórczość
• Wyobraźnia i zdolność do transcendencji



Dwa sposoby identyfikowania ludzkiej natury

„Z góry na dół” – dedukcja: ogólna teoria 
człowieka w ramach antropologii filozoficznej

Natura ludzka – stała, ogólna, uniwersalna

„Z dołu do góry” – indukcja: identyfikowana 
przez nauki szczegółowe, na przykład przez nauki szczegółowe, na przykład 
biologię (���� genom), psychologię, socjologię

Wiedza o naturze ludzkiej wynika z syntez 
tworzonych na bazie wyników empirycznych i 
refleksji teoretycznej.



„Z góry na dół”

„Z dołu do góry”



Czy psychologia potrzebuje koncepcji natury 
ludzkiej?

Badania, diagnoza, poradnictwo, psychoterapia –
bez podstawowej wiedzy, co znaczy być osobą?

KaŜda teoria osobowości, koncepcja zdrowia i 
choroby, dojrzałości i rozwoju, szkoła choroby, dojrzałości i rozwoju, szkoła 
psychoterapii, opiera się na  załoŜeniach 
dotyczących właściwości człowieka.

� MoŜna wykrywać te załoŜenia, lub

� Poszukiwać syntez i uogólnień wyników 
empirycznych 

Obydwie drogi są potrzebne



• Psychoanaliza� nieświadome motywy i  
wewnętrzne konflikty, układ energetyczny

• Neopsychoanaliza� wpływ wczesnych
doświadczeń emocjonalnych w kontaktach z
rodzicami

• Teorie relacji z obiektem� wczesne więzi i ich
defekty jako wzorce dla „ja” i relacjidefekty jako wzorce dla „ja” i relacji
interpersonalnych

• Teorie ego� proaktywna motywacja
• Teorie cech� cechy jako ogólne tendencje

behawioralne zakorzenione w biologii
• Sociobiologia� połączenie konkurencji i

kooperacji dało początek samoświadomości



• Psychologia poznawcza� wpływ przekonań na 
zachowanie, prymat sfery poznawczej,
procesy automatyczne

• Humanistyczne teorie� samoaktualizacja i
dobro natury ludzkiej

• Pozytywna psychologia� potencjał rozwojowy,
dąŜenie do szczęściadąŜenie do szczęścia

• Egzystencjalne teorie� wartości, sens Ŝycia i
intencjonalna aktywność 

• Narracyjna psychologia� tworzenie historii

• Teoria dialogowa� wymiana idei w dialogu



Consensus: Uniwersalne właściwości ludzkiej natury?
Pięcio-Czynnikowa Teoria Osobowości

� tezy o naturze ludzkiej:
• Poznawalność – natura ludzka moŜe być przedmiotem 

badania naukowego
• Racjonalność – samo-poznawanie i rozumienie siebie 

naleŜą do ludzkich zdolności
• ZróŜnicowanie– z psychologicznegopunktu widzenia• ZróŜnicowanie– z psychologicznegopunktu widzenia

róŜnice indywidualne są znacznie waŜniejsze i bardziej 
interesujące od ogólnych właściwości natury ludzkiej, 
które niewiele wnoszą do rozumienia konkretnych osób

• Proaktywność – to osoba jest źródłem motywacji, jest 
zdolna formułować i realizować cele oraz sprawować 
kontrolę nad swym Ŝyciem(Costa & McCrae, 1999)



Teoria społeczno-poznawcza 
���� zdolność uŜywania symboli

Zdolność przewidywania

Sens Ŝycia
Aktywność itencjonalna

Zdolność samoregulacji

ToŜsamość
Zdolność do autorefleksji

(Bandura, 2001)



Propozycje ogólnego modelu osobowości

• Paul Costa i Robert McCrae (1999)

• Randy Larsen i David Buss (2005)

• Dan McAdams i Jenifer Pals (2006) 

3 poziomy osobowości:

1. Podstawowe dyspozycje:cechy lub cechy i procesy 
� spojność tendencji behawioralnych� spojność tendencji behawioralnych

2. Charakterystyczne przystosowania ����
zróŜnicowanie programów działań

3. Właściwości indywidualne jak narracyjna toŜsamość, 
znaczenia osobiste, koncepcja siebie, albo jako 
unikatowe złoŜenie biologicznych, interpersonalnych i 
osobistych zmiennych wewnątrz osoby



Biologiczne podstawy osobowości i przystosowania

1. Genetyczne predyspozycje i hormonalne funkcje
ludzkiego organizmu. Cechy temperamentu i
osobowości są wrodzone i w małym stopniu podatne na 
modyfikacje ze strony środowiska. Genetyka 
behawioralna zajmuje się tym, jak biologiczne róŜnice 
indywidualne oddziałują na zachowanie(Plomin i Caspi, 
1999)

�biologicznepodstawy tendencji behawioralnych�biologicznepodstawy tendencji behawioralnych

2.Dwa poziomy operowania informacjami: automatyczny, 
i utajonyversus świadomy i jawny (racjonalny), procesy
poznawczo-emocjonalne są uwarunkowane przez 
procesy neuro-fizjologiczne(Kihlstrom, 1999)

� biologiczne podstawy ludzkiej aktywności



Uniwersalne lub podstawowe potrzeby człowieka

• Fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynaleŜności i miłości 
szacunku, samoaktualizacji(Maslow, 1970)

• Afiliacji, siły/władzy, sensu(Hogan, 1983)

• Afilia cji, rywalizacji, autonomii (Deci, Ryan, 2000)• Afilia cji, rywalizacji, autonomii (Deci, Ryan, 2000)

• Umacniania siebie/samooceny, bezpieczeństwa, sensu
(Fromm, 1955; Frankl, 1976; Solomon, Greenberg, Pyszczynski, 
1991)



Czy godność osoby jest właściwością natury ludzkiej?

Antropologia filozoficzna ���� TAK !
Właściwości natury ludzkiej:

• Człowiek jako świadomy podmiot doświadczenia

• racjonalność

• intencjonalność• intencjonalność

• zdolność do miłości

• wolna wola

• godność

• kompletność – prymat osoby nad grupą

Tak rozumiana natura jest obiektywna i niezmienna
(Krąpiec, 1986; Wojtyła, 2000).



Cztery podstawowe właściwości natury ludzkiej:
konieczne i wystarczające

I Samoświadomość –
jako rezultat napięcia między „Ja” a „moje” (James, 1890)

� autorefleksja
� samoocena
� umacnianie siebie
� samoaktualizacja� samoaktualizacja
� samodoskonalenie
� samokontrola
UŜywanie symboli umoŜliwia tworzenie abstrakcyjnego Ja
Samoświadomość i samowiedza leŜy u podłoŜa porównań i 

daje podstawę określania własnej toŜsamości (Giddens,
1991)



II Sprawczość – intencjonalna aktywność lub 
proaktywna motywacja:

� zachowanie ukierunkowane na realizację celów
� zdolność oceny i wyboru celów i środków /sposobów 

zachowania
� wytrwała realizacja celów niezaleŜnie od wzmocnień i 

presji ze strony środowiska
� powstrzymanie od realizacji celów, które są społecznie 

cenione(Bandura 2001; Obuchowski, 2008).cenione(Bandura 2001; Obuchowski, 2008).

Sprawczość + Samoświadomość����
Samokontrola

Pozwala podporządkować bieŜący program aktywności 
wartościom i innym standardom wyŜszego rzędu

(Bandura, 2001; Haidt, 2007; Vohs, Schmeichel, 2007)



III Zdolno ść do transcendencji– zdolność 
przekraczania uwarunkowań biologicznych, 
środowiskowych, społecznych i psychicznych

� aktywność celowa
� aktywność metapoznawcza(Bandura, 2001)

� dotwarzanie zasobów(Hobfoll, 1989)

� wzrost posttraumatyczny(Tedeschi, Park, Calhoun, 1998)

� rozwój w kierunku cnót, kierowanie się wartościami� rozwój w kierunku cnót, kierowanie się wartościami
� kompetencje temporalne: zdolność do przekraczania 

ograniczeń „tu i teraz” dzięki orientacji przyszłościowej
(Bandura, 2001)

� Twórczość

Samoaktualizacja + Samoświadomość + Sprawczość ����
Zdolność do transcendencji



IV Dialogowość – wyrasta z takich właściwości jak:
(1) Interakcje społeczne jako podstawa ludzkiego rozwoju i 

aktywności
(2) UŜywanie symboli i zdolność do tworzenia znaczeń - interpretacji
(3) Zdolność do reprezentowania w umyśle jednostki zewnętrznego 
świata z całą jego złoŜonością (Hermans, Kempen, 1993; Cooper, 2003; 
Markowa, 2005)

�zmiany punktu widzenia oraz kreowanie i konfrontowanie wizji 
świata moŜliwego, „gra na znaczeniach”

� twórczość artystyczna i wyobraŜone dialogi� twórczość artystyczna i wyobraŜone dialogi(Bachtin, 1929/1973)

� dialogi wewnętrzne z wyobraŜonymi postaciami, lub między 
częściami „Ja” (‘dobre’ vs. ‘złe’) (Hermans, 2003)

� poszukiwanie i konfrontowanie odpowiedzi na pytanie o 
toŜsamość, sens Ŝycia i inne dylematy osobiste(Hermans, Hermans-
Jansen, 2000)

� symulowanie relacji społecznych(Puchalska-Wasyl, Chmielnicka-Kuter, 
Oleś, 2008)



• Dialogowość + samoświadomość���� integracja
wewnętrzna systemu znaczeń osobistych w 
formie bogatej i złoŜonej całości oraz tolerancja
na wewnętrzną niespójność myśli, uczuć i 
zachowań (Oleś, 2004).

• Dialogowość + samoświadomość + sprawczość• Dialogowość + samoświadomość + sprawczość
���� zmiana toŜsamości osobistej, która moŜe być 
giętka i moŜe implikować alternatywne plany
działań, alternatywne cele i plastyczną motywację 
(teŜ nieprzewidywalną u niektórych zdrowych 
osób)



V Godność – właściwość o charakterze meta i silnych 
implikacjach etycznych

� Wolny wybów
� odpowiedzialność za siebie, za innych, za wspólną 

przyszłość, za otoczenie i rodzaj ludzki

Samoświadomość + Sprawczość + Transcendencja + 
Dialogowość���� Godność osobyDialogowość���� Godność osoby

Francise Fukuyama(2004) � natura ludzka = zdolność do 
uczenia się języka oraz typowe reakcje emocjonalne, i –
w odwołaniu się do I. Kanta� godność człowieka jest 
konsekwencją wolnej woli. Ludzie są zdolni 
funkcjonować ponad biologicznymi determinantami i
przyczynowością.



Czy zaburzenia zdrowia psychicznego mają wpływ
na naturę ludzką?

Na poziomie właściwości opisanych przez filozofię � NIE
Na poziomie właściwości opisanych przez psychologię �

„To zaleŜy”
Ani upośledzenie umysłowe ani ostry stan psychotyczny 

nie odbierają osobie godności ani innych potencjalności  
składających się na status OSOBYskładających się na status OSOBY

Ale ograniczają zdolność posługiwania się symbolami i 
komunikowania z innymi ludźmi, samoświadomość, 
sprawczość, samokontrolę, zdolność do transcendencji i 
dialogowość.

Poczucie toŜsamości w schizofrenii?
Poczucie sensu Ŝycia i sprawczość w duŜej depresji? 
Zaufanie do ludzi paranoidalnym zaburzeniu osobowości?



Dziękuję za uwagę!




