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1. Teoria E. T. Higginsa 
 
Teoria Rozbieżności Self została opublikowana pod koniec lat osiem-

dziesiątych. Higgins łączy w niej poznawcze podejście do Ja, z teoriami poru-
szającymi wątek socjalizacji. 

Ja – jest tutaj strukturą poznawczą, tą częścią wiedzy podmiotu, która 
dotyczy informacji o nim samym. Jednostka gromadzi też wiedzę o otacza-
jących go przedmiotach, zarówno tych związanych i niezwiązanych bez-
pośrednio z podmiotem, ale najważniejszą częścią wszystkich informacji jest 
właśnie wiedza skupiona wokół samego podmiotu – samowiedza. 

Charakterystyczna w tym podejściu jest regulacyjna funkcja samo-
wiedzy. Samowiedza dotyczy Ja, które by zapewnić przetrwanie podmiotu 
funkcjonuje w sposób regulacyjny. Jest więc centralnym ośrodkiem wpływa-
jącym na zachowanie się i doświadczanie podmiotu. Regulacyjność Higgins 
tłumaczy poprzez wprowadzenie terminu „samorozumienie” (Higgins 1996). 
Samorozumienie daje odpowiedzi na pytania podmiotu: „Jakie są moje relacje 
z otaczającym mnie światem?”. 

System Ja jest strukturą całościową, natomiast elementy składowe to 
stany Ja (self representations). Każdy ze stanów Ja jest opisywany na dwóch 
wymiarach: przedmiotowym i podmiotowym (Higgins 1987). Wymiar przed-
miotowy to treści tworzące dany stan Ja. Wymiar ten może przyjmować trzy 
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wartości: Ja realne (aktualne – actual self), Ja idealne (ideal self) oraz Ja 
powinnościowe (ought self).  

Wymiar podmiotowy Ja odnosi się do perspektywy, z jakiej jednostka 
określa treść danego stanu Ja, punkt widzenia, z którego patrzy na siebie 
(standpoint of the self). Warto dodać, że stan Ja należy tu rozumieć jako ele-
ment składowy koncepcji siebie, a nie jako stan emocjonalny. Możliwe są tu 
dwa punkty widzenia. Pierwszym są przekonania i wyobrażenia osoby na swój 
temat. Drugi to perspektywa innych osób. Higgins podkreśla tu udział tak 
zwanych znaczących osób (significant others) nazywanych też w literaturze 
„znaczącymi innymi” (por. Pervin 2002, s. 270-272): rodziców, partnera, 
przyjaciela, rodzeństwa. Ta perspektywa wyraża jedynie wyobrażenia osoby 
na temat tego, jak widzą ją inni, a nie rzeczywisty obraz przekonań i ocen in-
nych na temat osoby. Jest to subiektywne odczucie tego „jak oni mnie widzą”. 

Wymiar podmiotowy i przedmiotowy dają razem sześć możliwych 
stanów Ja: 
1. Ja realne formułowane z własnej perspektywy (actual – own self); 
2. Ja realne formułowane z perspektywy osób znaczących (actual – other 

self); 
3. Ja idealne formułowane z własnej perspektywy (ideal – own self); 
4. Ja idealne formułowane z perspektywy osób znaczących (ideal – other self); 
5. Ja powinnościowe formułowane z własnej perspektywy (ought – own self); 
6. Ja powinnościowe formułowane z perspektywy osób znaczących (ought – 

other self). 
Warto zaznaczyć, że nie każda osoba musi mieć wykształcone, czy też 

rozwinięte wszystkie stany Ja.  
Szerszy opis teorii Higginsa można znaleźć w oryginalnych artykułach 

autora (Higgins 1987, 1996), jak też w polskich publikacjach W. Bąka (2002, 
2005). Poniższy artykuł będzie się skupiał na najważniejszych jej elementach. 

Jako, że system Ja jest strukturą relacyjną, ważniejsze są proporcje po-
między danymi stanami, relacje między nimi, niż ich treść. Relacje można 
ująć na podstawie podobieństwa – odległości pomiędzy poszczególnymi sta-
nami Ja. 

Autor teorii porządkuje stany emocjonalne, które mogą się pojawić ja-
ko konsekwencje rozbieżności Ja (rys. 1). Dochodzi do wniosku, że ogromną 
różnorodność stanów emocjonalnych związanych z rozbieżnościami można 
podzielić na dwie grupy. Pierwsza związana jest z doświadczeniami smutku, 
przygnębienia, strapienia, zniechęcenia, niezadowolenia, żalu, poczucia nie-
szczęścia, przykrości, czy frustracji. Higgins określa je jako dejected-related 

emotions, co Bąk nazywa emocjami depresyjnymi (Bąk 2002). Nazwa ta od-
nosi się do nastroju i należy rozumieć ją potocznie, a nie jako określenie kli-
niczne. 
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Na drugą grupę składają się takie emocje, jak lęk, napięcie, niepokój, 
strach, obawa, poczucie winy, zatroskanie, zmartwienie. Są to agitated-related 

emotions, tłumaczone przez Bąka jako emocje lękowe (Bąk 2002). 
 
 

 
Rys. 1. Emocje towarzyszące rozbieżnościom w systemie Ja 

 

Depresyjne emocje pojawiają się w sytuacji rozbieżności Ja realne – Ja 
idealne. Osobie będącej w takiej sytuacji towarzyszy poczucie rozczarowania 
samym sobą, utraty szacunku innych, zmartwienie i niższe poczucie własnej 
wartości. Ta sytuacja jest brakiem stanu pozytywnego. Osoba w takim stanie 
może mieć wrażenie, że nie spełniła nadziei, pragnień, oczekiwań ważnych 
dla niej osób. Wiąże się to z niespełnionymi nadziejami i aspiracjami. 

W sytuacji rozbieżności Ja realne – Ja powinnościowe pojawiają się 
emocje lękowe. Oznaczają poczucie winy, pogardy wobec siebie samego, oba-
wę przed karą, niskie poczucie własnej wartości. Osoba doświadcza niespeł-
nienia powinności, jakie w jej przekonaniu nakładają na nią osoby dla niej 
ważne i jakie sama na siebie nakłada. W tej sytuacji można mówić o obec-
ności stanu negatywnego związanego z sankcjami, poczuciem zagrożenia, 
strachu, a jako konsekwencji złości i urazy do innych. 

W sytuacji rozbieżności Ja idealne – Ja powinnościowe pojawia się 
poczucie niepewności, zagubienia, zmieszania. Rozbieżność ta może powo-
dować negatywne emocje zarówno z grupy depresyjnych, jak i lękowych. Ich 
nasilenie zależy od tego, które standardy są bardziej spełniane.  

Higgins podejmuje problematykę czterech rozbieżności perspektyw Ja. 
Każdej z rozbieżności Ja przypisuje inny układ doświadczeń emocjonalnych. 
Przedstawia cztery najważniejsze jego zdaniem rodzaje rozbieżności perspek-
tyw self i towarzyszące temu emocje (Higgins 1987, s. 332): 
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1. Rozbieżność między Ja realnym a Ja idealnym formułowanym z 
własnej perspektywy; 

2. Rozbieżność między Ja realnym a Ja idealnym formułowanym z 
perspektywy osób znaczących; 

3. Rozbieżność między Ja realnym a Ja powinnościowym formuło-
wanym z perspektywy osób znaczących; 

4. Rozbieżność między Ja realnym, a Ja powinnościowym formuło-
wanym z własnej perspektywy.  

Są to cztery najważniejsze rozbieżności, nad którymi Higgins przepro-
wadzał badania eksperymentalne, wykorzystując procedurę poprzedzania po-
legającą na aktywizowaniu poszczególnych ukierunkowań Ja i wzbudzaniu 
wymienionych wyżej rozbieżności. Warto jednak przyjrzeć się sytuacji, gdy 
dwa niezwiązane z Ja realnym stany konkurują między sobą o kierowanie 
zachowaniem osoby. Sytuacją taką jest obecność obu konstruktów: Ja idealne 
i Ja powinnościowe przy doświadczaniu rozbieżności między nimi. Stan taki 
często wiąże się z tłumieniem pewnych potrzeb i impulsów. Może wywoływać 
poczucie niepewności, zagubienia, zmieszania. Wydaje się, że może powo-
dować negatywne emocje zarówno z grupy depresyjnych, jak i lękowych. 
Można tę sytuację porównać do podwójnego konfliktu dążenie – unikanie. 
Osoba podejmując działania umożliwiające jej bycie taką, jaką chciałaby być, 
jednocześnie odbiega od powinnościowych standardów, które jej zdaniem po-
winna spełniać i odwrotnie – spełniając powinnościową wizję samej siebie, 
jednostka oddala się od ideału własnej osoby. Obecność i duża dostępność 
różniących się od siebie konstruktów może powodować wewnętrzne konflikty, 
wzbudzając emocje lękowe i depresyjne zależnie od tego, która perspektywa 
będzie bliższa Ja realnemu. Wydaje się też, że osoby z taką rozbieżnością 
ukierunkowań Ja mogą mieć trudności decyzyjne, wynikające z obecności 
dwóch rozbieżnych standardów Ja. Osoba w takiej sytuacji może mieć rów-
nież wyższe poczucie samokontroli, niż ktoś, kto porównuje się tylko do jed-
nego Ja (idealnego lub powinnościowego). Odnosząc się do większej liczby 
standardów funkcjonowania (idealnego i powinnościowego), może wykształ-
cić w sobie bardziej rozbudowane poczucie samokontroli. 

Rozbieżność Ja idealne – Ja powinnościowe może wydawać się zupeł-
nie abstrakcyjna dla osób, które utożsamiają powinności z idealną wizją włas-
nej osoby. Wiele osób doświadcza jednak stanów „chciałbym, ale nie powinie-
nem”, albo „powinienem, mimo, że nie chcę”, które dotyczą nie tylko doraź-
nych sytuacji wyboru, dylematów, ale pewnych aspektów obrazu własnej oso-
by czy nawet całej koncepcji siebie. Przykładem może być sytuacja, kiedy 
osoba chciałaby być bardziej towarzyska i otwarta na ludzi, ale uważa, że 
powinna być bardziej powściągliwa i mniej bezpośrednia lub kiedy komuś 
imponuje charakterystyczny spryt życiowy, który balansuje często na granicy 
uczciwości. Jeśli komuś imponuje przebiegłość wobec ludzi i instytucji, to być 
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może chciałby taki być, z drugiej strony chciałby mieć jasny kodeks moralny, 
czyli nie powinien tak postępować. 

 
 

2. Metodologia badań własnych 
 
Projekt badań dotyczył konsekwencji emocjonalnych rozbieżności w 

systemie Ja. Celem była weryfikacja hipotez Higginsa, zbadanie sytuacji roz-
bieżności Ja realne – Ja idealne, Ja realne – Ja powinnościowe oraz rozbież-
ności Ja idealne – Ja powinnościowe, pod kątem konsekwencji emocjonalnych 
doznawanych rozbieżności. Pisząc o konsekwencjach emocjonalnych można 
za Spielbergerem przyjąć dwa sposoby ich ujmowania: 1) cecha, a więc pewna 
względnie stała predyspozycja do doświadczania określonych emocji; 2) stan, 
a więc emocje towarzyszące osobie w danej chwili, pod wpływem określo-
nych bodźców. Stan jest bardziej podatny na zmienność sytuacyjną. Cecha 
związana jest bardziej z różnicami indywidualnymi. Lęk rozumiany jako 
cecha to motyw lub nabyta dyspozycja behawioralna, która czyni jednostkę 
podatną na postrzeganie obiektywnie niegroźnych sytuacji jako zagrażających 
i reagowanie na nie stanami lęku, nieproporcjonalnie silnymi w stosunku do 
wielkości obiektywnego niebezpieczeństwa (Spielberger – za: Wrześniewski, 
Sosnowski 1987, s. 4). Depresja rozumiana jako cecha jest predyspozycją oso-
by do przeżywania stanów obniżonego nastroju, przygnębienia i przyjmowa-
nia nieadekwatnie pesymistycznej postawy do sytuacji. 

System Ja, treści tworzące poszczególne stany Ja są bardziej stałe w 
czasie niż stany emocjonalne, dlatego w badaniu bardziej właściwe wydaje się 
ujmowanie konsekwencji emocjonalnych rozumianych jako cecha, niż jako 
stan. 

Konsekwencje emocjonalne rozbieżności, o których mówił Higgins, a 
więc emocje lękowe i emocje depresyjne w badaniu zostały zoperacjonalizo-
wane jako Cecha Lęku i Cecha Depresji w rozumieniu Spielbergera. Przyj-
mując założenie, że System Ja oparty na pewnej wiedzy o sobie i formuło-
wany jako obraz Ja realnego, Ja idealnego i Ja powinnościowego jest na tyle 
stały, można przypuszczać, że konsekwencje emocjonalne rozbieżności będą 
bardziej widoczne w wymiarze depresji i lęku, rozumianych jako cecha niż 
jako stan. 

Postawione zostały następujące hipotezy: 
H1: Osoby z większą rozbieżnością pomiędzy Ja realnym a Ja ideal-

nym doznają większego nasilenia cechy depresji, niż osoby z mniejszą roz-
bieżnością. 

H2: Osoby z większą rozbieżnością między Ja realnym a Ja powin-
nościowym charakteryzują się wyższym poziomem cechy niepokoju, niż 
osoby z mniejszą rozbieżnością. 
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H3: Osoby doznające rozbieżności Ja idealne – Ja powinnościowe 
cechuje wyższe nasilenie niepokoju rozumianego jako cecha, mniejsza pew-
ność siebie oraz wyższe poczucie samokontroli niż osoby, nie doznające takiej 
rozbieżności lub, u których rozbieżność ta jest niewielka. 

 
 
Grupa badana 
 
Grupą badaną było136-u studentów lubelskich uczelni: KUL, UMCS, 

PL różnych kierunków studiów, m. in. mechanika, budownictwo, elektrome-
chanika, elektryka, pedagogika, psychologia, socjologia, prawo, administracja, 
filologia, ekonomia, marketing, filozofia, teologia, historia sztuki, ochrona 
środowiska, matematyka, informatyka. Wiek badanych mieścił się w przedzia-
le 19-26 lat. 

W analizach uwzględniono wyniki 103 kompletnych badań (59 kobiet 
i 44 mężczyzn). Wiek badanych mieścił się w przedziale 19-26 lat (M = 21,5; 
SD = 1,5). 

 
 
Zastosowane metody 
 
Do zbadania konsekwencji emocjonalnych rozbieżności posłużyła ska-

la STPI Spielbergera wersja Y-2 ujmująca cztery główne wymiary: Lęk, 
Depresję, Ciekawość i Złość. Skala pozwala badać poszczególne wymiary 
rozumiane jako cechę (trait) i jako stan (state). W badaniach użyto części 
badającej cechy, która składa się z czterdziestu twierdzeń. Badany przy pomo-
cy czterostopniowej skali ma za zadanie określić stopień pewności, z jakim 
dane twierdzenie opisuje jego uczucia lub gotowość do pewnych zachowań. 
Metoda pozwala zbadać cechę Lęku, Złości, Ciekawości i Depresji (T-Anxiety, 
T-Anger, T-Curiosity, T-Depression). Skale Złości i Depresji składają się z 
dwóch podskal. Pięć itemów T-Anger wchodzi w podskalę Uczucia Złości 
(Feeling Angry – T-Ang/F), pięć wchodzi w podskalę Uczucia Potrzeby 
Wyrażania Złości (Feeling Like Expressing Anger – T-Ang/Fx). Po cztery 
itemy z części T-Anger tworzą podskalę Gniewnego Temperamentu (Angry 

Temperament – T-Ang/T) i Gniewnych Reakcji (Angry Reaction – T-Ang/R). 
Skale stanu i Cechy Depresji zawierają po dwie podskale składające się z pię-
ciu itemów – Dysthymia i Euthymia. Podskala Dystymii dotyczy uczuć depre-
syjnych (przygnębienie, ponury nastrój, smutek). Eutymia wiąże się uczuciami 
towarzyszących przeciwnemu do depresji biegunowi: siła, poczucie bezpie-
czeństwa, szczęście. 

Do celów badawczych została użyta eksperymentalna wersja skali 
przetłumaczona na język polski przez P. Błaszczyńskiego. W przeprowadzo-
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nych badaniach osoby uczestniczące wypełniały tylko część dotyczącą cechy 
(TPI), a więc miały określić się wobec 40 twierdzeń na czterostopniowej skali, 
która wyglądała następująco: „zdecydowanie nie”, „raczej nie”, „raczej tak”, 
„zdecydowanie tak”. 

Obrazy siebie: realny, idealny i powinnościowy oraz rozbieżności 
pomiędzy nimi zostały zbadane Testem Przymiotnikowym ACL autorstwa H. 
Gougha i A. B. Heilburna, w którym badany ma za zadanie wybrać spośród 
listy 300-u przymiotników te określenia, które go opisują. Metoda na podsta-
wie przymiotników wybranych przez badanych daje opis obrazu siebie na 37-
u skalach. Trzykrotne badanie ze zmianą instrukcji („Jaki jesteś”; „Jaki chciał-
byś być”; „Jaki powinieneś być”) pozwoliło uzyskać opisy trzech stanów Ja na 
37-u skalach. 

Badanie ACL było również podstawą ustalenia rozbieżności w syste-
mie Ja. Analizy wyników przeprowadzane były dwutorowo w oparciu o 
wskaźnik liczbowy odległości profilów ACL (uzyskany przez porównanie wy-
ników skal testu) oraz w oparciu o liczbowy wskaźnik podobieństwa przy-
miotników wybieranych do opisu poszczególnych stanów Ja. Obie analizy 
dały podobne rezultaty. Na potrzeby publikacji przedstawione będą wyniki 
odwołujące się do wskaźnika podobieństwa przymiotników jako sposobu 
pomiaru rozbieżności Ja. 

Wskaźnik podobieństwa przymiotników opiera się na stopniu powta-
rzania się przymiotników wybranych z listy ACL do opisu poszczególnych 
obrazów Ja. Wyraża się procentowym stosunkiem liczby przymiotników pow-
tarzających się w opisach obydwu porównywanych obrazów siebie do sumy 
wybranych przymiotników w obu opisach. Wskaźnik podobieństwa przymiot-
ników, nazywany dalej WPP można przedstawić następującym wzorem: 

%100
2

x
Lwp

xLpp
WPP = , 

gdzie Lpp oznacza liczbę przymiotników podobnych dla obu obrazów Ja, a 
Lwp oznacza liczbę wszystkich przymiotników wybranych w obu przypad-
kach. 

Licznik we wzorze pomnożony przez dwa gwarantuje adekwatny wy-
nik procentowy, który będzie wynosił 100% dla sytuacji, gdy osoba wybrała 
dokładnie te same przymiotniki w obu opisach Ja. W przypadku, gdy nie ma 
ani jednego przymiotnika wspólnego dla obu samoopisów wynik wynosi 0%. 

Wskaźnik ten jest bliższy fenomenologicznemu podejściu – bazuje na 
podobieństwie przymiotników wybranych do opisu siebie z podanej listy. Jest 
to więc samoopis badanego, a nie jak w przypadku wskaźnika odległości pro-
filów samoopis przetworzony na skale. 

Zastosowanie wskaźnika WPP wydaje się bliższe metodologii 
Higginsa, który w badaniach prosił studentów o wygenerowanie przymiot-
ników służących do opisu poszczególnych obrazów siebie, a następnie porów-



196                                                                                                     Marcin Młynarczyk 

  

nywał ich podobieństwo i liczbę powtarzających się określeń (Higgins, Roney, 
Crowe, Hymes 1994, s. 278-280). 

Wyniki osób badanych zostały podzielone na 3 równoliczne grupy naj-
niższych, średnich i najwyższych WPP. Do analizy statystycznej zostały użyte 
wyniki podgrup o najniższych i najwyższych WPP, liczących od 34 do 38 
osób. 

Dla określenia poszczególnych rozbieżności zastosowano odpowiednie 
skróty: R–I dla rozbieżności Ja realne – Ja idealne. R–P dla rozbieżności Ja 
realne – Ja powinnościowe, I–P dla rozbieżności Ja idealne – Ja powin-
nościowe. Dla każdej rozbieżności porównywane grupy o wysokiej i niskiej 
rozbieżności będą oznaczone odpowiednio jako (W) i (N). 

Przedziały wyników WPP dla obu grup reprezentujących skrajne 
wyniki oraz liczebność grup przedstawiają poniższe tabele. 

 
 

Tab. 1. Średnia i odchylenie standardowe wartości WPP  
dla poszczególnych rozbieżności 

Rozbieżność Ja Średnia WPP 
Odchylenie 
standardowe 

R–I 38,22 25,18 
R–P 40,52 23,26 
I–P 53,81 23,38 

 
 

Tab. 2. Zakres wartości WPP w grupach 
najwyższych i najniższych wyników oraz liczebność osób badanych 

33% najniższych wyników 33% najwyższych wyników 
Rozbieżność Ja 

Zakres WPP Liczebność Zakres WPP Liczebność 
R–I 0-20 34 48-100 36 
R–P 0-26 38 47-100 37 
I–P 0-39 36 61-100 36 

 
 
Do weryfikacji hipotez użyto wyników osób o skrajnie różnych i zbli-

żonych obrazach siebie. Dla każdej z trzech możliwych rozbieżności odrzuco-
no po 33% wyników średnich, a porównywano te, które mówiły o wysokich 
rozbieżnościach z tymi, w których rozbieżności były znikome. 
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3. Wyniki badań własnych 

 
 
Rozbieżności Ja realne – Ja idealne  
oraz Ja realne – Ja powinnościowe 
 
Otrzymane na podstawie wskaźnika podobieństwa przymiotników gru-

py o wysokich i niskich rozbieżnościach były porównywane pod względem 
wyników uzyskanych w STPI, jak też realnego obrazu siebie otrzymanego w 
badaniu ACL z instrukcją: „Jaki jesteś”. 

Dla rozbieżności R–I oraz R–P widoczne były negatywne konsek-
wencje emocjonalne, jednak brak było przewidywanej przez teorię Higginsa 
specyfiki. Wyniki w skali Depresji i Lęku były istotnie (p<0,001) wyższe dla 
osób z wyższą rozbieżnością R–I oraz R–P. Wyniki dla tych rozbieżności 
ilustrują wykresy 1. i 2.: 
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Wykres 1. Profile nasilenia emocji dla grup o niskiej  

i wysokiej rozbieżności Ja realne – Ja idealne 
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Wykres 2. Profile nasilenia emocji dla grup o niskiej  
i wysokiej rozbieżności Ja realne – Ja powinnościowe 

 
Wyniki potwierdzają wystąpienie negatywnych emocji w sytuacji roz-

bieżności w systemie Ja, która jest stanem nieprzyjemnym. Podobnie jak w in-
nych badaniach prowadzonych na gruncie polskim (Bąk 2005) i amerykań-
skim (Tangney, Nidenthal, Covert, Barlow 1998) obie rozbieżności łączyły się 
z emocjami zarówno lękowymi jak i depresyjnymi. 

 
 
Ja idealne vs Ja Powinnościowe 
 
Więcej uwagi zostanie poświęcone sytuacji rozbieżności Ja idealne – 

Ja powinnościowe na podstawie porównania grup osób doznających wysokiej 
i niskiej rozbieżności pomiędzy tymi dwoma standardami Ja. 

Poziom lęku i depresji był istotnie wyższy dla osób o wyższej rozbież-
ności I–P. Różnica w porównaniu do osób o niższej rozbieżności była istotna 
statystycznie zarówno dla Cechy Depresji, jak i Cechy Lęku (p<0,001). 
Wyniki STPI dla rozbieżności I–P prezentuje wykres 3. 
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Wykres 3. Profile nasilenia emocji diagnozowanych skalą STPI  
dla grup o niskiej i wysokiej rozbieżności Ja powinnościowe – Ja idealne 
 
Jak widać, dwa rozbieżne standardy funkcjonowania, potencjalnie 

rywalizujące między sobą, mogą współwystępować z lękiem i obniżonym 
nastrojem związanym z sytuacją podobną do podwójnego konfliktu dążenie – 
unikanie, w której osoba podążając za Ja idealnym działa w niezgodzie z 
powinnościowym i odwrotnie. Osoby doznające rozbieżności I–P odczuwają 
podwójną niezgodność w systemie Ja: realnego obrazu siebie z idealnym oraz 
realnego z powinnościowym. Konsekwencją tego są zarówno emocje lękowe 
jak i depresyjne. Emocje te powstają w sytuacji uświadamiania sobie niespeł-
niania standardów (osobistych, bądź osób znaczących). Osoba odczuwając 
rozbieżności w systemie Ja doznaje niezadowolenia z niespełnienia idealnego 
i powinnościowego obrazu własnej osoby. W obu przypadkach emocje depre-
syjne mogą łączyć się z obniżonym poczuciem własnej wartości ujawniającym 
się, gdy osoba konfrontuje się z sytuacją, w której nie jest w stanie podołać 
idealnej wizji własnej osoby, nie spełnia oczekiwań własnych, bądź osób zna-
czących. Lęk może wynikać z poznawczej niepewności, jaka powstaje w sytu-
acji dostrzegania rozbieżności obrazów Ja, jak też na skutek poczucia nie-
możliwości realizacji celów osobistych i podołania zewnętrznym wymaga-
niom. 
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Pewne zależności widoczne są również w realnych obrazach siebie 
osób z grupy I–P(N) i I–P(W). Profile ACL osób z obu grup przedstawione są 
na wykresie 4. 

Najistotniejsze różnice (p<0,001) dotyczyły skal Ach (Potrzeba osiąg-
nięć), Dom (Potrzeba dominacji), End (Potrzeba wytrwałości), P-Adj (Przy-
stosowanie osobiste), Iss (Skala idealnego obrazu siebie), Crs (Gotowości na 
poradnictwo ze strony innych), Cps (Skala osobowości twórczej) i Mls (skala 
zdolności przywódczych). 

Niższe wyniki w skalach Ach, Dom, End u osób z grupy I–P(W) 
wskazują na przewidywaną w hipotezach niższą pewność siebie. Można je 
interpretować również jako niższą wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, 
jakim jest spełnianie stawianych sobie standardów (niskie End). Wiąże się to z 
częstą zmianą kierunku działania: raz w kierunku Ja idealnego, a raz w kie-
runku powinnościowego. 

Wyniki w skalach S-Cfd, P-Adj, Crs oraz Iss wskazują na niższe zau-
fanie do siebie, większe napięcie nerwowe, słabsze zdolności do mobilizowa-
nia się i słabsze radzenie sobie w sytuacjach stresu u osób z grupy I–P(W). 
Niski wynik w Iss zdaje się wskazywać na większe trudności w osiąganiu i 
ustalaniu celów. W interpretacji można by łączyć to z obecnością dwóch roz-
bieżnych standardów, co rodzi niezdecydowanie i brak wytrwałości w dążeniu 
do spełnienia tylko jednego: idealnego, bądź powinnościowego obrazu siebie. 
Sam fakt rozbieżności powoduje negatywne skutki emocjonalne, stąd niższy 
poziom ogólnego przystosowania osobistego (P-Adj) w porównaniu do osób z 
grupy I–P(N). 
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Wykres 4. Realne obrazy siebie osób z grup o wysokiej i niskiej rozbieżności Ja 

idealne – Ja powinnościowe z zaznaczonymi skalami,  
w których wystąpiły różnice istotne statystycznie; 

* p<0,01; ** p<0,001 
 
Istotnie niższe wyniki w skalach Cps i Mls (p<0,001) dla osób o wy-

sokiej rozbieżności I–P mówią o mniejszym zdecydowaniu i trudniejszym 
podejmowaniu decyzji niż osoby, które nie doznają tej rozbieżności. Osoby z 
tej grupy wydają się być również mniej ekspresywne i mniej kreatywne. Wią-
zać to można z niepewnością wynikającą z sytuacji znajdowania się w kon-
flikcie dążeń Ja idealnego i Ja powinnościowego. Wynik ten oznacza jedynie 
współzależność, bez rozstrzygania czy niezdecydowanie jest pochodną wew-
nętrznych rozterek osoby, związanych z podwójnymi standardami, czy to 
cechy osobowości predysponują osobę do współistnienia dwóch niezależnych 
ukierunkowań Ja. Różnice w skali Mls wskazują na zorientowanie na zmiany 
i różnorodność oraz mniejsze zdyscyplinowanie osób z wyższą rozbieżnością 
I–P. Zależność tą potwierdzają wcześniejsze badania Stanika nad obrazami Ja 
idealnego i Ja postulatywnego u młodzieży autorytarnej (Stanik 1994), w 
których badani o wysokiej rozbieżności Ja powinnościowego i Ja idealnego 
otrzymały istotnie niższy wynik w skali Mls. Fakt ten można próbować wyjaś-
niać tym, że osoby, które odróżniają Ja powinnościowe od Ja idealnego w 
większym stopniu czują ciężar rozbieżności i trudniej jest im podążać według 
jasnego standardu (w ich przypadku nie ma jednego standardu). Osoby z gru-
py o niskiej rozbieżności I–P otrzymały wyższe wyniki w skalach Mls oraz 
Iss, które można traktować jako odpowiednik kierowania się tylko jednym ze 
standardów i nie uwzględnianiu obu na raz. W przypadku Mls powinnością 
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nie pytając o ideały, a w przypadku Iss ideałami osobistymi zwracając mniej-
szą uwagę na powinności zewnętrzne. 

Hipoteza trzecia (H3) została zweryfikowana w części dotyczącej po-
ziomu Lęku rozumianego jako cechy oraz pewności siebie mierzonej ACL 
(skala S-Cfd). Grupa osób o dużej rozbieżności Ja idealne – Ja powinnościowe 
uzyskała istotnie (p<0,01) wyższe wyniki w skali Lęku STPI niż grupa z niską 
rozbieżnością R–P. Różnice średnich wyników skali Pewności siebie (S-Cfd) 
pomiędzy grupami o wysokiej i niskiej rozbieżności I–P były istotne na pozio-
mie p<0,01. Analiza wariancji nie wykazała istotnych różnic w skali Samo-
kontroli (S-Cn). Doświadczanie opisywanej rozbieżności nie musi się więc 
wiązać z wyższym poziomem samokontroli. Dwa rozbieżne standardy funk-
cjonowania rywalizujące między sobą mogą powodować lęk i mniejsze poczu-
cie pewności siebie związane z sytuacją podobną do podwójnego konfliktu 
dążenie – unikanie, w której osoba podążając za Ja idealnym działa w niezgo-
dzie z powinnościowym i odwrotnie. 

 
 

4. Dyskusja wyników 
 
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istotne różnice w obra-

zach siebie i emocjach przeżywanych przez osoby doświadczające rozbież-
ności w systemie Ja. Porównywane grupy cechował wysoki i niski poziom 
rozbieżności. 

Rozbieżności w systemie Ja były ustalane wskaźnikiem podobieństwa 
przymiotników (WPP) użytych do opisów poszczególnych obrazów siebie. 
Wskaźnik podobieństwa przymiotników wydaje się być bardziej poprawny 
metodologicznie, niż posługiwanie się wskaźnikiem podobieństwa profilów 
ACL, gdyż uwzględnia indywidualny dobór określeń do opisu dwóch różnych 
standardów Ja. 

Analizy grup osób o niskich i wysokich rozbieżnościach wskazują na 
różnice w zakresie doznawanych emocji i realnych obrazów siebie. Poziom 
istotności różnic najbardziej dotyczył realnych obrazów siebie osób z grup I–
P(W) oraz I–P(N). 

Analiza uzyskanych wyników wskazuje na różnice pomiędzy tymi 
grupami. Można wnioskować, że doświadczanie rozbieżności obrazów siebie 
ma istotny związek z obrazem Ja realnym i może mieć wpływ na funkcjono-
wanie emocjonalne osoby. Jednak konsekwencje emocjonalne poszczególnych 
rozbieżności nie potwierdzają hipotez wynikających z Teorii Rozbieżności 
Self Higginsa. Wyniki badań nawiązujących do teorii zdają się równo dzielić 
na potwierdzające i obalające założenia jej autora. Wiele z nich wskazuje na 
brak specyfiki emocjonalnych konsekwencji rozbieżności Ja realne – Ja ide-
alne i Ja realne – Ja powinnościowe, gdzie trudno przypisać poczucie zawodu 
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i rozczarowania pierwszej, a poczucie winy i wstydu drugiej rozbieżności. 
Uczucia te były obecne w obu sytuacjach (Gonnerman, Parker, Lavine, Huff 
2000; Tangney, Niedental, Covert, Barlow 1998). 

W prezentowanych w tej publikacji badaniach brak przewidywanej 
specyfiki konsekwencji emocjonalnych może być kwestią dobrania zbyt mało 
precyzyjnej metody do badania stanów emocjonalnych. Z teoretycznego pun-
ktu widzenia wyniki można tłumaczyć wspólnymi źródłami lęku i depresji. W 
literaturze klinicznej często wskazuje się na powiązanie objawów depre-
syjnych i lękowych (Kępiński 1977; Bilikiewicz 1999; Pużyński 1979; 
Rosenhan, Seligman 1994). Warto tu też przywołać koncepcję lęku i depresji 
Watson i Clark, która mówi o trzech czynnikach leżących u podstaw depresji 
i lęku: afekt negatywny, afekt pozytywny i ogólne pobudzenie (Clark, Watson 
1991). Niezależnie od tego, jakie standardy osoba sobie ustala: czy odwołuje 
się bardziej do własnego ideału, czy do poczucia obowiązku, niezgodność z 
tym, jaka jest, rodzi poczucie niezadowolenia z siebie. Być może pojawiający 
się lęk jest obawą przed poczuciem dyssatysfakcji i stawianiem samego siebie 
w sytuacji oceny, która sama w sobie jest lękorodna. Dobrym wskazaniem do 
kolejnych badań nad rozbieżnościami z systemie Ja może być zastosowanie do 
badania stanów emocjonalnych skali PANAS autorstwa Watson i Clark, która 
traktuje emocje pozytywne i negatywne jako dwa niezależne wymiary 
(Watson, Clark, Tellegen 1988). 

Grupa badanych doznająca rozbieżności Ja idealne – Ja powinnościo-
we potwierdza sens odróżnienia obu tych konstruktów i niesprowadzania ich 
do jednego, jak sugerują przeciwnicy teorii Higginsa. Zgodnie z założeniami 
teorii nie w każdym systemie istnieje obraz Ja powinnościowego. Część osób 
utożsamia je z Ja idealnym. W populacji są jednak i takie osoby, dla których 
obrazy te są dosyć odległe od siebie. Na poziomie konkretnych zachowań mo-
że to przejawiać się konfliktem dążeń jednak, gdy w oparciu o wiele podob-
nych sytuacji tworzone są dwie różne możliwe koncepcje siebie, wtedy można 
mówić o rozbieżności Ja idealne – Ja powinnościowe. Osoba w takiej sytuacji 
odczuwa niepewność, ma trudności w stawianiu sobie jasnych celów oraz 
mobilizacji i wytrwałości w ich realizacji. 

Osoby doznające rozbieżności I–P doznają najczęściej podwójnej nie-
zgodności w systemie Ja: niezgodności realnego obrazu siebie z idealnym 
i niezgodności realnego obrazu siebie z powinnościowym. Konsekwencją tego 
są zarówno emocje lękowe jak i depresyjne. Emocje te powstają w sytuacji 
uświadamiania sobie niespełnienia standardów (osobistych, bądź osób znaczą-
cych). W przypadku dwóch konkurujących ze sobą rozbieżności osoba może 
uznać za niemożliwe zminimalizowanie ich obu, więc współtowarzyszy temu 
też poczucie bezradności. Badania nie wskazały na specyfikę tej grupy pod 
względem poczucia samokontroli. Fakt istnienia u osoby dwóch standardów 
funkcjonowania nie musi się więc łączyć z większym rygoryzmem w dążeniu 
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do ich wypełniania, niż w przypadku osób funkcjonujących w oparciu o jeden 
spójny standard. 

 
Zagadnienie trzech obrazów siebie i konsekwencji rozbieżności mię-

dzy nimi wydaje się być jeszcze nie do końca zgłębione. Pojawiają się mody-
fikacje modelu Higginsa (Bąk 2005). Kolejni badacze wskazują na dodatkowe 
zmienne, które należałoby ująć w badaniu takiego systemu, jak zaangażo-
wanie w rozwój osobisty, czy zdolność i poziom samoobserwacji. Pomysł na 
to, że mamy w sobie różne ideały i aspiracje związane z własną osobą, jak też 
powinności, które nie zawsze są zgodne ze sobą, a jeszcze rzadziej z tym, jacy 
jesteśmy, naprawdę wydaje się na tyle kuszący, że model Higginsa jest wciąż 
eksplorowany. 
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ANEKS 
 

Tab.3. Średnie wyniki STPI dla niskiej i wysokiej  
rozbieżności Ja realne – Ja idealne 

Skala STPI 
Średnia 
grupy 
R–I(W) 

Odchylenie 
standardowe 

Średnia 
grupy 
R–I(N) 

Odchylenie 
standardowe 

Wartość F 

Lęk 22,65 2,84 18,30 4,01 26,26*** 

Depresja 22,71 3,70 16,47 3,68 48,53*** 

Złość 19,67 4,39 18,61 4,42 0,99 

Ciekawość 20,11 3,84 19,64 4,38 0,22 

*** p<0,001 
 

Tab.4. Średnie wyniki STPI dla niskiej i wysokiej  
rozbieżności Ja realne – Ja powinnościowe 

Skala STPI 
Średnia 
grupy 
R–P(W) 

Odchylenie 
standardowe 

Średnia 
grupy 
R–P(N) 

Odchylenie 
standardowe 

Wartość F 

Lęk 22,86 3,14 18,18 3,65 34,51*** 

Depresja 22,39 3,98 16,89 3,55 38,85*** 

Złość 19,84 4,53 19,00 4,18 0,68 

Ciekawość 19,94 3,87 19,24 4,37 0,53 

*** p<0,001 
 

Tab.5. Średnie wyniki STPI dla niskiej i wysokiej  
rozbieżności Ja idealne – Ja powinnościowe 

Skala STPI 
Średnia 
grupy  
I–P(W) 

Odchylenie 
standardowe 

Średnia 
grupy 
I–P(N) 

Odchylenie 
standardowe 

Wartość F 

Lęk 22,41 2,77 19,08 4,47 34,51*** 

Depresja 21,64 3,24 18,00 4,73 38,85*** 

Złość 20,30 4,51 18,64 3,25 0,68 

Ciekawość 19,86 3,63 19,58 4,06 0,53 

*** p<0,001 


