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Wprowadzenie 

Niniejsza praca jest próbą połączenia badań naukowych i teorii Gestalt. Głównym 

założeniem było przedstawienie koncepcji subiektywnego poczucia dobrostanu psychicznego, 

która była badana przez Dienera (1984) zoperacjonalizowanej przez satysfakcję z życia, modelu 

samoświadomości prywatnej Fenigsteina, Scheiera i Bussa (1975) w rozszerzonym ujęciu  

Trapnella i Campbella (1999) oraz koncepcji świadomości w rozumieniu terapii Gestalt. Jako 

cel pracy postawiono weryfikację związku satysfakcji z życia z ruminacyjną i refleksyjną 

samoświadomością prywatną, będących różnymi typami samoświadomości w obszarze 

motywów jej poszerzania.   

Praca składa się z dwóch części, pierwsza jest wprowadzeniem teoretycznym i zawiera 

trzy paragrafy. W pierwszym z nich jest opisana koncepcja subiektywnego dobrostanu 

psychicznego a szczególnie satysfakcji z życia, w drugim paragrafie przedstawiono model 

samoświadomości prywatnej i pokazano na bazie jakiej teorii wyrósł ten model. W ostatnim 

paragrafie dość krótko przedstawiono rozumienie świadomości w psychoterapii Gestalt i jej 

znaczenie. Jak wiadomo świadomość w psychoterapii odgrywa dużą rolę. Druga część pracy 

zawiera obszar empiryczny i składa się również z trzech paragrafów. W pierwszym z nich 

przedstawiono charakterystykę badanych osób. W drugim paragrafie został ujęty opis narzędzi 

i procedura prowadzonych badań. Natomiast w ostatnim przedstawiono analizę i interpretację 

przeprowadzonych badań na grupie 407 studentów uczelni wyższych w 7 ośrodkach 

naukowych w Polsce oraz podjęto próbę nadania wynikom badań sensu psychologicznego w 

implikacji do terapii. Ponadto cała praca składa się, z wprowadzenia, podsumowania z 

wnioskami, bibliografii i aneksu, w którym są zamieszczone narzędzia badawcze wykorzystane 

w zrealizowanych badaniach. W części empirycznej wykorzystano następujące analizy 

statystyczne: statystyki opisowe, test T studenta różnic międzygrupowych, korelacje r Pearsona 

i analizę regresji przy wprowadzaniu danych metodą krokową. Postawiono następujące pytanie 

badawcze: „Jaki jest związek satysfakcji z życia z samoświadomością prywatną w modelu 

Trapnella i Campbella?” Po przeglądzie litelatury postawiono dwie hipotezy, pierwsza z nich 

o treści: „Ruminacyjna samoświadomość prywatna ma ujemny związek z satysfakcją z życia”, 

oraz druga: „Refleksyjna  samoświadomość prywatna ma dodatni związek z satysfakcją z 

życia”. W oparciu o analizę danych hipoteza pierwsza została przyjęta, natomiast druga 

odrzucona.  Ponadto ważne jest również aby zaznaczyć, że w tekście niniejszej pracy są znaczne 

fragmenty przygotowywanej rozprawy doktorskiej pt. „Orientacja pozytywna a orientacja 

negatywna. Analiza wzajemnych zależności”, również badania pochodzą z projektu 



4 
 

doktorskiego o tej samej nazwie i są pewnym ich fragmentem poszerzonym o samoświadomość 

nurtu Gestalt.  
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Rozdział I 

Subiektywne poczucie dobrostanu psychicznego a samoświadomość 

W poniższym rozdziale zostaną przedstawione aspekty teoretyczne satysfakcji z życia 

będącej zmienną mówiącą o nasileniu subiektywnego poczucia dobrostanu psychicznego, który 

jest eksplorowany w ramach psychologii pozytywnej, ponadto zostaną omówione kwestie 

samoświadomości w dwóch ujęciach modalności terapeutycznej Gestalt stworzonej przez 

Fritza Persla oraz modelu Trapnella i Campbella, będącym nawiązaniem do samoświadomości 

w ujęciu Fenigsteina. Jest to wprowadzenie teoretyczne w analizę związków satysfakcji z życia 

i samoświadomości prywatnej omówionej w kolejnym rozdziale.  

1.1. Satysfakcja z życia jako wskaźnik subiektywnego poczucia dobrostanu 

psychicznego 

Dobrostan psychiczny jako pojęcie wpisuje się w nowy nurt określany mianem 

psychologii pozytywnej. Jej podwaliny można szukać w psychologii humanistycznej lat 60 XX 

wieku, gdzie prym wiodły teorie Abrahama Maslowa i Carla R. Rogersa (Oleś, 2005). 

Psychologia pozytywna składa się z idei psychologii humanistycznej i metodologii psychologii 

poznawczej. Badacze identyfikujący się z tym nowym nurtem podjęli na nowo próbę 

odpowiedzi na pytanie co czyni ludzi szczęśliwymi, poprzez użycie wystandaryzowanych 

narzędzi i obiektywnych metod pomiaru (Kaczmarek, 2016). W założeniach psychologii 

pozytywnej ludzie posiadają zdolność do rozwoju i cieszenia się życiem. Badacze z tego 

obszaru teoretycznego pytają co to jest dobre życie i co o tym decyduje. Zakładają empiryczną 

i rzetelną weryfikację swoich twierdzeń i teorii. W swoich dociekaniach koncertują się na siłach 

psychicznych człowieka (Trzebińska, 2008, s. 9 - 10).  Trzebińska tak przedstawia i definuje 

ten kierunek „psychologia pozytywna jest skoncentrowana na dobrym życiu. Jej celem jest 

wyjaśnienie, od czego ono zależy oraz opracowanie oddziaływań pomagających ludziom w 

jego osiąganiu. Szczególny nacisk kładzie się jednak na takie czynniki prowadzące do dobrego 

życia, które stanowią o tym, że człowiek potrafi je zapewnić samemu sobie i innym ludziom, 

czyli na czynniki składające się na ludzką siłę psychiczną. Dlatego spośród ogromnej liczby 

zjawisk zachodzących w osobie i poza nią, mających wpływ na jakość jej życia, psychologia 

pozytywna zajmuje się przede wszystkim tymi, które są trwałymi, osobistymi dyspozycjami 

sprzyjającymi dobremu życiu” (s. 15).  Początki powstania tego kierunku przyjmuje się 1998 

rok, jednym z najważniejszych twórców wymienia się Martina Seligmana oraz Mihaly’ego 

Csikszentmihalyi’a, Eda Dienera (Trzebińska, 2008). Ed Diener jest określany badaczem 
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szczęścia, którym zajmuje się od dziesięcioleci. Będąc młodym studentem marzył o zastaniu 

klinicystą i wykonywaniu pracy w szpitalu psychiatrycznym. Po doświadczeniu krótkiego stażu 

nie odnalazł się w tym obszarze. Zdecydował zająć się badaniami, aby pomagać większej 

grupie ludzi a nie koncentrować się na pojedynczej osobie. Jako obszar badawczy wybrał sobie 

szczęście (Biswas-Diener, Diener, 2010). Po wielu latach badań tego obszaru, tak zdefiniował 

szczęście: „pozytywne myśli i uczucia dotyczące własnego życia” (tamże, s. 18). Zajął się 

konceptualizacją szczęścia wprowadzając do psychologii termin subiektywnego poczucia 

dobrostanu (subjective well-being). Pojęcie to charakteryzują trzy aspekty. Jako pierwszy to 

aspekt subiektywności, tzn. mieści się w doświadczeniu jednostki. Kolejny odnoszący się do 

pozytywnej miary. Ostatni dotyczy globalnej oceny wszystkich aspektów życia osoby. Przez 

co akcent położony jest na zintegrowany osąd życia osoby, pomimo tego, że można oceniać 

afekt lub zadowolenie z danej dziedziny. Natomiast pomiar może dotyczyć okresu od kilku 

tygodni do całego życia (Diener, 1984).  

Skala Satysfakcji z życia została opracowana przez Dienera wspólnie z Emmonsem, 

Larsenem i Griffinem (1985) i służy do pomiaru globalnej satysfakcji życia. Skala jest 

całościową oceną jakości życia człowieka zgodnie z jego kryteriami a nie kryteriami badaczy. 

Ponadto subiektywne poczucie dobrostanu jest traktowane jako szersza kategoria obejmująca 

emocjonalne reakcje ludzi, satysfakcję z różnych dziedzin i globalną ocenę satysfakcji z życia. 

Definiuje się je jako generalny obszar zainteresowania naukowego a nie pojedynczy 

specyficzny konstrukt. Komponenty subiektywnego poczucia dobrostanu to:  

- przyjemny afekt (pleasant affect)  

- nieprzyjemny afekt (unpleasant affect),  

- satysfakcję z życia (life satisfaction) 

- dziedziny satysfakcji (domain satisfactions) : pracę, rodzinę, zdrowie, finanse, wolny czas, 

samego siebie, swoją grupę (Diener, Suh, Lucas, Smith, 1999).  

Andrew i McKennell (1980, 1980) odnosili się, w oparciu o swoje badania na grupie 

Amerykanów (N=1072) i mieszkańców miast Anglii (N=932), że szczęście może mieć dwie 

orientacje: afektywną, odnoszącą się do przeżyć emocjonalnych, np. radości, zadowolenia, czy 

satysfakcji oraz kognitywną, będącą poznawczą reprezentacją satysfakcji z różnych obszarów 

życia. Natomiast inny badacz Bradburn (1969) podawał, że pozytywny i negatywny afekt są 

dość niezależne od siebie. W późniejszych pracach Diener definiuje subiektywne poczucie 
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dobrostanu jako: „poznawczą i emocjonalną ocenę własnego życia. (…) obejmującym 

doświadczenie przyjemnych emocji, niski poziom negatywnych nastrojów i wysoki poziom 

zadowolenia z życia.” (Diener, Lucas, Oishi, 2002, w: Czapiński, 2004, s. 35).  

Koncepcja subiektywnego poczucia dobrostanu ewoluowała. Włączono pojęcie 

rozkwitu (flourishing) (Biswas-Diener, Diener, 2010, Diener i in., 2010, Tay, Diener, 2011). 

Ta ewolucja jest odpowiedzią na koncepcje dobrostanu psychicznego, np. Ryff  i Keyes (1995) 

zakładają istnienie uniwersalnych ludzkich potrzeb: więzi, samoakceptacji, kompetencji. 

Diener i in. (2010) chcąc uchwycić ten aspekt ludzkiego funkcjonowania skonstruował Skalę 

Rozkwitu Psychicznego (Flourishing Scale), narzędzie składające się z ośmiu stwierdzeń ze 

skalą od 1 – zdecydowanie się nie zgadzam, do 7 – zdecydowanie się zgadzam, do oceny sukcesu 

respondenta w ważnych dziedzinach, jak: relacje, poczucie własnej wartości, sens, optymizm. 

Wynik jest sumą odpowiedzi na poszczególne twierdzenia. Do pomiaru dobrostanu 

emocjonalnego powstała Skala Pozytywnego i Negatywnego Doświadczenia (Scale of Positive 

and Negative Experience) zbudowana z 12 nazw emocji, które są oceniane na skali od 1- bardzo 

rzadko lub nigdy do 5 - bardzo często i zawsze, służąca do pomiaru przyjemnych i 

nieprzyjemnych uczuć. Tak rozbudowana koncepcja została nazwana bogactwem psychicznym 

(psychological wealth) (Diener, Biswas-Diener, 2010) i składa się z: satysfakcji z życia, uczuć 

pozytywnych, niskiego poziomu uczuć negatywnych oraz rozkwitu psychicznego (tamże).  

Na potrzeby niniejszej pracy koncepcja subiektywnego dobrostanu jest ograniczona do 

aspektu satysfakcji z życia i jego badania wraz z samoświadomością, która zostanie omówiona 

w poniższym paragrafie. 
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1.2. Model samoświadomości prywatnej Trapnella i Campbella 

 

Samoświadomość to pojęcie różnie przedstawiane, poprzez takie terminy jak 

świadomość siebie (self-awareness, self-consciousness), autokoncentracja (self-focus, self-

attention, self-attentiveness) albo autorefleksja (self-reflection). Trudność w zdefiniowaniu 

tego zjawiska przejawia się w różnorodności w/w terminów i używania pojęć czasem w sposób 

zamienny (Trapnell, Campbell, 1999; Słowińska i in. 2014). Sposób rozumienia 

samoświadomości przedstawia  Pilarska (2010, s. 184) jako: „samoświadomość wyraża 

zdolność do dokonywania najprostszego rozróżnienia między sobą a społecznym i fizycznym 

otoczeniem oraz stawiania się przedmiotem własnej uwagi. Jedną z podstawowych funkcji 

samoświadomości jest więc samopoznanie”.  

Allan Fenigstein wspólnie z Michaelem Scheierem i Arnoldem Bussem (1975) 

opracowali narzędzie do pomiaru samoświadomości. Ich teoria stała się podwaliną pod inne, 

które wyrosły na jej gruncie (Słowińska, 2014). Dla wspomnianych badaczy samoświadomość 

jest centralnym pojęciem w rozmaitych podejściach do zachowania i życia.  Wskazują, że w 

różnych nurtach psychoterapeutycznych zwiększona samoświadomość samego siebie stanowić 

może narzędzie jak i cel sam w sobie. Jak określają samobadanie (self-examination) pozwala 

osobie rozpoznawać jej nieuświadomione myśli, motywy, obrony. Jednym ze wskaźników 

powodzenia terapii jest lepszy wgląd, tzn. większa świadomość siebie. Nurty terapeutyczne, 

np. terapia rogeriańska, analiza egzystencjalna, Gestalt podkreślały znaczenie uczestniczenia w 

zrozumieniu wewnętrznych myśli i uczuć. Wskazuje się na znaczenie i wartość „nawiązania 

kontaktu z samym sobą” i rozeznania, jak zachowanie wpływa na innych ludzi.  Kierując się 

ważnością samoświadomości badacze skonstruowali narzędzie służące do pomiaru tej 

zmiennej, pojmowanej jako dyspozycję jednostki. Opracowali Skalę Samoświadomości (Self-

Consciousness Scales, SCS), która została przetłumaczona na polski (patrz: Zakrzewski, 

Strzałkowska, 1989). Skala ta składa się 23 stwierdzeń, które za pomocą analizy czynnikowej 

pogrupowano na trzy czynniki, zalicza się do nich:  

- samoświadomość prywatna (Private self-consciousness) 

- samoświadomość publiczna (Public self-consciousness) 

- lęk społeczny (Social anxiety). 

Dwa pierwsze czynniki są rozumiane jako różne, oddzielne aspekty samoświadomości. 

Pierwszy z nich dotyczy poznawczego prywatnego rozważania nad sobą, a druga wskazuje 

świadomość i troskę o jaźń jako bodziec społeczny. Samoświadomość prywatna to skierowanie 

uwagi na te aspekty własnej osoby, które nie są w zasięgu innych osób. Obejmuje świadomość 
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własnych procesów psychicznych (emocjonalnych, poznawczych, motywacyjnych). 

Samoświadomość publiczna dotyczy tych aspektów osoby, które są obserwowane  i odnoszą 

się do wrażenia wywieranego na innych. To bycie świadomym jak człowiek prezentuje się 

przed innymi osobami i czy posiada wrażliwość na reakcje otoczenia. Ponadto wskazują 

implikacje swojej teorii dla psychoterapii i zastanawiają się co się dzieje z samoświadomością 

w trakcie procesu psychoterapeutycznego w różnych rodzajów psychoterapii.  Wskazują, że 

terapia rogeriańka czy Gestalt oraz inne terapie wglądowe, konsekwentnie kierując uwagę 

osoby do siebie, mogą wzbudzić prywatną świadomość. Natomiast inne typy terapii, w 

szczególności te związane z odgrywaniem ról jak psychodrama, mogą wpływać na publiczną 

samoświadomość, zwiększając świadomość osoby i jej  wpływ na innych. Ponadto podkreślają, 

że dla osób z bardzo niską samoświadomością prywatną terapie wglądowe mogą sprawiać 

trudność, co związane jest nie z niechęcią klienta do ujawniania osobistych danych, ale z 

niezdolności do tego. W obliczu tej potencjalnej trudności terapeuta mógłby dobrze ocenić 

początkowy poziom samoświadomości klienta (Fenigstein, Scheier, Buss, 1975).  

 Rozwinięciem teorii Fenigsteina, Scheiera i Bussa (1975) jest model Trapnella i 

Campbella (1999), który jest najczęściej stosowany w badaniach empirycznych (Słowińska, 

2014). Model ten jest rekonceptualizacją samoświadomości prywatnej Fenigsteina i in. (1975) 

i dzieli się na dwa odrębne wymiary: refleksyjną samoświadomość prywatną i ruminacyjną 

samoświadomość prywatną. Badacze stwierdzili, że teoria prywatnej samoświadomości 

wskazując na kierowanie uwagi „do siebie” pomija aspekt motywu lub wartości, który jest 

odpowiedzialny za te wewnętrzne ukierunkowanie osoby. Ponadto wskazują związek tych 

motywów z cechami osobowości. Zauważają, że wysokiemu wynikowi w samoświadomości 

prywatnej badanej skalą SCS (SCS: Fenigstein, Scheier, Buss, 1975) towarzyszą wysokie 

wyniki w skali Neurotyczności i Otwartości na doświadczenia  mierzonymi przy pomocy 

inwentarza NEO – FFI (NEO-FFI: Costa, McCrae, 1998). Zależności te wyjaśniają poprzez to, 

że osoby koncentrujące uwagę na sobie robią to kierując się innymi motywami. Pomijając 

aspekt motywacyjny osoby o wysokich wynikach w skali Neurotyczności i osoby o wysokich 

wynikach w skali Otwartości na doświadczenia uzyskają wysokie wyniki w skali 

samoświadomości prywatnej. Te wymiary osobowości są niezależne od siebie, wskazują na 

różne aspekty funkcjonowania człowieka. Badaczom nasunął się wniosek, że u osób z wysokim 

poziomem Neurotyczności ich ukierunkowanie uwagi na siebie będzie związane z negatywnym 

afektem, natomiast u osób o wysokich wynikach w wymiarze Otwartości na doświadczenia 

będzie mieć związek z pozytywnym intelektualnym poszukiwaniem (Słowińska, 2014). 

Trapnell i Campbell (1999) wyodrębnili dwa motywy, którymi może kierować się człowiek w 
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koncertowaniu się na sobie. Określili je jako refleksję i ruminację i pojmują je w kategoriach 

dyspozycji znacząco różnych od siebie, względnie trwałych. Podłożem charakterystycznym dla 

ruminacji jest lęk i strach (fear) oraz obszar neurotyczności, natomiast refleksyjność cechuje 

się eksploracją i ciekawością (curiosity) charakterystyczne dla Otwartości na doświadczenia. 

Badacze skonstruowali kwestionariusz służący do pomiaru samoświadomości prywatnej w 

aspekcie ruminacji i refleksji. Powstały Kwestionariusz Ruminacji-Refleksji (RRQ, 

Rumination-Refelction Questionnaire), składa się z 24 stwierdzeń, które podzielone są na dwie 

podskale. W skład podskali Rumiacji wchodzą „stwierdzenia odnoszące się do motywowanej 

lękiem mimowolnej koncentracji na własnych doświadczeniach, zaś podskala  Refleksji 

obejmuje stwierdzenia odnoszące się do motywowanego ciekawością zaangażowania w 

poznawanie siebie” (Słowińska, 2014, s. 464). Trapnell i Campbell (1999) swoich badaniach 

pokazują związki tej skali z różnymi zmiennymi, tutaj są przywołane tylko korelacje odnoszące 

się do neurotyczności i otwartości na doświadczenia (patrz: tabela 1). 

 

Tabela 1. Korelacje dwóch wymiarów osobowości z podskalami samoświadomości prywatnej. 

Korelacje 

 Ruminacja Refleksja 

Neurotyczność 0,64* 0,15* 

Otwartość na doświadczenia 0,05 0,61* 

wyniki jest istotne na poziomie p < .05.  

Za: Trapnell, Campbell, 1999 

 

Wymiary samoświadomości prywatnej można zdefiniować, następująco: 

- „Ruminacja (rumination) to forma samoświadomości prywatnej charakteryzująca się 

mimowolną, długotrwałą koncentracją na własnych myślach, które zazwyczaj są zakorzenione 

w przeszłości, pojawiają się często i są przykre lub niemile widziane. Proces rumiancji 

motywowany jest uporczywymi negatywnymi cyklami spostrzeganych zagrożeń, strat lub 

niesprawiedliwości względem własnej osoby, które są odpowiednio związane z lękiem, 

depresją, gniewem. Forma ta skojarzona jest z neurotycznym rysem osobowości.  

- Refleksja (reflection) jest natomiast formą samoświadomości prywatnej motywowanej 

wewnętrzną, poznawczą ciekawością siebie, która pociąga za sobą procesy refleksyjnego 

dociekania i badania własnej osoby, mające na celu samopoznanie i zdobycie wiedzy na swój 

temat. Jest ona związana z intelektualnym zamiłowaniem do abstrakcyjnego lub filozoficznego 

myślenia, tu skierowanego ku własnej osobie, stąd skojarzenia z osobowością charakteryzującą 
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się wysoką Otwartością na doświadczenia” (Słowińska, 2014, s. 461, za: Trapnell, Campbell, 

1999).  

W oparciu o te dwa aspekty samoświadomości prywatnej: refleksję i rumiancję Trapnell 

i Campbell (1999) zaproponowali model stylów samoświadomości, w oparciu o ich 

konfigurację. 

 

Rys. 1 Style samoświadomości prywatnej.  

 

Refleksja 

 

Styl 

adaptacyjny (adaptable) 

 

Styl 

sensytywny (sensitizing) 

   Ruminacja 

 

Styl 

represyjny (repressive) 

 

Styl 

podatny (vulnerable) 

  

 

 

Opracowanie własne za: Słowińska, 2014 

 

Styl adaptacyjny cechuje się wysokim poziomem refleksji a niskim poziomem 

ruminacji, takie osoby charakteryzują się wysoką ciekawością siebie i otaczającego ich świata 

i niskim poziomem lęku. Styl represyjny charakterystyczny jest przy niskim poziomie zarówno 

refleksji i ruminacji i cechuje się unikaniem, zaprzeczaniem i niskim poziomem 

samoświadomości. Kolejno styl sensytywny określa wysoki poziom refleksji i ruminacji i 

charakteryzuje osoby mające dużą wrażliwość na negatywne informacje z otoczenia. Reagują 

emocjonalnie, z nastawieniem lękowym. Mają niższy poziom dobrostanu psychicznego niż 

osoby o stylu adaptacyjnym. Styl podatny występuje przy wysokim poziomie ruminacji i 

niskim poziomie refleksji. Takie osoby o tym stylu samoświadomości cechują się tendencją do 

nieadaptacyjnego wzorca opracowywania negatywnych informacji.  
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1.3. Pojęcie świadomości w psychoterapii Gestalt 

 

Świadomość w psychoterapii Gestalt jest podstawowym aspektem tej modalności. 

Stanowi rdzeń praktycznych i teoretycznych założeń Gestalt (Sills, Fish, Lapworth, 1999). Sills 

i in. (1999) cytuje za Garym Yontefem (Yontef i Simkin, 1989, s. 337): „W terapii Gestalt 

jedynym celem jest świadomość” oraz „Świadomość jest rodzajem doświadczenia, które można 

zdefiniować jako pozostawanie w kontakcie z własnym istnieniem, z tym co jest”. Dalej autorka 

(Sills i in., s. 29) przedstawia, że „Pełna świadomość samego siebie oznacza, że znamy samych 

siebie i bogaciej przeżywamy nasze życie. Świadomość oznacza również przebywanie w 

teraźniejszości, która z definicji jest nowa w każdym kolejnym momencie.” Tak przedstawiona 

świadomość została podzielona na trzy sfery: 

1. Świadomość wewnętrzna: dotycząca ciała, procesów i doznań cielesnych. Ponadto 

do świadomości wewnętrznej zalicza się uczucia. Można by określić je jako świadomość 

procesów intrapsychicznych, dziejących się wewnątrz człowieka.  

2.   Świadomość zewnętrzna: odnosząca się do doznań płynących z pięciu zmysłów, 

tutaj do tego rodzaju świadomości są włączone funkcje związane z mówieniem i poruszaniem 

się. W języku gestaltowym określane jako funkcje związane z kontaktem.  

3. Świadomość pośrednia: do tego rodzaju świadomości włącza się takie aspekty 

procesów intrapsychicznych jak fantazje, myśli i wyobrażenia. Sills podaje: „W tym obszarze 

naszego wewnętrznego świata mieszczą się słowa i wyobrażenia, a także w pełni uformowane 

myśli” (s. 34). Określana przez Persla jako pośrednia z funkcji jaką pełni, pośredniczy między 

świadomością zewnętrzną i wewnętrzną ponadto służy do nadawania znaczenia tym dwom 

rodzajom świadomości (Sills, Fish, Lapworth, 1999). 

Pogłębianie świadomości z przytoczonego powyżej fragmentu odbierane jest jako jeden 

z filarów terapii Gestalt. Nasuwa się zagadnienie czy pogłębianie świadomości może wpływać 

na podnoszenie dobrostanu psychicznego człowieka. Tutaj warto przytoczyć zjawisko 

określane tzw. paradoksem samoświadomości, które często jest opisywane jako „smutniejszy 

ale mądrzejszy” (Słowińska, 2014; Pilarska, 2010). Wyjaśnienie tego zjawiska tłumaczy się 

poprzez „trudności z osiąganiem zgodności z własnymi standardami” (Słowińska, 2014, s. 462 

za: Scheier, Carver, 1983) lub „upatrując źródeł nieadaptacyjnego charakteru wysokiej 

samoświadomości w braku elastyczności i sztywności samoobserwacji (Słowińska, 2014, s. 

461, za: Ingram, 1990a). Natomiast inni badacze są zdania, że samoświadomość ma wpływ na 

psychiczny dobrostan człowieka (Trudeau, Reich, 1995). 
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W niniejszej pracy w oparciu o ten krótki przegląd literatury, zostaną sprawdzone 

związki ruminacyjnej i refleksyjnej samoświadomości prywatnej z subiektywnym dobrostanem 

psychicznym a dokładnie satysfakcją z życia.  
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Rozdział II 

 

Empiryczne ujęcie satysfakcji z życia i samoświadomości – analiza badań własnych 

 

W tym rozdziale zostaną przedstawione analizy wyników badań własnych 

realizowanych na grupie 407 studentów uczelni wyższych w różnych miejscach Polski. Celem 

jest sprawdzenie i pokazanie zależności jakie mogą występować pomiędzy zmiennymi 

opisanymi w rozdziale pierwszym. Psychoterapia Gestalt w swej naturze kładzie duży nacisk 

na świadomość zarówno procesów wewnętrznych jak i zewnętrznych, tego co dzieje się z 

człowiekiem i jego interakcji ze środowiskiem w jakim się znajduje. Do badań wybrano model 

Trapnella i Campbella (1999), jeden z najczęściej przytaczanych i analizowanych w badaniach 

empirycznych. Metodologia Gestalt do tego momentu nie dopracowała się empirycznych 

metod weryfikacji swoich założeń. Przy czym czy powinna, jeśli w swoich założeniach kładzie 

nacisk na doświadczenie, bycie w kontakcie „tu i teraz” oraz opis fenomenologiczny. W pracy 

tej podjęto próbę integracji tych obszarów nauki i praktyki.  

 W oparciu o przeprowadzony krótki przegląd literatury, zostało postawione następujące 

pytanie badawcze: 

Jaki jest związek satysfakcji z życia z samoświadomością prywatną w modelu Trapnella i 

Campbella?  

Odpowiadając na to pytanie postawiono następujące hipotezy: 

H1. Ruminacyjna samoświadomość prywatna ma ujemny związek z satysfakcją z życia. 

H2. Refleksyjna  samoświadomość prywatna ma dodatni związek z satysfakcją z życia.  

Uzasadnieniem tych hipotez są wnioski Trapnella i Campbella (1999) dotyczące zwiazków 

samoświadomości prywatnej z cechami osobowości. W oparciu o które można stwierdzać, że 

duże nasilenie Neurotyczności przekłada się na obniżenie komfortu życia, a przecież z badań 

wiadomo, że wysoki poziom Neurotyczności ma związek z wysokim poziomem 

samoświadomości prywatnej o charakterze ruminacyjnym. Natomiast Otwartość na 

doświadczenia, przejawiająca się w ciekawości świata i ludzi, który zapewne może 

odzwierciedlać się w sposobie funkcjonowania i przyczyniać się do dobrostanu, ma związek z 

wysoką samoświadomością prywatną o charakterze refleksyjnym. 
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2.1 Charakterystyka badanych osób 

W niniejszym paragrafie zostaną przedstawione zmienne socjodemograficzne dla 

badanej grupy, tj. płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie, liczba lat nauki i kierunek studiów 

osób badanych. Badaniami zostało objętych 407 osób w różnych miejscach Polski: Płocku 

Warszawie, Wrocławiu i Żarach. Ogółem rozdano 500 kwestionariuszy z czego wróciło 441. Z 

powodu dużych braków danych, tj. kwestionariuszy wypełnionych do połowy lub w całości 

pustych albo przypadkowo, odrzucono 34 zestawy kwestionariuszy, z powodu ich 

nieprzydatności w analizach statystycznych. W całej grupie badanych osób, która wynosiła 407 

osób, uczestniczyło 126 mężczyzn co stanowi 31% przebadanych osób i 280 kobiet 

stanowiących odpowiednio 68,8% badanej grupy, jedna osoba nie oznaczyła swojej płci – 0,2% 

wszystkich osób. W tabeli 1 podano dane opisujące grupę pod względem wieku osób badanych 

z podziałem ze względu na płeć. 

Tabela 1. Wiek osób badanych z uwzględnieniem płci.  

WIEK 

 

Płeć 

Mężczyzna Kobieta Cała grupa 

N % N % N % 

18 0 0 1 0,2 1 0,2 

19 14 3,4 53 13,0 67 16,5 

20 26 6,4 80 19,7 106 26,0 

21 16 3,9 26 6,4 42 10,3 

22 22 5,4 22 5,4 44 10,8 

23 24 5,9 48 11,8 72 17,7 

24 12 2,9 34 8,4 46 11,3 

25 6 1,5 4 1,0 10 2,5 

26 0 0 3 0,7 3 0,7 

27 2 0,5 4 1,0 6 1,5 

32 0 0 1 0,2 1 0,2 

34 0 0 1 0,2 1 0,2 

50 0 0 1 0,2 1 0,2 

Brak danych 7 1,7 0 0 7 1,7 

Ogółem 129 31,7 278 68,3 407 100,0 
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Osoby badane są w przedziale wiekowym od 18 lat do 50. Jednakże najwięcej osób 

badanych znajduje się w przedziale wiekowym 19 – 24 lata. Stanowią oni 92,6% całej grupy 

badanej w tym 114 mężczyzn – 27,9% całej grupy oraz 263 kobiet – 64,7% całej badanej grupy. 

Fakt ten wynika z doboru grupy. Byli to studenci studiów dziennych różnych kierunków, co 

zostanie przedstawione i opisane w dalszej części tego rozdziału. Kolejna tabela opisuje stan 

cywilny osób badanych wyrażony poprzez liczebność i procenty.  

 

Tabela 2. Stan cywilny osób badanych wyrażony w liczebności i procentach. 

Stan cywilny 

 N % 

Panna 242 59,5 

Kawaler 103 25,3 

Zamężna/Żonaty 5 1,2 

Wolny 32 7,9 

Rozwiedziony 1 0,2 

Ogółem 383 94,1 

Brak danych 24 5,9 

Razem 407 100,0 

 

W badanej grupie najczęściej występującym stanem cywilnym jest panna, stanowi 242 osoby 

badane,  będących jednocześnie 59,5% całej grupy, kolejno kawaler: 103 osoby badane, tj. 

25,3% całej grupy (tabela 2). Wynikać to może z wieku osób badanych i okresu w jakim się 

znajdują. Są to studenci najczęściej w przedziale wiekowym do 19 do 24 lat. Następnie poniżej 

jest przedstawione wykształcenie przebadanej grupy.  

Tabela 3. Wykształcenie w badanej grupie z podziałem na płeć. 

Wykształcenie 

Rodzaj 
Mężczyzna Kobieta Cała grupa 

N % N % N % 

Podstawowe 1 0,2 0 0 1 0,2 

Średnie 96 23,6 188 46,2 284 69,8 

Wyższe 25 6,1 85 20,9 110 27,0 

Brak danych 6 1,5 6 1,5 12 2,9 

Ogółem 128 31,4 279 68,6 407 100,0 
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Najczęściej występującym typem wykształcenia w badanej grupie to wykształcenie 

średnie, gdzie posiada je 96 mężczyzn i 284 kobiet, odpowiednio 23,6% i 69,8% całej grupy 

(tabela 3). Kolejna tabela pokazuje liczbę lat nauki, w podziale tym uwzględniono płeć osób 

badanych i ponadto przedstawiono w całej grupie. Liczbę lat nauki podzielono na sześć 

kategorii, tj. od 1 do 5 lat, druga kategoria od 6 do 11 lat, trzecia kategoria od 12 do 13,5 lat, 

czwarta kategoria od 14 do 15 lat, piąta kategoria od 16 do 17 lat oraz ostatnia od 18 do 22 lat. 

Dane te zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

Tabela 4. Liczba lat nauki z podziałem na płeć 

Liczba lat nauki 

Płeć 
Cała grupa 

Mężczyzna Kobieta 

N % N % N % 

1_5 6 1,4 25 6,1 31 7,6 

6_11 3 0,7 6 1,5 9 2,2 

12-13,5 42 10,3 112 27,5 154 37,8 

14_15 27 6,6 71 17,4 98 24,1 

16_17 38 9,3 47 11,6 85 20,8 

18_22 6 1,5 5 1,2 11 2,7 

Brak danych 10 2,5 9 2,2 19 4,7 

Razem 132 32,4 275 67,6 407 100,0 

 

W badanej grupie najwięcej osób ma za sobą 13 lat nauki, następnie 14, 16  i 12. 

Najliczniejszą grupą są kobiety posiadające 13 lat nauki stanowiące 19,7% całej grupy (tabela 

4). Poniżej zostały przedstawione typy studiów realizowanych przez badanych. Są to kategorie 

wynikające po uproszczeniu danych zebranych z pytania w metryczce o kierunek studiów. 

Badani wpisywali bardzo różne kierunki i te dane stały się tak obszerne, że w procesie analizy 

sprowadzono je do pięciu kategorii. Mianowicie są to: kierunki techniczne, informatyczne, 

społeczne, medyczne oraz ostatnia kategoria inne, będąca zbiorem danych, których nie dało się 

zaklasyfikować do żadnych z powyższych grup. 
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Tabela 5. Kierunki studiów osób badanych.  

Kierunki studiów 

 N % 

Techniczne 33 8,1 

Informatyczne 40 9,8 

Społeczne 249 61,2 

Medyczne 64 15,7 

Inne 11 2,7 

Brak danych 10 2,5 

Razem 407 100 

 

 

Grupę osób badanych stanowili studenci polskich uczelni wyższych, najczęstszą grupą 

kierunków występujących w badanej grupie, to kierunki społeczne stanowiące 249 osób i 

61,2% całej grupy (tabela 5). Z powyższych danych można wnioskować, że najobszerniejszą 

część badanych osób stanowiły kobiety 263 osoby, w przedziale wiekowym od 19 do 24 lat o 

średnim lub wyższym wykształceniu,  242 osoby to panny, spośród których 183 kobiet ma za 

sobą od 12 do 15 lat nauki. Z całej grupy badanych osób najczęściej wybieranym kierunkiem 

studiów była kategoria społeczne i stanowiła 61,2 % całej grupy. 

 

2.2 Opis narzędzi i procedura prowadzonych badań 

W prowadzonych badaniach zastosowano następujące metody badawcze. Są to dwie 

skale o międzynarodowym wykorzystaniu oraz metryczka do zebrania socjodemograficznych 

danych. Poniżej zostaną opisane te narzędzia:   

- Satisfaction with Life Scale, (SWLS) Diener, Emmons, Larson i Griffin, Skala Satysfakcji z 

Życia w polskiej adaptacji Juczyńskiego (Juczyński, 2001), uczestnicy oceniali dla każdej  

pozycji stopień, do którego czują się ogólnie usatysfakcjonowani z życia na 7-stopniowej skali 

oceny (od 1= zupełnie się nie zgadzam do 7=całkowicie się zgadzam). Składa się z 5 twierdzeń. 

Wyniki znajdują między 5-35 punktów. Im wynik jest wyższy tym większe jest poczucie 

satysfakcji z życia. Wskaźnik rzetelności dla wersji oryginalnej alfa Cronbacha wynosi 0,87, a 

w polskiej adaptacji skali 0,81, natomiast w badaniach w niniejszej pracy 0,76. (Juczyński, 

2001). 
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- Rumination - Reflection Questionnaire (RRQ) autorstwa Paul Trapnell i Jeniffer Campbell 

(1999). Skala Refleksji – Ruminacji w tłumaczeniu Tomasza Jankowskiego. Skala ma na celu 

mierzenie dwóch rodzajów samoświadomości: refleksję i ruminację. Odpowiedzi udzielane na 

pięciostopniowej skali, po 12 itemów do każdego rodzaju samoświadomości. Wyniki w 

przedziale 12 – 60 dla każdej z podskal, im wyższy wynik w podskali tym większe nasilenie 

refleksji lub ruminacji. Współczynniki zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha dla oryginalnej 

wersji wynoszą 0,91 w skali refleksji, 0,90 dla skali ruminacji, a w polskiej wersji odpowiednio 

0,88 oraz 0,91, (Trapnell, Campbell, 1999) natomiast w niniejszym badaniu 0,90 dla refleksji, 

0,85 dla ruminacji.  

- Metryczka zawierająca pytania o pseudonim (lub nazwisko i imię), płeć: do wyboru dwie 

kategorie, tj. kobieta lub mężczyzna, wiek badanych osób, stany cywilny z kategoriami do 

wyboru panna/kawaler, zamężna/żonaty, wolny, rozwiedziona(y), wdowa/wdowiec. Ponadto 

pytanie o wykształcenie z trzema kategoriami: podstawowe, średnie, wyższe, liczba lat nauki i 

ostatnie, kierunek studiów lub zawód. Badania były prowadzone anonimowo i grupowo. Osoby 

badane wypełniały zeszyty z kwestionariuszami metodą papier ołówek, grupy były dobierane 

w sposób przypadkowy. Ogółem rozdano 500 kwestionariuszy z czego wróciło 441, z powodu 

dużych braków danych odrzucono 34 zestawy kwestionariuszy. Arkusze zostały podzielone w 

określonej kolejności: 

- Metryczka, 

- Skala Satysfakcji z Życia (SWLS), 

- Skala Refleksji – Ruminacji (RRQ) w tłumaczeniu T. Jankowskiego,  

Osoby badane pochodziły z poniższych ośrodków naukowych, byli to studenci studiów 

wyższych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z różnych kierunków. Poniżej są 

przedstawione miejsca w których realizowano badania. 

 Miejsca gdzie robiono badania to: 

- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 1 rok drugiego stopnia, kierunek zarządzanie 

studia stacjonarne i niestacjonarne,  

- Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia 

Publicznego, 
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- Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, 

 - Politechnika Warszawska, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-

Pomiarowych, 

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Humanistycznych i 

Społecznych, studenci I i II roku kierunków: pedagogika i praca socjalna oraz Instytut Nauk 

Ekonomicznych i Informatyki, studenci III roku kierunku Finanse i rachunkowość 

przedsiębiorstw, 

- Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach, 1 i 2 rok resocjalizacji,  

- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych. 

 

2.3. Związki satysfakcji z życia z samoświadomością prywatną - analiza i interpretacja badań 

własnych  

W oparciu o przeprowadzone badania w grupie 407 osób studentów uczelni polskich, 

wykonano następujące analizy, sprawdzono statystyki opisowe do których zalicza się: 

liczebność, średnia, odchylenie standardowe z uwzględnieniem podziału na płeć. Dokonano 

analizy za pomocą testu t studenta równości średnich celem sprawdzenia czy różnice między 

grupami kobiet i mężczyzn są istotne w nasileniu badanych zmiennych. Następnie 

przeprowadzono  analizy korelacji r Pearsona między satysfakcją z życia a refleksją i 

ruminacją. Oddzielnie wykonano analizę korelacji r Pearsona między refleksją a ruminacją oraz 

analizy regresji między tymi zmiennymi. Poniżej są przedstawione w tabelach wyniki tych 

analiz, zamieszczony ich opis. Następnie została podjęta próba interpretacji uzyskanych 

wyników i odniesienie ich do literatury przedmiotu. Jako pierwsze przedstawione są statystyki 

opisowe, które zamieszczone są w tabeli 6. 

 

Tabela 6. Statystyki opisowe z uwzględnieniem liczebności, średniej i odchylenia 

standardowego 

Statystyki opisowe 

Zmienne 
Cała grupa Mężczyzna Kobieta 

Test t 

równości 

średnich  

N M SD N M SD N M SD t p≤ 

Satysfkacja z życia 398 20,81 5,28 119 21,26 4,80 278 20,61 5,48 1,121 0,263 

Ruminacja 399 40,75 7,97 122 37,88 7,23 276 42,02 7,98 -4,913 0,000 

Refleksja 373 38,99 8,72 108 39,75 8,70 264 38,68 8,74 1,075 0,283 

 

http://www.pwszplock.pl/fileadmin/media/jednostki/instytut_nauk_ekonomicznych/FiR-1.pdf
http://www.pwszplock.pl/fileadmin/media/jednostki/instytut_nauk_ekonomicznych/FiR-1.pdf
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Z powyższej tabeli można wnioskować, że nieznacznie większe wyniki są w Satysfakcji 

z Życia i Refleksji są w grupie mężczyzn niż kobiet, jednakże te różnice między tymi grupami 

nie są istotne statystycznie. Natomiast wyniki w skali Ruminacji wskazują, że istnieją istotne 

statystycznie różnice miedzy grupą kobiet i mężczyzn. W grupie kobiet średnia jest wyższa niż 

w grupie mężczyzn. Może to wskazywać, że kobiety moją większą skłonność do ruminacyjnej 

samoświadomości prywatnej. W kolejnych analizach wykonano korelacje między badanymi 

zmiennymi, poniższa tabela przedstawia właśnie te wyniki. 

Tabela 7. Korelacje r Pearsona między satysfakcją z życia a ruminacją i refleksją.  

Korelacja r Pearsona 

    

Satysfakcja z 

życia 

Ruminacja 
r -,303** 

N 392 

Refleksja 
r -0,06 

N 368 

**. Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 

gdzie : N – ilość badanych osób 

r – Korelacja Pearsona 

 

Z powyższej tabeli nasuwają się wnioski wskazujące na słabą ujemną istotnie 

statystycznie zależność między satysfakcją z życia a ruminacyjną samoświadomością 

prywatną.  Można je interpretować w następujący sposób, że wraz ze wzrostem satysfakcji z 

życia zmniejsza się ruminacyjna samoświadomość prywatna i związek ten jest słaby. Albo wraz 

ze wzrostem samoświadomości prywatnej o charakterze ruminacyjnym spada satysfakcja z 

życia osób badanych i zależność ta jest słaba. Natomiast kolejny wynik korelacja między 

satysfakcją z życia a refleksją jest bliska zeru i wskazuje brak związku liniowego przy 

nieistotności statystycznej między tymi zmiennymi w badanej grupie. Interpretować te dane 

można w taki sposób, że między tymi zmiennymi nie zachodzi związek, a jeśli już miałby by 

być to jest niewielki i ujemny, tzn. że wraz ze wzrostem satysfakcji z życia zmniejszać by się 

mogła samoświadomość prywatna o charakterze refleksyjnym, jednak związek ten nie 

występuje w badanej grupie lub jest nikły. Kolejna tabela pokazuje związek między 

samoświadomością prywatną o charakterze ruminacyjnym i refleksyjnym.  
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Tabela 8. Korelacje r Pearsona między ruminacją a refleksją. 

Korelacja r Pearsona 

  Refleksja 

Ruminacja 
r ,280** 

N 367 

**. Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 

gdzie : N – ilość badanych osób 

r – Korelacja Pearsona 

 

W oparciu o tabelę ósmą można wskazywać na dodatnią i słabą zależność, która jest 

istotna statystycznie między samoświadomością prywatną o charakterze ruminacyjnym i 

refleksyjnym. Dane te można interpretować w taki sposób, że wraz ze wzrostem 

samoświadomości prywatnej o charakterze ruminacyjnym wzrasta samoświadomość prywatna 

o charakterze refleksyjnym, zależność ta jest słaba i istotna statystycznie. Poniżej zostaną 

przedstawione analizy regresji dla satysfakcji z życia, która została potraktowana jako zmienna 

zależna oraz refleksji i ruminacji, które będą sprawdzane jako predyktory satysfakcji z życia.  

Tabela 9. Analiza regresji między satysfakcją z życia a refleksją i ruminacją.  

Zmienna zależna: Wynik ogólny 

satysfakcji z życia 

(dla modelu) 

B Beta t 

 

p ≤ 

R  

 

R2  

 

Zmiana R2 

 

Stała 

Ruminacja 

Refleksja  
 

0,308 

 

0,095 

 

0,095 

-,011 

-,311 

,025 

 

-,314 

,025 

-,212 

-6,003 

,473 

,832 

,000 

,637 

F(2,359)=18,822 p≤,001 

 

Z powyższej tabeli można wyciągnąć wnioski, że model regresji jest dobrze 

dopasowany do danych, co oznacza, że można interpretować współczynniki modelu. 

Skorygowane R2 wynosi 0,095 i pozwala stwierdzić, że wprowadzone predyktory łącznie 

wyjaśniają 9,5% zmienności zmiennej zależnej, tj. satysfakcji z życia. W modelu jest tylko 

jeden istotny predyktor, którym to jest ruminacja, druga zmienna refleksja nie jest istotnym 
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predyktorem, dlatego analiza zostanie powtórzona z pominięciem nieistotnego predyktora, 

jakim jest refleksja.  

Tabela 10. Analiza regresji między satysfakcją z życia a ruminacją. 

Zmienna zależna: Wynik ogólny 

satysfakcji z życia R R2 Zmiana R2 B Beta t 

Istotność 

p ≤ 

Stała 

Ruminacja 

 

0,307 

 

0,094 

 

0,094 

-,011 

-,304 

 

-,307 

-,211 

-6,124 

,833 

,001 

F(1,360)=37,501 p≤,001 

 

Dane z powyższej tabeli wskazują na to, że model regresji jest dobrze dopasowany do 

danych, ponadto predyktor jakim jest ruminacja jest istotny statystycznie i wyjaśnia 9,4% 

zmienności zmiennej niezależnej jaką w tym modelu jest satysfakcja z życia. Z powyższych 

tabel nasuwa się wniosek mówiący o wpływie ruminacyjnej samoświadomości prywatnej na 

satysfakcję z życia. Wpływ ten wyjaśnia 9,4 % zmienności satysfakcji z życia. Wskazuje to na 

to, że około 10 % satysfakcji z życia zależy od rumiancjyjnej samoświadomości prywatnej. 

Związek ten w oparciu o analizę korelacji można interpretować tak, że wraz ze wzrostem 

ruminacyjnej samoświadomości prywatnej zmniejsza się poziom satysfakcji z życia. 

Zmienność ta dotyczy koło 10 % w obszarze satysfakcji z życia u badanych osób. Zaskakujący 

jest brak związku satysfakcji z życia z refleksyjną samoświadomością prywatną, o ile można 

by było mówić o takim związku jest on znikomy lub nikły.  

Postawione pytanie badawcze brzmiało: „Jaki jest związek satysfakcji z życia 

samoświadomością prywatną w modelu Trapnella i Campbella?” Odpowiadając na pytanie 

badawcze w oparciu o przeprowadzone analizy statystyczne można stwierdzić, że związek 

satysfakcji z życia istnieje z ruminacyjną samoświadomością prywatną i jest on słaby oraz 

ujemny. Ruminacyjna samoświadomość prywatna wyjaśnia około 10 % zmienności satysfakcji 

z życia osób badanych. Ponadto można stwierdzić, że w obszarze ruminacji występują różnice 

między grupą kobiet i mężczyzn. U kobiet jest większe nasilenie ruminacji. Natomiast nie 

występuje związek z refleksyjną samoświadomością prywatną i satysfakcją z życia. 

Weryfikując postawione hipotezy badawcze i odpowiadając na główne pytanie, stwierdza się, 

że:  

- Hipoteza pierwsza, brzmiąca następująco: Ruminacyjna samoświadomość prywatna ma 

ujemny związek z satysfakcją z życia. Została zweryfikowana i potwierdzona. Wyniki 
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badań wskazują na związek ruminacyjnej samoświadomości prywatnej z satysfakcją z 

życia, kierunek tego związku jest ujemny (patrz tabela 7, 10). 

- Hipoteza druga, brzmiąca następująco: Refleksyjna  samoświadomość prywatna ma 

dodatni związek z satysfakcją z życia. Została nie potwierdzona poprzez wyniki badań 

i została odrzucona, weryfikacja wskazała na jej będność (patrz tabela 7, 9) 

Ponadto co zostało powyżej opisane sprawdzono związek samoświadomości prywatnej 

ruminacyjnej i relfkesyjnej (patrz tabela 8). Dane te wskazują, że wraz ze wzrostem refleksyjnej 

samoświadomości prywatnej wzrasta ruminacyjna samoświadomość prywatna, związek ten jest 

słaby. Ogólnie można powiedzieć, że przy wzroście samoświadomości, jednej może 

następować wzrost drugiej. 

 „Ruminacja (rumination) to forma samoświadomości prywatnej charakteryzująca się 

mimowolną, długotrwałą koncentracją na własnych myślach, które zazwyczaj są zakorzenione 

w przeszłości, pojawiają się często i są przykre lub niemile widziane. Proces rumiancji 

motywowany jest uporczywymi negatywnymi cyklami spostrzeganych zagrożeń, strat lub 

niesprawiedliwości względem własnej osoby, które są odpowiednio związane z lękiem, 

depresją, gniewem. Forma ta skojarzona jest z neurotycznym rysem osobowości.” (Słowińska, 

2014, s. 461, za: Trapnell, Campbell, 1999). Tak rozumiana ruminacyjna samoświadomość jest 

podobna do samoświadomości obronnej w koncepcji samoświadomości Zaborowskiego 

(Śliwak i in., 2011, za: Zaborowski, 1989). Definiowana jest jako przedświadoma, nazwana tak 

z powodu słabego zaangażowania czynnika poznawczego, a jej występowaniu towarzyszy lęk 

i zagrożenie. Ma powiązanie z zniekształcaniem myśli, uczuć. Osobom z tym stylem 

samoświadomości towarzyszy kompulsywna koncentracja na sobie, aspiracje, które są 

nieadekwatne, podobnie jak samoocena. Ponadto wymienia się w tej teorii trzy inne pozostałe 

typy samoświadomości: osobową, refleksyjną i zewnętrzną. W badaniach Śliwaka i in. (2011) 

wykazano związki samoświadomości obronnej z poczuciem osamotnienia, badanym za 

pomocą Skali Samotności składającej się z sześciu wymiarów, tj. Poczucia osamotnienia, 

Deprywacji potrzeby kontaktu, Sytuacyjnego poczucia odrzucenia, Utraty grupy towarzyskiej, 

Braku związku z grupą, Braku znaczących związków. Badacze tak wyjaśniają ten związek, 

wskazując, że procesy przetwarzania informacji o sobie w samoświadomości obronnej 

dokonują się w oparciu o lęk i zagrożenie.  Tej formie samoświadomości towarzyszy zmienność 

nastrojów, depresyjność, złe samopoczucie, zatem związek z poczuciem osamotnienia wydaje 

się zasadny. Tutaj te przytoczone badania mogą wskazać, że samoświadomości prywatnej, 

która w swoim podłożu ma lęk, strach i gniew, są charakterystyczne dla niej jest koncentracja 
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na własnych myślach związanych z przeszłością oraz spostrzeganych zagrożeniach, czy 

stratach albo skupieniu na sobie cechującym się dopatrywaniem się niesprawiedliwości wobec 

siebie. Uzasadniona wydaje się zatem ujemna korelacja ruminacyjnej samoświadomości 

prywatnej z satysfakcją z życia. Analogicznie odnosząc się do badań Śliwaka i in. (2011) 

samoświadomość obronna dodatnio była związana z poczuciem osamotnienia, a jest zbliżona 

w rozumieniu pojęcia ruminacyjnej samoświadomości. Tym samym jej ujemny związek z 

satysfakcją z życia wydaje się uzasadniony.  

 Serge Ginger definiuje świadomość za pomocą angielskiego terminu Awareness – 

„całościowa świadomość w bieżącej chwili, uwaga obejmująca ogół własnych doznań 

cielesnych i emocjonalnych, płynących z własnego wnętrza i z otoczenia, jak również własne 

procesy poznawcze. Afirmowany przez Gestaltystów stan czujności zarazem zmysłowej, 

intelektualnej i intuicyjnej.” (Ginger, 2004, s. 165). Definicja ta w żaden sposób nie odnosi się 

do motywów trwania w stanie świadomości, jej zgłębiania i rozszerzania. Możliwe, że 

koncepcja samoświadomości prywatnej mogłaby być jej rozszerzeniem poprzez pokazanie 

motywów zgłębiania wiedzy o sobie. Zatem jak w kontekście Awareness pochodzącym z terapii 

Gestalt i rozumieniu samoświadomości prywatnej w modelu Trapnella i Campbella rozumieć 

wyniki analizowanych w tym rozdziale badań. Czy połączenie tych dwóch teorii wydaje się 

sensowne i może wskazywać na implikacje praktyczne dla terapeutów Gestalt.  

 Jednym z założeń terapii Getalt jest poszerzanie pola świadomości, odnoszące się do 

tego, że człowiek w „tu i teraz” więcej obserwuje w sobie i na zewnątrz co się dzieje, ale czy 

taki stan wpływa na podniesienie jego stanu szczęśliwości i zadowolenia z życia. Czy 

świadomość przyczynia się do większego zadowolenia z życia. Odpowiedź płynąca z 

powyższych badań mogłaby być jednoznaczna, gdyby wyszły jasno dodatnie związki między 

satysfakcją z życia a refleksyjną samoświadomością prywatną. Implikacja dla terapeutów 

mogłaby być prosta, większa praca z klientem nad jego samoświadomością prywatną, która 

związana jest z zaciekawieniem się światem, samym sobą. Związek ten nie został potwierdzony 

i jedyne co można w oparciu o badania powiedzieć, że w pracy terapeutycznej warto pracować 

w obszarze ruminacyjnej samoświadomości prywatnej, ponieważ ten styl samoświadomości 

wpływa na obniżenie zadowolenia z życia. Jaki rodzaj samoświadomości może wpływać na 

podniesienie zadowolenia z życia w oparciu o niniejsze badania trudno przewidzieć.  

Paruzel – Czachura (2015) za Stevens i Stevens (1975) podaje, że świadomość 

przyczynia się do minimalizowania bólu i maksymalizowania radości, dalej za Mann (2001, s. 

96) wskazuje 3 rodzaje świadomości: wewnętrzną, zewnętrzną i środkową. Świadomości 
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wewnętrznej przypisuje uczucia, emocje, sny i sygnały płynące z ciała. Do zewnętrznej zalicza 

się kontakt ze środowiskiem, odbiór bodźców ze świata wraz z widzeniem własnych zachowań. 

a Samoświadomość środkowa to procesy poznawcze i tutaj jako przykład zostają podane 

fantazje czy pamięć. Dalej autorka (2015) powołując się na Kierkegaarda (1995) wskazuje, że 

świadomość siebie nie jest powszechna, ponieważ oznacza poznanie poza swoimi jasnymi 

stronami również ciemne, w tym własną głęboką rozpacz. Dlatego może być tak, że ludzie 

unikają świadomości. Czy te postulaty nie mogłyby znaleźć odzwierciedlenia w naukowej 

psychologii? 

Świadomość wewnętrza, zewnętrzna i środkowa, przypomina w swoim rozumieniu 

samoświadomość prywatną rozumianą jako świadomość własnych procesów psychicznych 

(emocjonalnych, poznawczych, motywacyjnych) i publiczną dotyczącą tych aspektów osoby, 

które są obserwowane  i odnoszą się do wrażenia wywieranego na innych (Zakrzewski, 

Strzałkowska, 1989). Możliwe, że świadomość wewnętrza w rozumieniu terapii Gestalt i 

samoświadomość prywatna odnoszą się do podobnych zjawisk i tylko inaczej są ujęte. Jeśli 

kierując się tym wnioskiem i rozwijając dalej tą myśl, to motywy samoświadomości prywatnej 

tj. ruminacja i refleksja mogą znaleźć zastosowanie praktyczne w terapii, pokazując nad jakim 

rodzajem samoświadomości pracować w obszarze jej poszerzania. Konkludując w procesie 

terapeutycznym warto poświęcić uwagę samoświadomości prywatnej o charakterze 

ruminacyjnym, sugerując się wynikami tych badań jej związek z satysfakcją z życia był 

ujemny. Natomiast warto by było rozwijać samoświadomość prywatną o charakterze 

refleksyjnym, opartą o ciekawość siebie i świata. Jednak w badaniach związek  refleksji z 

satysfakcją z życia nie został potwierdzony, jest to pole do dalszej eksploracji i poszerzenia 

wiedzy na ten temat. A może pojawia się aspekt związany z paradoksem świadomości: 

„mądrzejszy ale smutniejszy”, który wskazuje, że świadomość nie przyczynia się w 

bezpośredni sposób do satysfakcji z życia, o czym wcześniej pisała Paruzel – Czachura (2015, 

za: Kierkegaard, 1995) wskazując, że świadomość siebie to też znajomość swoich ciemnych 

stron i poznanie swojej najgłębszej rozpaczy.  
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Podsumowanie i wnioski 

 Praca ta przedstawia poszukiwania badawcze autora w obszarze związku satysfakcji z 

życia z samoświadomością prywatną (refleksją i ruminacją) w kontekście świadomości 

psychoterapii Gestalt. Celem pracy było ustalenie jaki jest związek między badanymi 

zamiennymi i jak wyniki tych badań mogą odnosić się do praktyki terapeutycznej. W części 

teoretycznej zostały zdefiniowane terminy używane w pracy. Satysfakcja z życia jest terminem, 

który pochodzi z psychologii pozytywnej, dość młodej dziedziny nauki zapoczątkowanej przez 

Martina Seligmana, który był prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Termin satysfakcja z życia został wprowadzony przez Eda Dienera, który wraz ze swoim 

zespołem skonstruował skalę do badania satysfakcji z życia. W swoim środowisku określany 

jest czasem profesorem od szczęścia, ponieważ swoja karierę naukową poświęcił badaniu 

satysfakcji i jej korelatów. Kolejną zmienną definiowaną była refleksyjna i ruminacyjna 

samoświadomość prywatna, która jest rozbudowanym modelem koncepcji samoświadomości 

prywatnej z 1975 roku, obejmującej również samoświadomość publiczną. Ponadto 

przedstawiono jak jest rozumiana samoświadomość w nurcie terapeutycznym Gestalt.  

W oparciu o taki przegląd literatury przeprowadzono badania na grupie 407 studentów, dwoma 

kwestionariuszami z metryczką. Użyto następujących narzędzi badawczych, do pomiaru 

satysfakcji z życia wykorzystano Skalę Satysfakcji z Życia w polskiej adaptacji Juczyńskiego 

(Juczyński, 2001) z oryginału Satisfaction with Life Scale, (SWLS) Diener, Emmons, Larson i 

Griffin. Do pomiaru samoświadomości prywatnej zastosowano Skalę Refleksji – Ruminacji w 

tłumaczeniu Tomasza Jankowskiego, która w oryginalnej wersji brzmi Rumination - Reflection 

Questionnaire (RRQ) autorstwa Paul Trapnell i Jeniffer Campbell (1999). Do pomiaru 

zmiennych socjometrycznych zastosowano krótką ankietę. Badania były prowadzone 

anonimowo i grupowo, metodą papier ołówek. Podczas weryfikacji przez program statystyczny 

wzięto pod uwagę odpowiednio dla satysfakcji z życia 398 kwestionariuszy, ruminacji 399 

kwestionariuszy oraz 373 kwestionariuszy dla refleksji, które były poprawnie wypełnione. Po 

przeanalizowaniu badań można wyciągnąć wniosek mówiący o wpływie ruminacyjnej 

samoświadomości prywatnej na satysfakcję z życia. Wpływ ten wyjaśnia 9,4 % zmienności 

satysfakcji z życia. Wskazuje to na to, że około 10 % satysfakcji z życia zależy od rumiancjyjnej 

samoświadomości prywatnej. Związek ten w oparciu o analizę korelacji wskazywać może, że 

wraz ze wzrostem ruminacyjnej samoświadomości prywatnej zmniejsza się poziom satysfakcji 

z życia. Zmienność ta dotyczy koło 10 % w obszarze satysfakcji z życia u badanych osób. 

Zaskakujący jest brak związku satysfakcji z życia z refleksyjną samoświadomością prywatną, 

o ile można by było mówić o takim związku jest on znikomy lub nikły. Postawione pytanie 



28 
 

badawcze brzmiało: „Jaki jest związek satysfakcji z życia samoświadomością prywatną w 

modelu Trapnella i Campbella?” Odpowiadając na pytanie badawcze w oparciu o 

przeprowadzone analizy statystyczne stwierdza się, że związek satysfakcji z życia istnieje z 

ruminacyjną samoświadomością prywatną i jest on słaby oraz ujemny. Ruminacyjna 

samoświadomość prywatna wyjaśnia około 10 % zmienności satysfakcji z życia osób 

badanych. Ponadto można stwierdzić, że w obszarze ruminacji występują różnice między grupą 

kobiet i mężczyzn. U kobiet jest większe nasilenie ruminacji. Natomiast nie występuje związek 

z refleksyjną samoświadomością prywatną i satysfakcją z życia. Przechodząc do weryfikacji 

hipotez badawczych, pierwsza z nich: Ruminacyjna samoświadomość prywatna ma ujemny 

związek z satysfakcją z życia. Została zweryfikowana i potwierdzona. Natomiast hipoteza 

druga brzmiąca następująco: Refleksyjna  samoświadomość prywatna ma dodatni związek z 

satysfakcją z życia. Została nie potwierdzona poprzez wyniki badań i została odrzucona. 

Ponadto sprawdzono związek samoświadomości prywatnej ruminacyjnej i relfkesyjnej. Dane 

te wskazują, że wraz ze wzrostem refleksyjnej samoświadomości prywatnej wzrasta 

ruminacyjna samoświadomość prywatna, a związek ten jest słaby.  

Jednym z założeń terapii Getalt jest poszerzanie pola świadomości, odnoszące się do 

tego, że człowiek w „tu i teraz”, więcej obserwuje w sobie i na zewnątrz co się dzieje, ale czy 

taki stan wpływa na podniesienie jego stanu szczęśliwości i zadowolenia z życia. Zatem czy 

świadomość przyczynia się do większego zadowolenia z życia. Odpowiedź wynikająca z 

powyższych badań mogłaby być jednoznaczna, gdyby wyszły jasno dodatnie związki między 

satysfakcją z życia a refleksyjną samoświadomością prywatną, jednakże w przeprowadzonych 

badaniach związki te okazały się znikome i nieistotne. W oparciu o badania powiedzieć można, 

że warto pracować w procesie terapeutycznym nad ruminacyjną samoświadomością prywatną, 

ponieważ wpływa na obniżenie zadowolenia z życia. Jaki rodzaj samoświadomości może mieć 

związek z zadowoleniem z życia oraz wpływać na podniesienie zadowolenia z życia w oparciu 

o niniejsze badania trudno powiedzieć. Dlatego warto dalej eksplorować ten obszar badawczy.  
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