
Aneta Karaś

Osobowościowe uwarunkowania
lęku społecznego
Studia Psychologica nr 6, 115-135

2006



Studia Psychologica 
UKSW 

6 (2005) s. 115-136

ANETA KARAŚ
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

OSOBOWOŚCIOWE UWARUNKOWANIA LĘKU SPOŁECZNEGO

Personality correlates of the social anxiety 

Abstract
The paper concerns the relationship between the social anxiety and the personality. This 

empirical study was conducted on the group consisted of 60 students (30 women and 30 
men), aged 20-26. The following techniques were used: The Adjective Check List Manual 
of G. H. Gough, A. B. Heilbrun; State-Trait Anxiety Inventory (STAI) of C. D. Spielber
ger, R. L. Gorusch, R. E. Lushene; the subscale X1 of STAI modified to measurement of 
the social anxiety; Social Anxiety Scale designed by authoress of this article. The analysis ha
ve shown that the tendency to feel social anxiety correlates moderately with some aspects of 
self-concept. The hypothesis concerning relation between the social anxiety and the global 
self-esteem was not confirmed. However, the self-concept of high socially anxious indivi
duals in the sample is characterized by specific differences between real self and ideal self.

1. WPROWADZENIE

1.1. LĘK SPOŁECZNY I JEGO SPECYFIKA

Lęk społeczny, podobnie jak inne zjawiska emocjonalne, przejawia się na po
ziomie stanu, dyspozycji oraz predyspozycji emocjonalnej. Wszystkie wymienione 
poziomy tworzą całość i „bez względu na rejestrowany aktualnie poziom zjawiska 
emocjonalnego, (...) przez ten poziom z reguły ujawnia się specyfika pozostałych 
tworzących je poziomów” (Gasiul, 2002, s. 55). Lęk społeczny (lęk przed oceną), 
rozumiany jako stan emocjonalny, występuje w perspektywie bycia ocenianym 
przez innych w prawdziwej lub wyobrażonej sytuacji społecznej i przejawia się na 
czterech płaszczyznach: somatycznej (fizjologicznej), poznawczej, emocjonalnej 
(afektywnej) oraz behawioralnej. W związku z tym, że ocenianie jest integralną ce
chą międzyludzkich interakcji, wiele różnych sytuacji może stanowić źródło poten
cjalnego zagrożenia. Ze względu na tę różnorodność, wyróżnia się poszczególne 
podtypy lęku społecznego, np. lęk komunikacyjny, przed publicznością, przed 
sportowym wystąpieniem, lęk egzaminacyjny, przed randką (heteroseksualno-spo- 
łeczny), lęk w sytuacji ekspozycji społecznej (Leary, Kowalski, 2001). Wspólną ce
chą łączącą wszystkie lękotwórcze sytuacje jest fakt, że przez stawianie jednostki 
przed perspektywą ocenienia, stwarzają zagrożenie jej ego (Sosnowski, 1977).

Lęk społeczny na poziomie dyspozycji emocjonalnej, określany mianem lękli- 
wości społecznej, jest względnie stałą, właściwą danej osobie gotowością do re-



agowania stanem lęku w sytuacjach o charakterze interpersonalnym (Leary, Ko
walski, 2001). Lękliwość społeczna jest efektem interakcji między genetyczną 
predyspozycją do pobudzania współczulnego (wpływającą na rozwój ogólnej go
towości do reagowania lękiem i spostrzegania sytuacji jako zagrażających), 
a określonymi doświadczeniami nabywanymi w toku indywidualnego rozwoju 
(zob. Leary, Kowalski, 2001; Harwas-Napierała, 1995; Zimbardo, Henderson, 
2004). Warto zauważyć, że te specyficzne doświadczenia mogą mieć wpływ na 
kształtowanie się całej struktury osobowości, a lękliwość społeczna jest jednym 
z jej elementów, pozostającym z pozostałymi w dynamicznym związku.

1.2. LĘKLIWOŚĆ SPOŁECZNA A INNE WŁAŚCIWOŚCI OSOBOWOŚCI

Często wskazuje się na fakt, że indywidualne różnice w doświadczaniu emocji 
pozostają pod wpływem zmiennych środowiskowych i osobowościowych (Laza
rus, 1999; Scherer, 1999). Zatem  uchwycenie złożoności określonej emocji wy
maga uwzględnienia indywidualnych właściwości zaangażowanego w nią pod
m iotu oraz kontekstu sytuacyjnego, w którym jest wzbudzana. Podczas gdy do
tychczasowe badania empiryczne rzuciły wiele światła na specyficzny kontekst 
sytuacyjny wyzwalający lęk społeczny (m.in. Holt, Heimberg, Hope, Liebowitz, 
1992; Safran, Heimberg, H orner i in., 1999; Zimbardo, 2002), osobowościowy 
aspekt lęku społecznego wydaje się niedostatecznie wyjaśniony.

Spojrzenie na lękliwość społeczną i inne właściwości osobowości z perspekty
wy różnych ujęć teoretycznych i dotychczasowych badań pozwala przypuszczać, 
że tendencja do reagowania lękiem w sytuacjach interpersonalnych wiąże się ze 
specyficznie ukształtowaną strukturą osobowości jednostki. Poszczególne kon
cepcje podkreślają różne aspekty natury tego związku.

Analiza lęku społecznego w aspekcie dyspozycji emocjonalnej rozwijającej się 
na podłożu wrodzonych właściwości układu nerwowego, które predysponują do 
ogólnej wrażliwości na zagrożenie i gotowości do reagowania lękiem, wskazuje 
na fakt, że wyższy poziom lęku społecznego wiąże się z większym natężeniem 
ogólnej lękliwości (Leary, Kowalski, 1993, 2001; Zimbardo, 2002). Nie jest to 
jednak związek silny, gdyż lęk dyspozycyjny zawiera w sobie także tendencję do 
reagowania lękiem w sytuacjach nie mających interpersonalnego charakteru 
(np. stwarzających fizyczne niebezpieczeństwo).

Badacze lęku społecznego akcentują rolę samooceny w generowaniu tej emo
cji. Zdaniem  Leary’ego i Kowalskiego (2001), niska samoocena, wpływając na 
zmniejszenie subiektywnie postrzeganego prawdopodobieństwa wywarcia pożą
danego wrażenia w określonej sytuacji społecznej, zwiększa nasilenie lęku przed 
negatywną oceną. Zim bardo i H enderson (2004), opierając się na wynikach wła
snych badań, twierdzą, że obraz siebie osób lękliwych społecznie jest ześrodko- 
wany wokół negatywnych, nasyconych wstydem przekonań o własnej osobie. 
Zgodnie z koncepcją Baum eistera i Tice (1990), przypisywanie sobie właściwo
ści negatywnych, nieakceptowanych społecznie sprawia, że w sytuacjach kontak
tu interpersonalnego antycypuje się zagrożenie zostania odrzuconym i w konse
kwencji odczuwa się lęk. Również Tyszkowa (1978, 1979) stoi na stanowisku, że 
lęk społeczny wypływa z niskiej samooceny doświadczającego go podm iotu oraz 
z obawy, że niska samoocena może zostać ujawniona przed partneram i interak



cji społecznej. M ożna zatem oczekiwać, że tendencja do reagowania lękiem spo
łecznym współwystępuje z dużą rozbieżnością między „ja” realnym i „ja” ideal
nym oraz z nasyceniem obrazu siebie negatywnymi komponentami. Przypuszcza 
się również, że osoby lękliwe społecznie charakteryzują się, wypływającym z ni
skiej samooceny, zmniejszonym zaufaniem do własnej osoby, brakiem wiary 
w siebie. Według Zim bardo i H endersona (2004), obniżony poziom funkcjono
wania osób lękliwych społecznie wiąże się z brakiem wiary we własną skutecz
ność (self efficacy) i z przekonaniem, ze nie jest się w stanie wykorzystać posiada
nej wiedzy w konkretnych sytuacjach.

Kolejne założenie dotyczy pozytywnego związku lękliwości społecznej z ule
głością w stosunku do otoczenia społecznego. Leary i Kowalski (1993) uważają, 
że tendencji do reagowania lękiem w sytuacjach interpersonalnych towarzyszy 
skłonność do konformizmu, niezaznaczania własnego „ja” oraz niepodejmowa
nia prób walki o własne interesy. Według Karen Horney, przyjęcie trwałej posta
wy uległości („do”) w stosunku do innych ludzi stanowi jedną ze strategii radze
nia sobie z lękiem podstawowym, który wiąże się z zachwianiem podstawowego 
zaufania w stosunku do otoczenia społecznego i własnej osoby i uaktywnia się 
w różnych sytuacjach interpersonalnych. W celu zaspokojenia potrzeby bezpie
czeństwa agresja zostaje obłożona surowym tabu, co przejawia się w wewnętrz
nym zakazie świadomego chowania urazy, stawiania otwartych żądań, krytyko
wania i czynienia zarzutów, nawet jeśli jest to uzasadnione. Osoba kierująca się 
strategią uległości „mierzy swoją wartość walutą miłości. (...) Czuje się tyle war
ta, na ile jest lubiana, potrzebna, upragniona czy kochana” (Horney, 1980).

Koncepcja Henry A. M urraya pozwala na ujęcie związku lęku społecznego 
i właściwości osobowości w kategoriach dynamiki potrzeb. Wydaje się, że tenden
cja do reagowania lękiem społecznym składa się z dwóch, wyróżnionych przez 
Murraya, komponentów, tj. potrzeby bezpieczeństwa jako tendencji do unikania 
urazu psychicznego ze strony innych oraz potrzeby bezpieczeństwa jako tendencji 
do unikania urazu we własnych oczach (por. Siek, 1993, s. 161-162). Zaspokoje
nie potrzeb bezpieczeństwa wymaga stłumienia motywów konkurencyjnych. We
dług M urraya dyspozycje motywacyjne konfliktowe w stosunku do tendencji uni
kania urazu w oczach innych to: potrzeby autonomii, ekshibicjonizmu, seksualna 
i dominowania, zaś w stosunku tendencji unikania urazu we własnych oczach -  
potrzeby wyczynu, dominowania, agresji, seksualna oraz stowarzyszania (Siek, 
1993). Można zatem oczekiwać, że osoby lękliwe społecznie będą charakteryzo
wały się niskim poziomem wymienionych dyspozycji motywacyjnych.

W kategoriach psychologii egzystencjalnej, sytuacje interpersonalne stawiają 
człowieka w obliczu nowej możliwości realizacji własnego bycia, stwarzają szan
sę samotranscendowania w sferze Mitwelt, czyli świecie wzajemnych relacji z in
nymi ludźmi. Jednak realizacja nowej potencjalności wymaga zniszczenia obec
nego bezpieczeństwa oraz otwarcia się na potencjalną zmianę. Biorąc pod uwa
gę zahamowania i reakcje obronne ujawniane przez osoby lękliwe społecznie 
w sytuacjach kontaktów z innymi ludźmi, można przypuszczać, że są one za
mknięte na zmianę. Zim bardo (2002, s. 34) to specyficzne zahamowanie ujaw
niające się podczas wchodzenia w kontakty interpersonalne określa mianem po
wściągliwości: „Osoba powściągliwa zachowuje się tak, jak niezwykle konserwa



tywny inwestor na ryzykownym i zmiennym rynku. Obawa przed stratą wynikają
ca z zaangażowania się w coś przeważa nad spodziewanym zyskiem. Po co więc 
w ogóle się trudzić?”

2. BADANY PROBLEM I HIPOTEZY

Podstawowy problem własnych badań empirycznych sformułowano następu
jąco: czy występuje, a jeśli tak, to w jakim stopniu, zależność między poziomem 
lęku społecznego doświadczanego przez jednostkę a właściwościami jej osobo
wości? W celu wyjaśnienia problemu poddano weryfikacji następujące hipotezy 
szczegółowe:

1. Występuje umiarkowany pozytywny związek między poziomem lęku spo
łecznego a poziomem lęku dyspozycyjnego.

2. Poziom lęku społecznego pozytywnie koreluje ze stopniem rozbieżności 
między „ja” realnym i „ja” idealnym.

3. Poziom lęku społecznego koreluje pozytywnie z liczbą negatywnych kom 
ponentów w realnym obrazie siebie i negatywnie z liczbą komponentów pozy
tywnych.

4. Występuje ujem na zależność między lękiem społecznym a poziomem za
ufania do siebie.

5. Poziom lęku społecznego koreluje negatywnie z następującymi dyspozycja
mi motywacyjnymi: a) potrzebą osiągnięć, b) potrzebą dominowania, c) potrze
bą afiliacji, d) potrzebą seksualną, e) potrzebą ujawniania się, f) potrzebą agre
sji, g) potrzebą zmiany.

6. Występuje pozytywny związek między poziomem lęku społecznego i natę
żeniem potrzeby uległości.

3. METODY

W celu weryfikacji powyższych hipotez zastosowano następujące metody:
1. Test przymiotnikowy H. G. Gougha i A. B. Heilbruna (ACL) w autoryzowa

nym i uzgodnionym z autorem  przekładzie Zenom eny Płużek (1983).
W niniejszym badaniu zastosowano test w dwóch wersjach: „Jaki jesteś?” (po

zwalającej określić „ja” realne) oraz „Jaki chcesz być?” (dotyczącej idealnego 
obrazu siebie). Obliczenie rozbieżności między wynikami uzyskanymi w obu 
wersjach testu za pomocą wzoru Cronbacha i Gleser pozwoliło na oszacowanie 
poziomu samooceny osób badanych. Im wyższą wartość osiąga wskaźnik D, tym 
niższy poziom samoakceptacji (Wolińska, Drwal, 1987).

2. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) C. D. Spielbergera, R. L. Gorsucha, 
i R. E. Lushene’a w polskiej adaptacji J. Strelaua, M. Tysarczyk oraz K. Wrze
śniewskiego (1987).

W związku z faktem, że zmienna lęku społecznego zawiera w sobie niespecy
ficzną wariancję związaną z ogólną lękliwością (Leary, Kowalski, 1993, s. 143), 
do badań wprowadzono zmienną kontrolną -  lęk jako cechę osobowości (mie
rzony skalą X-2 Kwestionariusza STAI). Definiuje się go jako „motyw lub naby
tą  dyspozycję behawioralną, która czyni jednostkę podatną na postrzeganie sze
rokiego zakresu obiektywnie niegroźnych sytuacji jako zagrażających i reagowa
nie na nie stanami lęku nieproporcjonalnie silnymi w stosunku do obiektywnego



niebezpieczeństwa” (Sosnowski, 1997, s. 351). W prowadzenie zmiennej lęku 
dyspozycyjnego pozwala na oszacowanie, które właściwości osobowości wiążą 
się z dyspozycją do reagowania lękiem w ogóle, a które są specyficzne wyłącznie 
dla lęku społecznego.

3. Skalę X-1 Inwentarza Stanu i Cechy Lęku (STAI) we własnej modyfikacji 
do pom iaru lęku społecznego.

Według autorów testu STAI, po wprowadzeniu zmian do standardowej in
strukcji w skali X-1, można „poprosić badanych, aby wskazali, jak czuli się w ja 
kimś innym, określonym bliżej momencie czasowym” (w tym przypadku -  
w określonych sytuacjach interpersonalnych) (Sosnowski, Wrześniewski, 1983). 
W nawiązaniu do definicji lęku-stanu Spielbergera (1966; za: Wrześniewski, So
snowski, 1996, s. 3), zmodyfikowana wersja testu ma mierzyć „subiektywnie, 
świadomie postrzegane uczucia obawy i napięcia, którym towarzyszy, związana 
z nimi, aktywacja lub pobudzenie autonomicznego układu nerwowego” w sytu
acjach w prawdziwej lub wyobrażonej sytuacji społecznej.

W celu dostosowania skali X-1 do pom iaru lęku społecznego wprowadzono 
zmiany w instrukcji: osoba badana jest proszona o opisanie swego samopoczucia 
za pomocą 20 twierdzeń (zawartych w oryginalnym kwestionariuszu) kolejno 
w ośmiu sytuacjach interpersonalnych: 1 Wyrażam własną opinię wobec 
zwierzchnika, nauczyciela, etc. 2 Jestem na spotkaniu towarzyskim, gdzie znam 
tylko gospodarzy. 3 Jestem  obserwowany podczas wykonywania jakiejś czynno
ści. 4 Przemawiam do dużej grupy ludzi. 5 Rozmawiam z nowo poznaną osobą. 6 
Znajduję się w centrum uwagi. 7 Wypowiadam się przed małym audytorium, np. 
na zebraniu. 8 W chodzę do pokoju pełnego ludzi.

W yboru powyższych pozycji dokonano opierając się na analizie literatury 
poświęconej problem atyce lęku społecznego i nieśmiałości (Pełny tekst in 
strukcji znajduje się w aneksie). Na lękotwórczy charakter wymienionych sy
tuacji wskazują R ichards (2004), Z im bardo (2002) oraz H olt, Heim berg, H o 
pe i Liebowitz (1992). Ponadto, zostały ujęte w In teraction  Anxiousness Scale 
(IAS) Leary’ego, wystandaryzowanym kwestionariuszu przeznaczonym do 
pom iaru dyspozycyjnej tendencji do odczuwania lęku w sytuacjach społecz
nych (Leary, Kowalski, 1993, s. 136-137).

Zmodyfikowano również sposób udzielania odpowiedzi, a w konsekwencji -  
obliczania wyników. Osoba badana ustosunkowuje się do podanych twierdzeń, 
wstawiając w odpowiedniej rubryce znak „ +  ” lub „ -”, którym przy obliczaniu 
wyników przypisuje się odpowiednio wartości 1 lub 0 punktów. Odejście od czte
rostopniowej skali odpowiedzi służy uproszczeniu przebiegu badania (osoba ba
dana musi udzielić 160 odpowiedzi). Z  założenia kwestionariusz m a pozwalać na 
oszacowanie poziomu lęku przeżywanego w poszczególnych sytuacjach interper
sonalnych (0-20 punktów) oraz ogólnego poziomu lękliwości społecznej charak
terystycznej dla danej osoby (suma punktów uzyskanych we wszystkich sytu
acjach: 0-160).

4. OSOBY BADANE I PRZEBIEG BADAŃ

Badania przeprowadzono na próbie 60 osób, złożonej z 30 studentek psycho
logii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 30 stu



dentów Politechniki Koszalińskiej. Rozpiętość wieku w grupie kobiet wyniosła 
od 22 do 25 lat, w grupie mężczyzn -  od 21 do 25 lat. W celu zmniejszenia su
biektywnie spostrzeganego przez osoby badane ryzyka narażenia się na ocenę 
interpersonalną, badanie miało charakter anonimowy, a osoba przeprowadzają
ca badanie nie towarzyszyła im podczas wypełniania testów.

5. WYNIKI BADAŃ I OMÓWIENIE

1.1. SPECYFIKA LĘKU W BADANEJ PRÓBIE

Osoby badane uzyskały stosunkowo niskie wyniki w kwestionariuszu mierzącym 
natężenie lęku społecznego, przy czym kobiety charakteryzują się wyższym pozio
mem lęku interpersonalnego niż mężczyźni. W grupie kobiet stwierdzono również 
wyższy poziom lęku dyspozycyjnego (różnica na poziomie tendencji statystycznej). 
Nie występują zaś różnice w zakresie nasilenia lęku podczas badania. Opis staty
styczny wyników uzyskanych w zmodyfikowanej do pomiaru lęku społecznego ska
li X1 (X1-LS) i w Inwentarzu Stanu i Cechy Lęku (X1 i X2) oraz istotność różnic 
między wynikami kobiet i mężczyzn ilustruje tabela poniższa tabela:

Tabela 1. Średnie (M), odchylenia standardowe (s) oraz istotność różnic między 
wynikami kobiet i mężczyzn w zakresie lęku społecznego, lęku-stanu oraz lęku-cechy.

Kobiety Mężczyźni Test t-Studenta
M s M s t p. L

Lękliwość społeczna 
(X1-LS)

68,37 23,09 54,23 23,81 2,61 0,01

Lęk-stan (X1) 34,03 9,30 35,53 7,63 1,17 0,25
Lęk-cecha (X2) 41,37 9,55 38,43 7,09 1,72 0,09

W celu oszacowania związku między lękiem społecznym, lękiem dyspozycyj
nym oraz poziomem lęku w czasie badania zastosowano współczynnik korelacji 
tau-Kendalla. Uzyskane wyniki przedstawiają się następująco: X1-LS; X1- 
0,182; p<0,01; X1-LS; X2-0,244; p<0,05.

Stwierdzono występowanie niskiej dodatniej korelacji między natężeniem lę
ku podczas badania a poziomem lęku społecznego mierzonego za pomocą zmo
dyfikowanej skali X-1. Jednocześnie niska siła tej zależności może wskazywać na 
fakt, że osoby badane czuły się podczas badania stosunkowo bezpiecznie, a ich 
samopoczucie w niewielkim stopniu było związane ze spostrzeganiem sytuacji 
badania jako źródła zagrożenia o charakterze interpersonalnym. Występuje 
również umiarkowanie niska, istotna statystycznie, zależność między wynikami 
uzyskanymi w zmodyfikowanej skali X-1 a nasileniem lęku-cechy. Potwierdza to 
hipotezę 1, dotyczącą związku lękliwości społecznej z ogólną dyspozycją do re
agowania lękiem. Stosunkowo niska wartość współczynnika korelacji między 
zmiennymi sugeruje, że kwestionariusz lęku społecznego mierzy inną zmienną 
niż poziom ogólnej lękliwości.

W tym kontekście nieodzowna wydaje się dygresja dotycząca właściwości psy- 
chometrycznych narzędzia zastosowanego do pomiaru lęku społecznego. Brze
ziński (1999, s. 518) twierdzi, że brak zbieżności testu z podobnymi miarami te 



stowymi, ale przeznaczonymi do pomiaru innych zmiennych wskazuje na jego 
trafność w aspekcie różnicowym. Uzyskane w badanej próbie współczynniki ko
relacji między lękiem społecznym, lękiem-cechą oraz lękiem-stanem, przy 
uwzględnieniu, że są uwarunkowane tymi samymi predyspozycjami biologiczny
mi, mogą stanowić pewien argument przemawiający za trafnością różnicową 
kwestionariusza wykorzystanego do pom iaru lęku społecznego.

Stwierdzono również występowanie różnic między poziomem lęku społeczne
go u kobiet i mężczyzn w określonym kontekście sytuacyjnym (tabela 2). Kobie
ty są skłonne silniej reagować lękiem w interakcjach z osobami obdarzonymi 
władzą, autorytetem, w sytuacjach, gdy znajdują się w centrum uwagi, podczas 
wypowiadania się przed małym audytorium oraz kiedy są obserwowane w trak
cie wykonywania jakiejś czynności. Sytuacje wystąpień publicznych są najbar
dziej lękotwórcze niezależnie od płci.

Tabela 2. Poziom lęku w poszczególnych sytuacjach społecznych 
oraz istotność rozbieżności między wynikami kobiet i mężczyzn.

Sytuacje w kw estionariuszuX 1 -L S Kobiety Mężczyźni t
M s M s

1. W yrażanie własnej opinii wobec 
nauczyciela, zwierzchnika, etc.

12,27 4,17 8,50 5,00 3,40***

2. Branie udziału w spotkaniu tow a
rzyskim (gdzie zna się tylko gospodarzy)

4,43 4,35 5,87 5,74 1,50

3. Bycie obserwowanym podczas wy
konywania jakiejś czynności

12,27 3,20 9,87 4,88 2,53*

4. Przem awianie do dużej grupy ludzi 12,03 5,31 11,27 4,29 1,11
5. Rozmowa z nowo poznaną osobą 3,30 3,45 2,63 2,79 1,28
6. Bycie w centrum  uwagi 9,43 4,90 5,50 4,97 3,32**
7. W ypowiadanie się przed małym 
audytorium

8,43 6,02 4,50 5,08 2,99**

8. Wejście do pokoju pełnego ludzi 6,20 4,73 6,10 5,09 0,73

*** p. i. <, 001; ** p. i. <, 01; * p. i. <, 05

Podjęto również próbę określenia poziomu rzetelności metody zastosowanej 
do pom iaru lęku społecznego przez oszacowanie jej zgodności wewnętrznej. Po
wszechnie uważa się, że minimalna rzetelność testu uprawniająca do posługiwa
nia się nim wynosi 0,80, a według niektórych, nawet 0,75 (Brzeziński, 1999, s. 
506). Współczynnik zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha dla zmodyfikowanej 
do pomiaru lęku społecznego skali X1 (Kwestionariusza STAI) osiągnął w bada
nej próbie wartość 0,96, a w poszczególnych sytuacjach ujętych w tym kwestiona
riuszu wyniósł odpowiednio: 1 Wyrażanie własnej opinii wobec nauczyciela, 
zwierzchnika, etc. -  0,88; 2 Branie udziału w spotkaniu towarzyskim (gdzie zna 
się tylko gospodarzy) -  0,91; 3 Bycie obserwowanym podczas wykonywania ja 
kiejś czynności -  0,85; 4 Przemawianie do dużej grupy ludzi -  0,89; 5 Rozmowa 
z nowo poznaną osobą -  (0,79); 6 Znajdowanie się w centrum uwagi -  0,90; 7 
Wypowiadanie się przed małym audytorium -  0,93; 8 Wejście do pokoju pełnego



ludzi -  0,89. Z  uzyskanych danych wynika, że zastosowanie skali X-1 Kwestiona
riusza STAI do pom iaru poziomu lęku w określonych sytuacjach interpersonal
nych nie obniżyło jego zgodności wewnętrznej, a wysoki poziom zgodności we
wnętrznej całego kwestionariusza przemawia również na korzyść umieszczonego 
w nim zestawu sytuacji (może świadczyć o ich podobnym charakterze).

1.2. CHARAKTERYSTYKA OSOBOWOśCI OSÓB BADANYCH

Tabela 3. Wyniki uzyskane w Teście ACL.

Skala ACL Kobiety Mężczyźni t (p. i.)
M s M s

Skale modus operandi Nck 41,93 9,34 44,50 7,97 1,54
Fav 45,07 8,00 44,47 7,66 0,88
Unfav 49,97 8,81 50,97 9,06 0,98
Com 37,77 8,26 34,40 8,37 1,91 (, 06)

Skale potrzeb Ach 43,70 7,94 46,10 6,91 1,63
Dom 45,47 10,07 47,73 10,09 1,32
End 47,50 10,51 49,30 8,51 1,20
Ord 49,70 8,80 48,53 7,87 1,06
Int 48,00 8,33 43,93 8,04 2,23**
Nur 47,63 8,14 45,20 7,91 1,57
Aff 46,03 11,26 46,43 8,20 0,78
Het 47,07 11,06 51,57 9,26 2,03**
Exh 49,80 10,92 54,03 8,46 2,01**
Aut 48,37 7,36 49,67 6,33 1,21
Agg 46,93 9,34 52,37 6,98 2,81**
Cha 44,67 6,32 44,27 8,80 0,81
Suc 52,63 8,73 54,17 10,22 1,12
Aba 53,97 11,58 50,07 8,35 1,85 (, 07)
Def 51,40 8,39 48,27 7,37 1,88 (, 06)

Skale tematyczne Crs 48,80 8,93 49,70 9,92 0,93
Scn 50,00 7,29 48,73 7,83 1,14
Scf 46,73 11,70 49,17 10,87 1,29
Pad 43,60 7,53 46,73 8,10 1,90 (, 06)
Iss 52,47 8,57 53,50 8,67 1,00
Cps 51,67 7,86 51,07 9,12 0,86
Mls 42,00 7,23 42,27 7,49 0,77
Mas 45,83 7,31 48,60 9,36 1,65 (, 10)
Fem 47,20 8,63 46,63 7,69 0,86

Skale analizy transakcyjnej Cp 48,93 7,10 51,07 7,18 1,55
Np. 48,60 8,25 47,70 7,78 0,98
A 45,07 7,38 43,03 6,65 1,52
Fc 46,77 9,47 50,63 9,00 1,96*
Ac 53,73 8,31 52,87 7,95 0,96

Wskaźnik D 2,10 0,72 1,82 0,82 1,76 (0,08)
** p. i. <, 01; * p. i. <, 05



W statystycznym opisie wyników otrzymanych w Teście Przymiotników ACL 
uwzględniono średnie i odchylenia standardowe uzyskane w grupach kobiet 
i mężczyzn. Analizie poddano również istotność rozbieżności między tymi wyni
kami, co ilustruje tabela 3. (Różnice istotne statystycznie zaznaczono ciemniej
szym cieniowaniem, natom iast różnice na poziomie tendencji statystycznej (p. i. 
< 0, 10) -  odpowiednio jaśniejszym).

Kobiety w badanej próbie, na poziomie istotności statystycznej, charakteryzu
ją  się wyższym poziomem potrzeby rozumienia siebie i innych oraz, na poziomie 
tendencji statystycznej, osiągają wyższe wyniki w skalach mierzących typowość, 
potrzeby poniżania się i uległości oraz cechują się większym stopniem rozbież
ności między realnym i idealnym obrazem siebie. Badani mężczyźni uzyskali 
wyższe wyniki w zakresie potrzeb: heteroseksualnej, ujawniania się i agresji oraz 
skali Wolne Dziecko (różnice istotne statystycznie). Stwierdzono również, że na 
poziomie tendencji statystycznej różnią się od kobiet poziomem przystosowania 
osobowościowego oraz, co oczywiste, męskości.

5.3. ZWIĄZEK LĘKU SPOŁECZNEGO 
Z OKREŚLONYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI OSOBOWOŚCI

5.3.1. „JA” REALNE A POZIOM LĘKU SPOŁECZNEGO
W celu określenia związku między wynikami uzyskanymi w Teście Przymiotni

ków ACL a wynikami osiągniętymi w kwestionariuszach lęku społecznego, lęku 
-  stanu oraz lęku -  cechy, zastosowano współczynnik korelacji rangowej T-Ken- 
dalla. Uzyskane zależności ilustruje tabela 4. W dalszej analizie uwzględniono 
nie tylko współczynniki korelacji istotne statystycznie (zaznaczone w tabeli in
tensywnym cieniowaniem), ale również osiągające poziom istotności < 0,10 (od
powiednio jaśniejsze cieniowanie), sygnalizujące tendencję do zależności. Anali
zę uzyskanych wyników oparto na następujących założeniach: jeśli dana zmien
na, mierzona testem ACL, koreluje w sposób istotny statystycznie (lub na pozio
mie tendencji statystycznej) z wynikami otrzymanymi w zmodyfikowanej wersji 
skali X1 (STAI), to uznano ją  za specyficzną wyłącznie dla lęku społecznego. Je 
żeli dana skala ACL koreluje z wynikami otrzymanymi i w teście mierzącym lęk 
społeczny, i w Kwestionariuszu STAI, to zależność taka jest charakterystyczna 
dla obu rodzajów lęku (społecznego i dyspozycyjnego).

Lęk społeczny w badanej próbie kobiet koreluje w sposób umiarkowany 
z dwiema skalami modus operandi: dodatnio -  z typowością (Com) i ujemnie -  
z całkowitą liczbą przymiotników użytych w teście (Nck) oraz z trzema skalami 
potrzeb: ujemnie -  z potrzebą kontaktów heteroseksualnych (Het) (w przypad
ku lęku-cechy i lęku-stanu wystąpiła jedynie tendencja do zależności), potrzebą 
agresji (Agg) oraz potrzebą zmiany (Cha).

Do skal ACL korelujących i z lękiem społecznym, i dyspozycyjnym należą: po
trzeba dominacji (Dom), ujawniania się (Exh), zaufanie do siebie (Scf), skala 
analizy transakcyjnej Wolne dziecko (Fc). Są to zależności ujemne.

Pozytywna zależność występująca między poziomem lękliwości społecznej 
a wynikami uzyskanymi w skali typowości może wskazywać na pewną ugodowość 
w kontaktach interpersonalnych, przejawiającą się w delikatności i niewysuwa- 
niu roszczeń w stosunku do innych. Ma to najprawdopodobniej związek z obni



żonym natężeniem potrzeby agresywności, które przejawia się w niedostatecznej 
umiejętności wytrwałego walczenia z przeciwnościami życiowymi, a w kontak
tach interpersonalnych -  konformizmem, unikaniem konfliktów, wyrozumiało
ścią oraz ograniczonym formułowaniem wymagań w stosunku do innych. Osoby 
uzyskujące niskie wyniki w zakresie potrzeby agresywności są cierpliwe, pilne, 
dobrze współpracują z innymi (Siek, 1993, s. 347).

Tabela 4. Współczynniki korelacji т w grupie kobiet (n=30).
ACL Lękliwość spo

łeczna (X1-LS)
Lęk-stan

(X1)

Lęk-cecha
(X2)

Skale m odus operandi Nck -, 176 -, 130 -, 116
Fav , 017 -, 335** -, 333**
Unfav -, 017 , 227* , 256*
Com ,236* -, 099 -, 109

Skale potrzeb Ach -, 145 -, 317** -, 222*
Dom -, 166 -, 241* -, 315**
E nd , 087 -, 257* -, 252*
O rd , 079 -, 281* -, 192
Int , 097 -, 198 -, 243*
N ur , 083, 079 -, 088
Aff -, 073 -, 290** -, 314**
H et -, 288** -, 177 -, 191
Exh -, 180 -, 231* -, 345**
Aut , 026 -, 141 -, 112
Agg -, 206* -, 093 -, 095
Cha -, 353** -, 041 -, 027
Suc -, 055 , 208 , 203
A ba , 055 , 275* ,446***

D ef , 059 , 036 , 110
Skale tem atyczne Crs , 059 -, 143 , 174

Scn , 130 -, 079 -, 050
Scf -, 191 -, 272* -, 392**
Pad -, 059 -, 173 -, 221
Iss -, 012 -, 374** -, 295**
Cps -, 100 -, 083 -, 231*
Mls , 005 -, 219* -, 187
Mas -, 079 -, 201 -, 259*
Fem -, 154 -, 053 -, 031

Skale analizy transakcyjnej Cp , 057 , 090 , 138
Np. , 100 -, 207 -, 360**
A , 097 -, 344** -, 413***
Fc -, 234* -, 261* -, 307**
Ac -, 107 ,329** ,298**

Wskaźnik D , 103, 310** ,370**

*** p. i. <, 001; ** p. i. <, 01; * p. i. <, 05



Wyższy poziom lęku społecznego u kobiet współwystępuje także z obniżonym 
natężeniem potrzeby kontaktów heteroseksualnych, potrzeby zmiany oraz z niż
szą potrzebą ujawniania się (korelującą także z lękiem dyspozycyjnym). Osoby 
uzyskujące niskie wyniki w skali mierzącej potrzebę seksualną wykazują tenden
cję do tłumienia swoich witalnych popędów, są zahamowane, nadmiernie prze
nikliwie analizują i obmyślają swoje postępowanie w stosunku do osób płci od
miennej. Myśląc zbyt wiele, utrzymują ludzi na pewien dystans, obawiają się wy
zwań i okazji stwarzanych przez życie interpersonalne oraz wycofują się do ogra
niczonego repertuaru ról społecznych. Osoby charakteryzujące się niską potrze
bą zmiany rezygnują z poszukiwania nowych doświadczeń na rzecz zachowania 
stabilności i ciągłości w środowisku. Preferują to, co pewne i stabilne, wydają się 
pozbawione werwy i wyobraźni. Niska potrzeba ujawniania się wiąże się z ten
dencją do hamowania spontanicznych impulsów, obniżoną wiarą we własne siły, 
wzbranianiem się przed sytuacjami, w których zwraca się na siebie powszechną 
uwagę (Siek, 1993, s. 345-349).

Pozytywna zależność występująca między poziomem tendencji do reagowa
nia lękiem społecznym a liczbą przymiotników użytych w teście wskazuje na 
fakt, że lękliwe społecznie kobiety w kontaktach interpersonalnych zachowują 
rezerwę, są milczące oraz wykazują tendencję do izolowania się i trzymania się 
na uboczu. Cechują się również nadmierną ostrożnością i niepewnością, które 
stoją na przeszkodzie realizacji oryginalnych i twórczych pomysłów, przyczy
niając się do małej skuteczności w działaniu (Siek, 1993, s. 338). Ta ostrożność 
wydaje się związana z obniżonym zaufaniem do własnej osoby (hipoteza 4). 
Według autorów Testu ACL (za: Siek, 1993), osoby uzyskujące niskie wyniki 
w skali zaufania do siebie mają trudności w mobilizowaniu własnego potencja
łu i przedkładają kontemplację nad działanie. Sprawiają wrażenie zapominal
skich, łagodnych, pochłoniętych własnymi myślami, trzymających się na ubo
czu oraz wycofujących się z działania. Jest to zgodne z sugestią Zimbardo 
i Hendersona (2004), że obniżone umiejętności interpersonalne osób nieśmia
łych nie zawsze wynikają z braku wiedzy, jak zachowywać się w sytuacjach spo
łecznych, ale mogą mieć związek ze specyficznym zahamowaniem w wykorzy
stywaniu tej wiedzy. Barierę w przekładaniu teoretycznych informacji na real
ne działania w konkretnym kontekście sytuacyjnym stanowi brak zaufania do 
własnej osoby.

Z powyższego opisu wyłania się charakterystyka osoby pełnej zahamowań, 
skłonnej do rezygnowania z realizacji własnego potencjału w celu uniknięcia ry
zyka porażki czy też narażenia się w jakiś sposób innym ludziom. Obniżone za
ufanie do siebie, współwystępujące z lękiem społecznym, można zinterpretować 
jako przejaw własnej bezradności i braku oparcia w sobie -  symptomy lęku pod
stawowego (Horney, 1999). Lęk podstawowy ma źródło w zachwianym poczuciu 
bezpieczeństwa w relacji z najbliższym otoczeniem społecznym i implikuje pod
jęcie starań na rzecz przywrócenia tegoż poczucia. Wysunięto przypuszczenie, że 
u osób lękliwych społecznie starania te przyjęły formę trwałej i konsekwentnej 
postawy uległości w stosunku do innych ludzi („do”). Wyniki uzyskane przez ba
dane kobiety wskazują na współwystępowanie lęku społecznego z obniżonym za
ufaniem do siebie, z większą uległością i konformizmem w kontaktach interper



sonalnych, z brakiem zdolności do walki i ochrony własnych interesów oraz z za
hamowaniem swobodnej ekspansji. Wymienione właściwości są specyficzne dla 
postawy uległości nakierowanej na zdobywanie aprobaty otoczenia, kosztem 
stłumienia wrogich impulsów.

Analiza wyników kobiet częściowo potwierdziła przypuszczenia wysunięte na 
gruncie teorii Murraya. Zgodnie z oczekiwaniami, wyższemu poziomowi lękliwo- 
ści społecznej towarzyszy obniżone natężenie potrzeb: heteroseksualnej (hipote
za 5d), agresywności (hipoteza 5f) i zmiany (hipoteza 5g) (zależności charaktery
styczne wyłącznie dla lęku społecznego) oraz potrzeb ujawniania się (hipoteza 
5e) i dominowania (hipoteza 5b) (stwierdzono również korelacje z ogólną lękli- 
wością). Murray uważa, że wymienione dyspozycje motywacyjne radzą tendencje 
do reagowania sprzeczne z tendencjami generowanymi przez, wyrażającą lęk, po
trzebę bezpieczeństwa. Można zatem wnioskować, że niskie natężenie wymienio
nych potrzeb współwystępujące z tendencją do przeżywania lęku społecznego wy
nika z faktu stłumienia ich na rzecz realizacji potrzeby bezpieczeństwa.

Nie stwierdzono natomiast zależności między lękiem społecznym a potrzebami 
osiągnięć oraz, co zaskakujące, afiliacji (hipotezy 5a i 5c). Być może brak związku 
z potrzebą osiągnięć wynika z faktu, że w przeciwieństwie do pozostałych dyspo
zycji motywacyjnych nie ma ona wyłącznie społecznego charakteru. Badacze lęku 
społecznego wskazują na prawidłowość, że jeśli jednostka odczuwa silny lęk w sy
tuacjach interpersonalnych, to zaczyna ich unikać (Leary, Kowalski, 2001). Skraj
ne wycofywanie się z kontaktów interpersonalnych stwierdza się w przypadkach 
fobii. Być może niniejsze badania nie wykazały ujemnego związku między lękiem 
społecznym a dążeniem do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, ponieważ 
próbka badawcza nie jest próbą kliniczną i u nikogo nie stwierdzono bardzo wy
sokiego poziomu lęku społecznego. Zaś osoby o umiarkowanym poziomie lękli- 
wości nie unikają angażowania się w interakcje, jedynie czynią to z pewną ostroż
nością, stosując „ochronny” styl interpersonalny (Leary, Kowalski, 2001).

W grupie mężczyzn stwierdzono nieco mniej zależności między wynikami 
otrzymanymi w teście ACL a wynikami w kwestionariuszach mierzących poziom 
lęku społecznego i dyspozycyjnego (tabela 5). Tendencja do doświadczania lęku 
społecznego, w sposób istotny statystycznie, koreluje umiarkowanie negatywnie 
z liczbą przymiotników użytych w teście (Nck), z potrzebą agresji (Agg) oraz 
z potrzebą kontaktów heteroseksualnych (Het; podobny współczynnik korelacji 
z lękiem dyspozycyjnym). Ponadto, otrzymane wyniki wskazują na występowanie 
stosunkowo niskiej pozytywnej zależności (na poziomie tendencji statystycznej) 
między nasileniem lęku społecznego a potrzebą uległości (Def) oraz gotowością 
do sięgania po pomoc i poradę innych (Crs). Nie są to jednak zależności specy
ficzne wyłącznie dla lęku o charakterze interpersonalnym.

Lękliwość społeczna u mężczyzn jest w mniejszym stopniu niż u kobiet zwią
zana ze specyficznymi właściwościami osobowości. Jej negatywny związek 
z liczbą przymiotników zaznaczonych w Teście ACL wskazuje na fakt, że lękliwi 
społecznie mężczyźni mogą przejawiać, podobnie jak lękliwe kobiety, tendencję 
do zachowywania rezerwy w stosunku do innych, izolowania się, trzymania się 
na uboczu, oraz że cechują się nadmierną ostrożnością, niepewnością i małą 
skutecznością w działaniu. Poza tym, charakteryzują się niższym natężeniem



potrzeb agresywnoÊci i seksualnej oraz tendencjà do uległości. Potrzeba uległo- 
Êci przejawia się m.in. w sumiennoÊci, zależnoÊci i unikaniu trudnych sytuacji, 
które wymagajà sprostania nowym wymaganiom i naciskom, a także w skrom- 
noÊci, skłonności do pozostawania w cieniu i podatnoÊci na wpływy innych osób 
(Siek, 1993, s. 348). Na podstawie powyższych informacji można przypuszczać, 
że lękliwi mężczyźni, podobnie jak kobiety, w celu realizacji potrzeby bezpie
czeństwa, wykazujà tendencję do tłumienia wchodzàcych z nià w konflikt dys
pozycji motywacyjnych.

Tabela 5. Współczynniki korelacji т w grupie mężczyzn (n=30).
ACL Lękliwośćspo- 

łeczna (X1-LS)
Lęk-stan

(X1)
Lęk-cecha

(X2)
Skale modus operandi Nck -, 206* -, 077 -, 033

Fav -, 113 , 061 -, 201
Unfav -, 113 -, 005 , 251*
Com -, 126 -, 122 -, 123

Skale potrzeb Ach -, 009 -, 160 -, 456***
Dom , 012 -, 236* -, 387**
End , 024 -, 140 -, 264*
O rd , 085 , 024 -, 084
Int , 040 , 148 -, 082
N ur -, 117 , 104 -, 034
Aff -, 100 -, 027 -, 231*
H et -, 295** -, 096 -, 219*
Exh -, 162 -, 048 -, 162
Aut -, 095 -, 218* -, 125
A gg -, 260* -, 219* -, 206
Cha -, 096, 055 -, 100
Suc , 045 , 154 ,369**
A ba , 033 ,302** 415***

D ef , 198, 267* , 242*
Skale tem atyczne Crs , 169 , 257* , 411***

Scn , 118 , 053 , 067
Scf , 000 -, 161 -, 284*
Pad -, 085 -, 024 -, 263*
Iss -, 163 , 068 -, 351**
Cps -, 139 , 089 -, 168
Mls -, 088 -, 093 -, 245*
Mas , 035 -, 159 -, 216*
Fem -, 205 , 140 , 177

Skale analizy transakcyjnej Cp , 152 -, 123 , 078
Np. , 012 , 022 -, 308**
A ,024 -, 046 -, 344**
Fc -, 136 -, 170 -, 318**
Ac , 012 , 062 , 283*

W skaźnik D , 030 , 246* ,487***

*** p. i. <, 001; ** p. i. <, 01; * p. i. <, 05



Nawiązując do koncepcji Rogersa (por. Hall, Lindzey, 2002, s. 263-290), moż
na by stwierdzić, że podwyższony poziom lękliwości społecznej jest związany 
z pewnym ograniczeniem tendencji do samorealizacji. Być może dzieje się tak, 
ponieważ w procesie indywidualnego rozwoju człowiek uczy się, że w celu zyska
nia akceptacji najbliższego otoczenia interpersonalnego należy tłumić pewne na
turalne dyspozycje motywacyjne: „Na miłości matki i innych osób dziecku tak 
bardzo zależy, iż nie tylko uczy się ono, co wolno robić, a czego nie wolno, by zdo
być jej aprobatę lub uniknąć dezaprobaty -  ale ponadto dziecko wyrabia sobie na 
tej podstawie zdanie: jakie jest, a jakie być powinno” (Murray, 1968, s. 175). Na
leży zauważyć, że obszar ograniczenia samorealizacji jest bardziej rozległy u ko
biet niż u mężczyzn. Niezależnie od płci podwyższona lękliwość społeczna współ- 
występuje z ograniczeniami w sferze potrzeb agresywności i seksualnej. Nic dziw
nego, gdyż schematy reagowania wzbudzane przez te dyspozycje motywacyjne 
spotykają się z największymi obwarowaniami ze strony otoczenia społecznego 
(Horney, 1999; Freud, 2001; Murray, 1968). Dodatkowo, lękliwości społecznej 
kobiet towarzyszy obniżone natężenie potrzeb dominacji, ujawniania się oraz 
zmiany (hipotezy 5b, 5e, 5g). Negatywna zależność między tendencją do doświad
czania lęku społecznego a potrzebą zmiany jest zgodna z podkreślanym w psy
chologii egzystencjalnej aspektem obawy przed wychodzeniem poza stan zastany, 
obawy przed nową potencjalnością, która z jednej strony stanowi rozwojową 
szansę, a z drugiej -  zagrożenie dla dotychczasowego poczucia bezpieczeństwa. 
May (1995, s. 24-25) uważa, że wchodzenie w kontakty interpersonalne zawsze 
jest związane zarówno z lękiem jak i radością (w różnym natężeniu): „Autentycz
ne spotkanie z inną osobą zawsze wstrząsa światem naszych relacji: wygodną, 
bezpieczną teraźniejszością momentu przed pojawieniem się pytania o naszą 
otwartość, gotowość do zmian. Czy powinniśmy zaryzykować nas samych, chwy
tać szansę wzbogacenia się przez tę nową relację (...), czy powinniśmy zamknąć 
się, wznieść barykadę, zatrzymać drugą osobę i stracić odcienie jej spostrzeżeń, 
uczuć, intencji? Spotkanie jest zawsze potencjalnie twórczym doświadczeniem, 
powinno się ono objawiać rozszerzeniem świadomości, wzbogaceniem siebie. (...) 
W autentycznym spotkaniu zmieniają się obie osoby, choćby tylko na chwilę”.

Specyficzna wyłącznie dla lęku społecznego, występująca w grupie kobiet 
i mężczyzn, ujemna korelacja z natężeniem potrzeby agresywności oraz seksual
nej, wydaje się uwidaczniać dwojaki charakter tej emocji -  korzystny i szkodliwy. 
Kępiński (2002, s. 162) twierdzi, że jest on „dość typowy dla biologicznych sy
gnałów zagrożenia. Zarówno lęk jak i ból jest zjawiskiem pozytywnym i negatyw
nym zarazem. (...) Sygnały niebezpieczeństwa mają więc jakby charakter waha
dłowy: po przekroczeniu pewnej amplitudy ich efekt z korzystnego zmienia się 
na szkodliwy”. Obawa przed odrzuceniem ze strony otoczenia społecznego, mo
tywując do tłumienia wewnętrznych impulsów o charakterze agresywnym i sek
sualnym oraz do hamowania nieakceptowanych społecznie zachowań, służy lep
szemu przystosowaniu oraz kształtowaniu dobrych relacji z otoczeniem interper
sonalnym. Jednocześnie, jeśli lęk występuje w nadmiernym natężeniu, może 
przyczynić się do zablokowania naturalnych dyspozycji motywacyjnych jednostki 
w stopniu uniemożliwiającym jej osobisty rozwój. Na przykład, nadmierne tłu
mienie potrzeby agresywności sprawia, że nie jest się w stanie bronić swojego



stanowiska, formułować oczekiwań czy okazywać niechęci w stosunku do innych 
ludzi, nawet w sytuacjach, gdy jest to uzasadnione czy wręcz konieczne.

5.3.2. SPECYFIKA R O Z B IE Ż N O ŚC I M IĘ D Z Y  „JA” R E A L N Y M  
I  „JA” ID E A L N Y M  A  L Ę K  SP O łE C ZN Y

Interesujàcy wydaje się fakt, że uzyskane wyniki nie potwierdziły założenia
0 zależności między poziomem lękliwości społecznej i samoocenà. Nie stwier
dzono występowania korelacji ogólnego poziomu lęku społecznego ani z nie- 
zgodnoÊcià wewnàtrz obrazu siebie (hipoteza 2), ani z nasyceniem obrazu „ja” 
negatywnymi komponentami (hipoteza 3) (zob. skale Fav, Unfav i współczynnik 
rozbieżności profilów D w tabelach 5 i 6). Otrzymane wyniki sà sprzeczne z po- 
glàdami wielu psychologów badajàcych specyfikę lęku społecznego i nieśmiało
ści (Leary, Kowalski, 2001; Zimbardo, Henderson, 2004; Tyszkowa, 1978; Har- 
was-Napierała, 1979, 1995).

Powyższe wyniki sà na tyle zaskakujàce, iż wzięto pod uwagę możliwość, że 
osoby lękliwe społecznie, wypelniajàc kwestionariusz ACL, zastosowały auto
prezentację ochronnà ukierunkowanà na uniknięcie ryzyka wywarcia niepożà- 
danego wrażenia. Przemawia za tym kilka argumentów. Po pierwsze, poziom lę
ku społecznego koreluje negatywnie z liczbà przymiotników zaznaczonych w te
ście ACL. Jednà ze specyficznych strategii autoprezentacji ochronnej jest ujaw
nianie w sytuacjach oceny społecznej możliwie najmniejszej liczby informacji 
dotyczàcych własnej osoby. Po drugie, w grupie kobiet wystàpila pozytywna za
leżność między lękiem społecznym a skalà typowości. Baumeister twierdzi, że 
„osoba, która troszczy się, aby nie wywrzeć złego wrażenia, nie będzie deklaro
wać ani pozytywnych, ani negatywnych cech. (...) ludzie obawiajàcy się porażki
1 wstydu będà opisywać siebie w przeciętnych, pośrednich, niezobowiàzujàcych 
kategoriach: ani za dobrze, ani zbyt źle” (za: Leary 2000, s. 183). Należy dodać, 
że korelacje z liczbà zaznaczonych przymiotników i z typowościà nie wystàpily 
w przypadku lęku dyspozycyjnego, zatem sà specyficzne wylàcznie dla lękliwo
ści społecznej.

Z drugiej zaś strony jest kilka argumentów przemawiajàcych za odrzuceniem 
przypuszczenia o próbie manipulacji wynikami. Po pierwsze, zwiàzek między wyni
kami uzyskanymi w zmodyfikowanej do pomiaru lęku społecznego skali X1 a po
ziomem lęku podczas badania (skala X1 STAI) jest niewielki, co może sugerować, 
że sytuacja badania w minimalnym stopniu uaktywniła lęk przed ocenà. Zatem je
śli badanie nie stanowiło w subiektywnym odczuciu osób badanych zagrożenia 
o charakterze interpersonalnym, to nie zastosowały one podczas wypełniania Te
stu ACL autoprezentacji ochronnej. Po drugie, mimo że w grupie mężczyzn nie 
występuje zwiàzek między poziomem lęku społecznego a wynikami uzyskanymi 
w skali typowości, nie stwierdzono tu, podobnie jak w grupie kobiet, korelacji mię
dzy globalnà samoocenà a tendencjà do reagowania lękiem w sytuacjach interper
sonalnych. Powyższa argumentacja wydaje się przemawiać za odrzuceniem opcji 
dotyczàcej próby manipulacji wynikami podjętej przez osoby badane.

Przyjmujàc zatem, że uzyskane wyniki odzwierciedlaj à faktyczny poziom  
samooceny osób badanych, można przypuszczać, że wiàże się on jedynie 
z ogólnym poziomem lękliwości, a nie pozostaje w zwiàzku z lękiem o charak



terze interpersonalnym. Nieliczni stoją na stanowisku, że negatywny obraz 
siebie nie ma związku z poziomem lęku odczuwanego w sytuacjach społecz
nych. Badania de Jonga (2002) wykazały, że kobiety lękliwe społecznie nie 
charakteryzują się niższym poziomem samooceny niż kobiety z grupy kontrol
nej. Różnice ujawniły się na poziomie sposobu oceniania innych ludzi (other- 
-esteem), kobiety lękliwe miały bardziej pozytywne mniemanie o innych. Au
tor badań uważa, że u podłoża lęku społecznego leży nie niska samoocena, 
ale obniżona tendencja do faworyzowania własnej osoby (reduced tendency to 
self -  favouring). Natomiast Crosier, badacz nieśmiałości, uważa, że lękliwość 
społeczna nie jest uwarunkowana poziomem globalnej samooceny. Wiąże się 
raczej z niską oceną własnej osoby w tych aspektach, które z punktu widzenia 
jednostki, są ważne dla osiągnięcia sukcesu w sytuacjach interpersonalnych 
(za: Harwas-Napierała, 1995). Podążając za kierunkiem myślenia wskazanym 
przez Crosiera, poddano analizie rozbieżność między realnym a idealnym ob
razem siebie osób badanych w zakresie poszczególnych aspektów mierzonych 
Testem ACL.

Opierając się na odchyleniach ćwiartkowych wyników otrzymanych w zmody
fikowanej do pomiaru lęku społecznego akali X1 wyodrębniono grupę o najwyż
szym poziomie lęku społecznego w badanej próbie (14 osób, które uzyskały wy
niki powyżej trzeciego kwartyla; Q 3=81) oraz grupę cechującą się najniższym 
lękiem społecznym (15 osób, które otrzymały wyniki poniżej pierwszego kwarty
la; Q1=42,5). W pierwszej grupie średnia wyników X1-LS wyniosła 91,4 punktu, 
a odchylenie standardowe -  6,99; w drugiej grupie odpowiednio średnia -  28,9, 
odchylnie standardowe -  11, 58. Następnie dla każdej z grup sporządzono profi
le ACL obejmujące realny i idealny obraz siebie. Istotność rozbieżności między 
„ja” realnym i „ja” idealnym w zakresie skal testu ACL w poszczególnych gru
pach określono za pomocą testu t-Studenta. Średnie profile grupy charakteryzu
jącej się najwyższym poziomem lęku społecznego w badanej próbie przedstawia 
poniższy wykres:

— "ja" realne — "ja" idealne 

Wykres 1. Średnie profile ACL grupy osób o najwyższym poziomie lęku społecznego.



W przeważającej większości skal rozbieżności między realnym i idealnym obra
zem siebie są istotne statystycznie: Ach, Dom, Exh, Scf, A, Fc (p. i. < 0,001), 
Unfav, End, Agg, Suc, Aba, Mls, Mas, Fem (p. i. < 0,01), Com, Ord, Het, Def, Ac 
(p. i. < 0,05). Różnice w zakresie pozostałych skal nie osiągają istotności staty
stycznej. Warto zwrócić uwagę na kierunek tych rozbieżności. Osoby, które osią
gnęły najwyższe wyniki w kwestionariuszu mierzącym lęk społeczny, odpowiada
jąc na pytanie „Jaki chcesz być?”, zaznaczały więcej, niż w opisie realnego obrazu 
siebie, przymiotników należących do następujących skal: potrzeby osiągnięć, do
minacji, wytrwałości, porządku, kontaktów heteroseksualnych, ujawniania się, 
agresji, zaufania do siebie, idealnego obrazu siebie, uzdolnień przywódczych, mę
skości, Dorosły oraz Wolne dziecko. Natomiast niższe wyniki w obrazie idealnym 
dotyczą skal: liczby negatywnych przymiotników użytych w teście (Unfav), typo- 
wości (Com), potrzeby wsparcia ze strony innych (Suc), poniżania się (Aba) i ule
głości (Def), kobiecości (Fem) oraz Adoptowane dziecko (Ac).

W grupie charakteryzującej się najniższym poziomem lęku społecznego roz
bieżność między „ja” realnym i „ja” idealnym osiąga istotność statystyczną w na
stępujących skalach: liczba użytych przymiotników negatywnych (Unfav), po
trzeba osiągnięć (Ach), potrzeba wytrwałości (End), potrzeba porządku (Ord), 
potrzeba doznawania opieki i wsparcia (Suc), zaufanie do siebie (Scf), przysto
sowanie osobowościowe (Pad), idealny obraz siebie (Iss), osobowość przywód
cza (Mls), Opiekuńczy Rodzic (Np), Dorosły (A), Adoptowane Dziecko (Ac) 
(p. i. < 0,001); liczba użytych przymiotników pozytywnych (Fav), potrzeba domi
nacji (Dom), potrzeba rozumienia siebie i innych (Int), gotowość na pomoc i po
radę innych ludzi (Crs) (p. i. < 0,01); potrzeba afiliacji (Aff), potrzeba poniżania 
się (Aba), skala twórczości (Cps), skala Wolne Dziecko (Fc) (p. i. < 0,05). Kieru
nek rozbieżności ilustruje poniższy wykres:

"ja" realne — "ja" idealne 

Wykres 2. Średnie profile ACL grupy osób o najniższym poziomie lęku społecznego.

W celu określenia specyfiki rozbieżności wewnątrz obrazu siebie w grupie 
osób o najwyższym w badanej próbie poziomie lękliwości społecznej, w dalszej 
analizie zostaną wzięte pod uwagę tylko te rozbieżności (z uwzględnieniem ich 
przedmiotu i kierunku), które występują w grupie lękliwej, a nie są obecne w ob
razie osób o najniższym poziomie lęku społecznego.



Specyficzne rozbieżności występujące w obrazie siebie osób lękliwych spo
łecznie dotyczą typowości (Com), kobiecości (Fem) oraz następujących potrzeb: 
heteroseksualnej (Het), ujawniania się (Exh), agresji (Agg) oraz uległości (Def).

Porównanie realnego i idealnego obrazu siebie osób o najwyższym poziomie 
lęku społecznego wskazuje na fakt, że chciałyby w większym stopniu szukać to
warzystwa i czerpać emocjonalną satysfakcję z kontaktów z osobami o odmien
nej płci oraz wykorzystywać wyzwania i okazje stwarzane przez życie interperso
nalne. Wyższe natężenie potrzeby ujawniania się w idealnym obrazie siebie wią
że się z pragnieniem bycia bardziej pewnym siebie i śmiałym w kontaktach inter
personalnych oraz wykazywania większej spontaniczności i swobody w sytu
acjach społecznej ekspozycji, zaś wyższy poziom potrzeby agresywności wskazuje 
na chęć stanowczego wyrażania własnego stanowiska i ochrony swoich interesów 
w kontaktach interpersonalnych oraz zwiększenia odwagi w stosunku do życia. 
Obniżone wyniki w skali mierzącej potrzebę uległości sugerują, że osoby charak
teryzujące się najwyższym poziomem lęku w badanej próbie chcą być bardziej 
energiczne i spontaniczne w swoich reakcjach, w mniejszym stopniu ulegać naci
skom ze strony otoczenia społecznego oraz przestać pozostawać w cieniu.

Powyższe wyniki sugerują, że mimo braku związku lękliwości społecznej 
z ogólnym poziomem rozbieżności między realnym i idealnym obrazem siebie, 
może ona wiązać się z rozbieżnościami w zakresie tylko niektórych, specyficz
nych aspektów obrazu „ja”. W niniejszym badaniu osoby cechujące się najwyż
szym poziomem lęku interpersonalnego wyraziły chęć zmiany tych właściwości 
własnej osobowości, które, jak wykazała wcześniejsza analiza, mają związek 
z występowaniem lęku społecznego (z wyjątkiem potrzeby zmiany). Tak więc 
charakterystyczna dla osób lękliwych uległość, konformizm, bezkonfliktowość, 
usuwanie się w cień i zachowawczość w kontaktach interpersonalnych nie są 
przez nie stanem pożądanym.

6. W NIOSKI

Analiza otrzymanych wyników wykazała, że tendencja do przeżywania lęku 
o charakterze interpersonalnym w umiarkowanym stopniu koreluje z określony
mi aspektami realnego obrazu siebie, oraz że obraz siebie osób o najwyższym 
w badanej próbie poziomie lęku społecznego charakteryzuje się występowaniem 
specyficznych rozbieżności między „ja” realnym i „ja” idealnym.

W grupie mężczyzn stwierdzono występowanie następujących zależności: po
ziom lęku społecznego koreluje negatywnie z natężeniem potrzeby agresywności 
oraz potrzeby seksualnej. Wyższemu poziomowi lęku towarzyszy również więk
sza tendencja do uległości i gotowości sięgania po pomoc i poradę, a także za
chowywanie rezerwy w kontaktach interpersonalnych, niepewność w podejmo
waniu prób realizacji własnych pomysłów oraz obniżona skuteczność w działa
niu. U  kobiet tendencji do przeżywania lęku społecznego towarzyszy niższy po
ziom potrzeb agresywności, seksualnej, zmiany, ujawniania się i dominacji, niż
szy poziom zaufania do siebie, a także skłonność do ugodowości i delikatności 
w relacjach interpersonalnych.

Wyniki otrzymane w niniejszych badaniach, zwłaszcza w grupie kobiet, po
twierdziły większość hipotez wysuniętych w stosunku do związku lęku społeczne



go i specyficznych aspektów „ja” realnego. Nie potwierdziły natomiast przypusz
czeń odnoszàcych się do roli globalnej negatywnej samooceny w generowaniu tej 
emocji. W badanej próbie nie stwierdzono występowania zależności między po
ziomem lęku społecznego a ogólnym wskaźnikiem rozbieżności między „ja” re
alnym i „ja” idealnym oraz przewagà w obrazie siebie negatywnych bàdê pozy
tywnych komponentów. Jednakże szczegółowa analiza profilów „ja” realnego 
i „ja” idealnego osób charakteryzujàcych się najniższym oraz najwyższym pozio
mem lęku interpersonalnego w badanej próbie ujawniła występowanie pewnych 
rozbieżności w obrazie siebie charakterystycznych wylàcznie dla osób lękliwych. 
Badani z tej grupy chcieliby być mniej ulegli, mniej ugodowi i delikatni w rela
cjach interpersonalnych, a także w większym stopniu realizować potrzebę agre
sywności i seksualnà.

Zalożeniem, ^ à c y m  u podłoża zaprezentowanych badań, było spojrzenie 
na problem lęku społecznego z szerszej perspektywy, określenie specyfiki lęku 
w powiàzaniu z indywidualnymi właściwościami doświadczajàcego go podmio
tu. Aby tę perspektywę poszerzyć jeszcze bardziej, warto byłoby uczynić przed
miotem badań np. zwiàzek lęku społecznego ze sposobem wartościowania. In- 
teresujàce byłoby również przeprowadzenie badań nad zwiàzkiem lęku spo
łecznego i osobowości z wykorzystaniem testu projekcyjnego, np. TAT, co 
znacznie zmniejszyłoby ryzyko podejmowania przez lękliwych społecznie ba
danych prób manipulacji własnymi odpowiedziami w celu uniknięcia negatyw
nej oceny.
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ANEKS 1

Instrukcja zastosowana w Skali X-1 Kwestionariusza STAI zmodyfikowanej 
do pomiaru lęku społecznego:

W górnej części tabeli wymieniono osiem sytuacji z codziennego życia, po le
wej stronie szereg twierdzeń, przy pomocy których ludzie zwykle opisują samych 
siebie.

Określ, ja k  się czujesz/ czułbyś (czułabyś) w każdej z  wymienionych sytuacji, 
ustosunkowując się do podanych twierdzeń w następujący sposób:

-  jeżeli dane twierdzenie odzwierciedla twoje samopoczucie, wpisz w odpo
wiedniej rubryce „ + ”,

-  jeżeli nie jest zgodne z tym, co czujesz, wstaw „-”.
Wypełnij wszystkie rubryki. Dziękuję.


