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SAM OŚW IADOM OŚĆ, EKSTRAW ERSJA  I N EURO TYZM  
A PERCEPCJA  D Z IEŁA  PLASTYCZN EG O

Self- conscious, extraversion and neuroticism and perception of painting art

Abstract

The authors of this article analyze connections between self-awareness (its 
individual, defensive, reflective and outer form), extraversion, neuroticism 
and perception of painting art. The correlations between reflective, defensive, 
outer forms of self- awareness, extraversion, neuroticism and perception of 
painting art were verified, but the relations between extraversion, neuroticism, 
the individual form of self-awareness and perception of painting art were not 
confirmed.

1. PERCEPCJA DZIEŁA PLASTYCZNEGO

W ychowanie plastyczne osób m a duże znaczenie dla rozwoju psychospołeczne
go każdej osoby, a szczególnie dla jednostek młodych. Edukacja taka uczy twórcze
go, jak i logicznego myślenia, a także sprzyja rozum ieniu i rozwiązywaniu nie tylko 
własnych problemów, ale innych osób. Różnego rodzaju działania edukacyjne do 
tyczące plastyki mają również duży wpływ  na zainteresowania do sztuki. Jednak 
szczególnego znaczenia nabierają w edukacji plastycznej procesy percepcji (Ru- 
dowski, 2004). Właściwe ich stym ulow anie w czasie nauki prowadzi do odpow ied
niego widzenia, rozum ienia, oceniania i przeżyw ania wartości artystyczno-este- 
tycznych.

W  ujęciu psychologicznym percepcja to akt interpretacji bodźców zarejestrowa
nych w m ózgu za pom ocą jednego i więcej m echanizm ów zmysłowych. Jest to rów
nież proces tworzenia, polegający na aktyw nym  odbiorze, analizie i interpretacji 
zjawisk zmysłowych. Podczas percepcji informacje, które dochodzą do mózgu, są 
tak przetw arzane, by zgadzały się z zarejestrow aną w pam ięci wiedzą o otaczają
cym świecie. To świadczy, że percepcja ma charakter indyw idualny i zarazem  do- 
stosowawczo-twórczy, bowiem zachodzi pod wpływem  dotychczasowych doświad
czeń odbiorcy, z którym i występują: wiedza, rozumowanie, pragnienia, przeżycia, 
nastawienia a nawet tem peram ent. Tak więc m ożna by rzec, iż trafnie ją określił



I. Kant, twierdząc, że dzięki niej człowiek widzi świat rzeczy nie takim i, jakie są, 
ale takim i, jakim i on jest (Rudowski, 2004).

W  zetknięciu z dziełem sztuki odbiorca z reguły wym ienia najważniejsze cechy 
utworu, zaś w dalszej analizie rozkłada go na elementy formy, a także próbuje wykryć 
powiązania, jakie m iędzy nim i występują. Robi to po to, aby lepiej poznać strukturę 
dzieła. Podczas analizy odbiorca musi postarać się wczuć w treść cudzych pojęć i po 
glądów. Jednak najważniejsze jest to, by oceniał zgodnie z subiektywnym odczuciem, 
które jest przecież wolne od opinii innych osób.

Zdaniem  R. Indargena (1978), m echanizm  percepcji jest zawsze zew nętrzny i m a 
miejsce w psychice odbiorcy. Przenikają się w nim  dwa światy: w ewnętrzny twórcy 
i subiektywny odbiorcy. Jego zdaniem , m echanizm  percepcji m a charakter dialogu 
m iędzy stru k tu rą  dzieła plastycznego, a s tru k tu rą  osobowości odbiorcy. Ów dialog 
pow inien przybierać charakter sytuacji problemowych. Podczas percepcji odbiorca 
może identyfikować cztery rodzaje wartości tkwiących w dziele sztuki: wizualne, 
semantyczne, artystyczno-estetyczne i nadestetyczne (Rudowski, 2001, 2004). Aby 
wym ienione wartości mogły być zauważalne i odebrane, choćby w m ałym  stopniu, 
musi wystąpić w percepcji jednocześnie widzenie, rozumienie, wartościowanie 
i przeżywanie.

Podsumowując, podczas percepcji dzieła w idzeniu podlega to, co jest konkretne, 
wizualne, zaś rozum ieniu podlegają znaczenia, które są ukryte w jego strukturze. 
W artościowaniu zaś i przeżyw aniu podlegają wszystkie te wartości, które zostały 
zrozum iane i dostrzeżone. Podczas percepcji interpretacja dzieła m a charakter in 
dywidualny i społeczny. Zarówno pierwszy jak i drugi są bardzo ważne w rozwoju 
edukacji jednostki i społeczeństwa, gdyż są ze sobą nierozerw alnie złączone.

W spółcześni znawcy p rzedm io tu  podkreślają, że podczas ko n tak tu  z dziełem  
dla odbiorcy najistotniejsze są na ogół problem y zw iązane z odkryw aniem  w ar
tości artystyczno-estetycznych. W yrazem  poszukiw ania i odkryw ania  tych w ar
tości są analizy: form alna, sym boliczna i sem iotyczno-sem antyczna. M ożna też 
inaczej nazwać to zjawisko, że m am y tutaj do czynienia z percepcją spon tan icz
ną, inspirow aną i ukierunkow aną. Pierwsza analiza dotyczy w artości w izual
nych, k tóre odbiorca w ychw ytuje za pom ocą zm ysłu w zroku i dalej poddaje 
działan iom  intelektu. Są to: tworzywo, elem enty formy, np.: linie, barwy, fak tu 
ra, św iatło, p rzestrzeń , ruch, k szta łty  lub proporcje. Składają się one na s tru k tu 
rę dzieła. W  d ru g im  rodzaju percepcji odbiorca analizuje cechy jakościowe 
i ilościowe dzieła plastycznego w kontekście związków i zależności, k tóre m ożna 
ująć w określone zasady estetyczno-artystyczne, aby w konsekwencji nadać im 
nazwę określonych środków  w yrazu  plastycznego (artystycznego). A naliza ta 
dotyczy rów nież w artości, k tóre tkw ią w s tru k tu rze  dzieła w postaci znaków, 
sym boli m etafor i aluzji. W  trzecim  rodzaju  analizy  odbiorca pow inien odczytać 
i zinterpretow ać znaczenie form y i treści dzieła plastycznego oraz znaleźć s to 
pień ich zgodności z przesłaniem  artystycznym  (ideowym) tw órcy dzieła pla
stycznego (Rudowski, 2004).

2. ZAŁOŻENIA TEORII SAMOŚWIADOMOŚCI

Samoświadomość w teorii Zaborowskiego (1989, 1998, 2000) -  w przeciwień
stwie do W icklunda (1975) lub Baumeistera (1984) -  nie stanowi jednolitej s tru k tu 



ry, ale jest układem  dynam icznych procesów. W  struk turze  samoświadomości (CF) 
m ożna w yodrębnić określone treści i formy.

Treściam i sam ośw iadom ości m ogą być dane percepcyjne, myśli, sądy, uczu
cia, plany, zachow ania jednostk i lub stosunki społeczne. Treści sam ośw iadom o
ści są dostępne jednostce za pom ocą introspekcji i m ogą przebiegać opierając się 
na kodach w erbalnych, sem antycznych lub obrazowych. M ożna je podzielić we
dług różnych kryteriów , ale heurystyczne znaczenie m a podział na treści we
w nętrzne i zew nętrzne.

Treści wewnętrzne obejmują myśli, sądy, emocje spostrzegane introspekcyjnie 
przez jednostkę,, do których dostępu nie m ają inne osoby, i o których mogą jedynie 
wnosić z jej wypowiedzi, obserwacji, zachowania lub stylu życia.

Treści zewnętrzne mogą obejmować np. zachowania jednostki, pełnione role lub 
percepcję dzieł sztuki i są spostrzegane ekstraspekcyjnie, a także mogą być w m ia
rę możliwości obiektywnie określone i badane. Treści te na ogół łączą się z niższym  
poziom em  autokoncentracji niż treści wewnętrzne.

Jednak treści samoświadomości nie funkcjonują w umyśle człowieka dowolnie, 
w sposób chaotyczny, ale są uporządkow ane za pom ocą różnych form sam ośw iado
mości. M ożna wyróżnić -  według Zaborowskiego (2000) -  cztery istotne formy 
samoświadomości: indyw idualną, zewnętrzną, refleksyjną i obronną.

Sam ośw iadom ość ind y w id u aln a  polega na em ocjonalnym  i personalnym  prze
tw arzaniu inform acji o własnej osobie. W yraża jednostkowe doświadczenia p o 
znawcze, em ocjonalne i społeczne człowieka, wyrosłe na bazie jego biografii. Sa
moświadomość osobowa (indywidualna) może sprzyjać subiektywizacji przeżyć, 
co w zachowaniu objawia się poczuciem odrębności i izolacji.

Sam ośw iadom ość zew nętrzna polega na w m iarę obiektywnym  przetw arzaniu 
informacji o własnej osobie. Pod wpływem  sam oświadom ości zewnętrznej jed
nostka uświadam ia sobie norm y i w zory społeczne, jakie funkcjonują w różnych 
sytuacjach, i stara się im podporządkować. Samoświadomość ta łączy się z tenden
cją do przystosowania i konform izm u.

Sam ośw iadom ość refleksy jna funkcjonuje na bazie pojęć i sądów ogólnych. 
Pojęcia te i sądy odwołują się do inform acji przetw arzanych zarów no przez sa
m oświadom ość osobową i zew nętrzną. P rzedm iotem  sam ośw iadom ości reflek
syjnej są duże sfery osobowości czy zachowań, np. zachow ania m oralne, praca 
zawodowa. Sam ośw iadom ość refleksyjna stanow i najwyższą formę sam ośw iado
mości, k tóra najlepiej um ożliw ia jednostce korygowanie własnej osobowości i za
chowania.

Sam ośw iadom ość o b ro n n a  polega na zawężeniu pola świadomości, osłabieniu 
uwagi dowolnej i myślenia abstrakcyjnego oraz nieadekwatnej samoocenie. Sam o
świadomości obronnej towarzyszy zm ienność nastrojów, skłonność do depresji 
i złego samopoczucia. Jednostki o sam oświadom ości obronnej nierzadko uciekają 
od sam oświadom ości tego rodzaju, korzystając z alkoholu lub narkotyków (Zabo
rowski, Śląski, 2004; Śląski, Żylicz, 2006).

Podsumowując, treści wewnętrzne i zewnętrzne funkcjonują w ścisłym związku 
z formami, za pom ocą których są przetwarzane, a więc formą indyw idualną, obron
ną, zew nętrzną i refleksyjną. Związki te przedstawia tabela n r 1.



Tabela nr 1. Rodzaje treści i form samoświadomości

Forma Treści

W ew nętrzne Zewnętrzne

Indyw idualna 1 2

O bronna 3 4

Zew nętrzna 5 6

Refleksyjna 7 8

Dla ilustracji m ożem y scharakteryzować przykładowo następujące typy sam o
świadomości:

-  samoświadomość indywidualna wewnętrzna (typ 1) -  osoba przetw arza tre 
ści wewnętrzne (np. emocje) na podstawie stru k tu ry  „ja , egocentrycznie.

-  samoświadomość obronna zewnętrzna (typ 4) -  osoba przetw arza treści ze
wnętrzne (np. percepcja dzieła sztuki) na podłożu lęku.

Aby lepiej zobrazować psychologiczne funkcjonowanie samoświadomości, Za
borowski (1998) przedstaw ił to w formie zaproponowanego poniżej modelu, w k tó 
rym  widać, że istnieją zależności m iędzy aktualnym  stanem  samoświadomości 
i percepcją.

OSOBOWOŚĆ => PROCESY <=>
STYMULUJĄCE 

potrzeby uwaga
postawy pamięć
schematy percepcja
samoocena

Rys. nr 1. Model procesów samoświadomości (Zaborowski, 1998, s. 41)

3. PROBLEMATYKA BADAWCZA

Prekursoram i badań nad odbiorem  estetycznych w rażeń byli Fechner i W undt 
w latach 70. XIX w. Zauważyli oni w swych eksperym entalnych badaniach, że per
cepcja dzieł plastycznych zależy od indywidualnych preferencji psychologicznych 
każdej jednostki. Podobnie opisywał to Dewey w 1934 r., uważając, że percepcja 
w rażeń estetycznych jest kreowana w znacznym  stopniu przez wcześniejsze osobi
ste doświadczenia. (Leder i in., 2004).

Inny badacz psychologii sztuki uważa, że psychologiczny odbiór dzieł sztuki po 
lega na jednoczesnym  i kompleksowym wystąpieniu następujących czynników: 
pamięci, uwagi, emocji i świadomości, co powoduje, że dane dzieło będzie w spo
sób indyw idualny zapam iętane na dłuższy lub krótszy czas (Solso, 2003).

Leder i wsp. (2004), podsum ow ując dotychczas badan ia  nad  percepcją w ra
żeń estetycznych, zaproponow ali także w łasny m odel, w k tó rym  duże znacze
nie przypisują uw arunkow aniom  sy tuacyjnym  (typu bezpośredn i kon tak t z au
torem  dzieła) lub fizycznym  (kolor, sym etria, światło). Ale też w ielką wagę 
przyw iązyw ali do czynników  psychologicznych, ty p u  -  styl poznaw czy i stan  
em ocjonalny odbiorcy w rażeń  estetycznych w kontakcie z dziełam i sztuk i (m u
zyka, fotografie lub obrazy). Podobną rolę preferencji psychologicznych ty p u  -

SAMOŚWIADOMOŚĆ <= ZACHOWANIE
AKTUALNA WERBALIZACJA
refleksyjna
obronna
zewnętrzna
indywidualna



rodzaj osobowości i po trzeby  psychiczne -  przypisuje w percepcji dzieł sztuki 
Leontiev (2000)

Landau i in. (2006) badał odbiór m alarskich dzieł francuskich im presjonistów 
w zależności od wywoływanego nastroju i świadomości własnych potrzeb u  bada
nych osób. Stwierdził, że gdy nastrój wpływa na odbiór takiego dzieła -  wywoły
wano nastrój kojarzony ze śmiercią -  to osoba badana zapam iętuje mniej szczegó
łów z oglądanego obrazu. Podobne zjawisko zachodzi, gdy osoby prezentują niską 
świadomość swoich potrzeb.

F urnaham  i W alker (2001) w przeglądzie badań  nt. percepcji dzieł sztuki (m u
zyka, fotografia, obrazy, rzeźby) podkreślają rolę Eysencka, k tó ry  już w 1940 r. 
stw ierdził w swoich badaniach , że ekstraw ersja odgryw a znaczącą rolę w p e r
cepcji obrazów  im presjonistów . N astępnie w ym ienien i autorzy sam i zbadali 
preferencje w yboru  różnego rodzaju  obrazów  w zależności od  ty p u  osobowości. 
Stw ierdzili w swym  badan iu , że neuro tyzm  -  w brew  hipotezom  -  sprzyja 
w yborow i dzieł abstrakcyjnych, natom iast ekstraw ersja nie koreluje w sposób 
znaczący z w yborem  żadnego rodzaju  obrazów. W ym ienieni au torzy  -  w yko
rzystując rów nież analizę regresji -  stw ierdzili, że na w ybór różnego rodzaju  
obrazów  większy w pływ  m a neuro tyzm  i płeć n iż tem peram ent w ujęciu 
Zuckerm ana.

Inny psycholog -  już dużo wcześniej (Rump, 1982) -  w swych badaniach stwier
dził, że ekstrawersja koreluje dodatnio z niezależnością osoby przy percepcji dzieł 
plastycznych.

4. PREDYKCJE

Z teorii treści i form sam oświadom ości oraz teorii osobowości m ożna wyprow a
dzić ważne predykcje, które z jednej strony mogą ujawnić nowe aspekty trafności 
i rzetelności wskaźników używanych w badaniach nad samoświadomością, osobo
wością i percepcją, a z drugiej na wykryw ane zależności.

Nie ulega wątpliwości, że stru k tu ra  sam oświadom ości i osobowość wpływa na 
różne procesy wewnętrzne (myśli, emocje, percepcję). M ożna przyjąć, że poszcze
gólne formy samoświadomości i osobowość mogą powodować różnorodną percep
cję dzieł plastycznych.

Zagadnienie związku m iędzy s truk tu rą  sam oświadom ości i osobowości a per
cepcją stało się dla nas głównym problem em  badawczym.

Podsumowując przedstawione badania i teorie, m ożna stwierdzić, że istotną rolę 
w kształtowaniu percepcji dzieła plastycznego odgrywają pewne dyspozycje osobo
wości odbiorcy.

Podstawowym celem prezentowanych badań jest udzielenie odpowiedzi na na
stępujące pytanie badawcze: Czy pewne dyspozycje osobowości (samoświadomość 
obronna, refleksyjna, zewnętrzna, indyw idualna oraz ekstrawersja i neurotyczność) 
badanych wpływać będą na percepcję dzieła plastycznego?

W  ram ach przedstawionego pytania badawczego m ożna sformułować następu
jące hipotezy:

H 1. U osób z niskim  poziom em  samoświadomości obronnej i indywidualnej 
poziom percepcji dzieła plastycznego będzie istotnie wyższy niż u osób z wysokim  
poziomem sam oświadom ości obronnej i indywidualnej;



H 2. U osób z wysokim poziom em  sam oświadom ości refleksyjnej i zewnętrznej 
poziom  percepcji dzieła plastycznego będzie istotnie wyższy niż u osób z niskim  
poziom em  samoświadomości refleksyjnej i zewnętrznej;

H 3. U osób z wysokim  poziom em  ekstrawersji poziom  percepcji dzieła plastycz
nego będzie istotnie wyższy niż u osób z wysokim  poziom em  neurotyczności;

H 4. U osób z wysokim  poziom em  ekstrawersji będzie współwystępował wysoki 
poziom  percepcji inspirowanej dzieła plastycznego, natom iast u osób z wysokim 
poziom em  neurotyczności będzie współwystępował wysoki poziom  percepcji 
spontanicznej dzieła plastycznego;

H 5. U osób z wysokim  poziom em  sam oświadom ości zewnętrznej będzie współ
występował wysoki poziom  percepcji inspirowanej dzieła plastycznego, natom iast 
u osób z wysokim poziom em  samoświadomości obronnej będzie współwystępował 
wysoki poziom percepcji spontanicznej dzieła plastycznego.

H 6. U osób z w ysokim  poziom em  samoświadomości refleksyjnej i indyw idual
nej będzie współwystępował wysoki poziom  percepcji ukierunkow anej dzieła pla
stycznego.

5. METODA

5.1. OSOBY BADANE I PRZEBIEG BADAŃ

Przebadane1 zostały 82 osoby, w tym  28 mężczyzn i 54 kobiety. Badani to stu 
denci uczelni warszawskich w wieku od 23 do 30 lat.

Osoby badane dostały do wypełnienia 3 narzędzia psychologiczne. Najpierw 
uzupełniali Skalę Samoświadomości Z.Zaborowskiego, a potem  test MPI Eysencka. 
Następnie eksponowano obraz T. Rudowskiego pt. Unia Europejska 2001 albo i na 
koniec eksperym entu osoby badane w ypełniały kwestionariusz dotyczący percep
cji obrazu malarskiego.

5.2. ZASTOSOWANE METODY

Skalę Samoświadomości skonstruowali w Polsce Zaborowski i Oleszkiewicz
(1988), bazując na teorii samoświadomości CF Zaborowskiego (1997). W  naszych 
badaniach zastosowano skróconą skalę do pom iaru  samoświadomości -  obronnej, 
refleksyjnej, indywidualnej i zewnętrznej -  składającą się z 20 pytań. Właściwości 
psychometryczne skali były zadowalające, np.: rzetelność m ierzona m etodą stabil
ności bezwzględnej wyniosła dla poszczególnych wym iarów samoświadomości od 
0,78 do 0,88, a trafność względem Kwestionariusza Tem peram entu Strelaua dla 
poszczególnych wym iarów samoświadomości wyniosła od 0,26 do 0,42.

Skalę MPI do pom iaru  ekstrawersji i neurotyzm u w ujęciu H. Eysencka adapto
wał do w arunków  polskich M. Choynowski. Rzetelność skal -  m etodą Spearmana- 
-Browna -  wyniosła od 0,75 do 0,9. Natom iast trafność tego narzędzia ustalono na 
podstawie badań grup klinicznych (Sanocki, 1981).

Kwestionariusz do badania percepcji spontanicznej, inspirowanej i uk ierunko
wanej dzieła plastycznego skonstruow ał T. Rudowski (2004). Stabilność bezwzględ
na badana w grupie osób o wykształceniu plastycznym w odstępstwie 2 tygodni dla 
poszczególnych pytań  wyniosła od 0,54 do 0,76.

1 Część badań przeprowadziły A. Adkowska i D. Jurkowska, za co im serdecznie dziękujemy.



Obraz pt. Unia Europejska 2001 albo autorstwa T. Rudowskiego (2004) został 
nam alow any farbam i olejnymi w sposób bardzo ekspresyjny, gdzie kolor służy za 
środek w yrażaniu emocji. Obraz o wielkości 60cm x 73cm sprawia wrażenie p o 
godnej sceny rodzajowej, która mogłaby mieć miejsce na plaży podczas pięknego 
i słonecznego dnia. Dzięki fakturze nam alowane postacie i niebo dają płaszczyźnie 
obrazu specyficzny rodzaj świetlistości, bliskości i przestrzeni. Za pom ocą światła 
w obrazie oddzielono świat rzeczywisty od realnego. Więcej szczegółów można 
zobaczyć na poniżej fotografii.

Fot. n r  1. O braz Unia Europejska 2001 albo T. Rudowskiego

6. W Y N IK I

Celem badań był pom iar poziom u w trzech rodzajach percepcji jaki zaistniał po 
ekspozycji dzieła plastycznego w zależności od pewnych dyspozycji osobowości 
(samoświadomość, ekstrawersja i neurotyzm).

W  trakcie analizy statystycznej ustalono, że m ożna zastosować testy n ieparam e
tryczne: M anna-W hitneya i korelacji Tau-Kendalla. Do wyłonienia grup z niskim  
bądź wysokim poziom em  poszczególnych rodzajów samoświadomości zastosowa
no podział wyników  na kwartyle i wybrano w yniki z dolnego i górnego kwartyla 
(Brzeziński, 1999).

Tabela n r  2. R ozkład w yników  w grupach  o w ysokim  
lub n isk im  poziom ie sam ośw iadom ości refleksyjnej

Nazwa zmiennej Suma rang (nw) Suma rang (ww) Z p<0,05*
Percepcja spontaniczna 694 531 1,51 0,07
Percepcja inspirow ana 563 662 -1,64 0,01

Percepcja ukierunkow ana 516 708 -2,98 0,002
*dla testów  jednostronnych
nw -  niski w ynik  (dolny lcwartyl), ww -  wysoki w ynik  (górny kwartyl)

Z tabeli n r 2 wynika, że u osób z wysokim  poziom em  samoświadomości reflek
syjnej występuje wyższy poziom  percepcji inspirowanej (t=-l,64, p<0,01) i poziom



percepcji ukierunkow anej (t=-2,98, p<0,002) niż u  osób z niskim  poziom em  sam o
świadomości refleksyjnej.

Tabela n r 3. Rozkład wyników w grupach o wysokim 
lub niskim  poziomie samoświadomości obronnej

Nazwa zmiennej Suma rang (nw) Suma rang (ww) Z p<0,05

Percepcja spontaniczna 528 902 -1,58 0,11

Percepcja inspirow ana 498 948 -1,91 0,05

Percepcja ukierunkow ana 591 734 -2,12 0,03

Z tabeli n r 3 w ynika, że u osób z niskim  poziom em  sam oświadom ości obronnej 
występuje wyższy poziom  percepcji inspirowanej (t=-l,91, p<0,05) i poziom  percep
cji ukierunkow anej (t=-2,ll, p<0,03) niż u  osób z w ysokim  poziom em  sam ośw iado
mości obronnej.

Tabela n r 4. Rozkład wyników w grupach o wysokim 
lub niskim  poziomie samoświadomości indywidualnej

Nazwa zmiennej Suma rang (nw) Suma rang (ww) Z p<0,05

Percepcja spontaniczna 544 832 -1,51 0,12

Percepcja inspirow ana 659 719 -1,27 0,21

Percepcja ukierunkow ana 589 598 -0,45 0,65

Tabela n r 5. Rozkład wyników w grupach o wysokim 
lub niskim  poziomie samoświadomości zewnętrznej

Nazwa zmiennej Suma rang (nw) Suma rang (ww) Z p<0,05

Percepcja spontaniczna 498 543 -1,62 0,11

Percepcja inspirow ana 392 641 -2,15 0,03

Percepcja ukierunkow ana 514 521 -0,93 0,34

Z tabeli n r 5 w ynika, że u  osób z w ysokim  poziom em  sam ośw iadom ości ze
w nętrznej występuje wyższy poziom  percepcji inspirowanej (t=-2,15, p<0,03) niż 
u osób z n iskim  poziom em  sam ośw iadom ości zewnętrznej.

Tabela nr 6. Rozkład wyników w grupach o wysokim lub niskim  poziomie neurotyzm u
Nazwa zmiennej Suma rang (nw) Suma rang (ww) Z p<0,05

Percepcja spontaniczna 519 707 -1,79 0,07

Percepcja inspirow ana 544 681 -1,21 0,21

Percepcja ukierunkow ana 595 631 -0,85 0,39

Tabela nr 7. Rozkład wyników w grupach o wysokim lub niskim  poziomie ekstrawersji
Nazwa zmiennej Suma rang (nw) Suma rang (ww) Z p<0,05

Percepcja spontaniczna 439 689 -2,26 0,02

Percepcja inspirow ana 566 541 0,93 0,39

Percepcja ukierunkow ana 498 612 -0,89 0,37



Z tabeli n r 7 wynika, że u  osób wysokim  poziom em  ekstrawersji występuje w yż
szy poziom  percepcji spontanicznej (t=-2,26, p<0,02) niż u osób z niskim  pozio
m em  ekstrawersji.

Tabela nr 8. Korelacje zachodzące między samoświadomością refleksyjną
a percepcją dzieła plastycznego

Rodzaje zmiennych N Tau -  Kendalla Z p<0,05
Percepcja

spontaniczna
82 0,11 1,71 0,09

Percepcja inspirow ana 82 0,18 2,41 0,01
Percepcja

ukierunkow ana
82 0,15 2,06 0,03

Z tabeli n r 8 w ynika, że z wysokim  poziom em  samoświadomości refleksyjnej 
współwystępuje wysoki poziom  percepcji inspirowanej (Z=2,41, p<0,01) i poziom  
percepcji ukierunkow anej (Z=2,06, p<0,03).

Tabela n r 9. Korelacje zachodzące między samoświadomością obronną
a percepcją dzieła plastycznego

Rodzaje zmiennych N Tau -  Kendalla Z p<0,05
Percepcja spontaniczna 82 0,16 2,15 0,03
Percepcja inspirow ana 82 0,17 2,21 0,02

Percepcja
ukierunkow ana

82 0,09 0,96 0,35

Z tabeli n r 9 w ynika, że z wysokim  poziom em  samoświadomości obronnej 
współwystępuje wysoki poziom  percepcji spontanicznej (Z=2,15, p<0,03) i poziom  
percepcji inspirowanej (Z=2,21, p<0,02).

Tabela n r 10. Korelacje zachodzące m iędzy samoświadomością indywidualną
a percepcją dzieła plastycznego

Rodzaje zmiennych N Tau -  Kendalla Z p<0,05
Percepcja

spontaniczna
82 0,12 1,66 0,09

Percepcja inspirow ana 82 0,13 1,71 0,07
Percepcja

ukierunkow ana
82 0,09 0,99 0,32

Tabela nr 11. Korelacje zachodzące między samoświadomością zewnętrzną
a percepcją dzieła plastycznego

Rodzaje zmiennych N Tau -  Kendalla Z p<0,05
Percepcja spontaniczna 82 0,11 1,56 0,11
Percepcja inspirow ana 82 0,14 1,81 0,05

Percepcja
ukierunkow ana

82 0,06 0,86 0,42



Z tabeli n r 11 wynika, że z wysokim  poziom em  samoświadomości zewnętrznej 
współwystępuje wysoki poziom  percepcji inspirowanej (Z=l,81, p<0,05).

Tabela n r 12. Korelacje zachodzące między neurotyzmem 
a percepcją dzieła plastycznego

Rodzaje zmiennych N Tau -  Kendalla Z p<0,05
Percepcja spontaniczna 82 0,15 2,09 0,03
Percepcja inspirow ana 82 0,07 0,95 0,34

Percepcja ukierunkow ana 82 0,05 0,71 0,46

Z tabeli n r 12 wynika, że z wysokim  poziom em  neurotyzm u współwystępuje 
wysoki poziom  percepcji spontanicznej (Z=2,09, p<0,03).

Tabela n r 13. Korelacje zachodzące m iędzy ekstrawersją 
a percepcją dzieła plastycznego

Rodzaje zmiennych N Tau -  Kendalla Z p< 0,05
Percepcja spontaniczna 82 0,14 1,87 0,05
Percepcja inspirow ana 82 0,11 1,45 0,17

Percepcja ukierunkow ana 82 0,05 0,76 0,42

Z tabeli n r 13 wynika, że z wysokim  poziom em  ekstrawersji współwystępuje 
wysoki poziom  percepcji spontanicznej (Z=l,87, p<0,05).

7. DYSKUSJA

M ożna powiedzieć, że wszystkie postawione hipotezy potw ierdziły się tylko 
częściowo, ale również otrzym ano w yniki nieprzewidywane w tym  badaniu, doty
czy to szczególnie samoświadomości obronnej, indywidualnej i refleksyjnej, a tak
że ekstrawersji.

Jeśli chodzi o struk tu rę  samoświadomości w percepcji dzieła malarskiego to na 
podstawie przedstawionych badań m ożna stwierdzić, że zasadniczą rolę odgrywa 
samoświadomość refleksyjna i obronna, w m niejszym  stopniu -  zewnętrzna, 
a w żadnym  -  sam oświadom ość indywidualna. Osoby z wysokim poziom em  sa
m oświadomości obronnej w percepcji dzieła malarskiego, jak i w innych zjawi
skach psychologicznych, np. percepcja reklamy, zachowują dystans i sceptycyzm. 
Potwierdzają to wcześniejsze badania, że osoby, które wykazują wysoki poziom 
lęku, dogm atyzm u i brak w iary w siebie, odbierają otaczającą rzeczywistość w spo
sób bardzo ostrożny. Dotyczy to także percepcji dzieła sztuki, do której podchodzą 
niepewnie i z dużym  niepokojem, co u trudn ia  adekwatną ocenę takiego dzieła 
i doznawanie w pełni przeżyć estetycznych (Horton, 1979; Śląski i in., w druku).

Osoby z wysokim poziom em  sam oświadom ości zewnętrznej w trakcie ogląda
nia obrazu mają wyższy poziom  percepcji niż osoby z niskim  poziom em  sam o
świadomości zewnętrznej -  co potw ierdza zakładaną hipotezę. M ożna tylko przy
pom nieć, że w samoświadomości zewnętrznej -  w myśl teorii Zaborowskiego 
(1989) -  funkcjonują różne w zory i norm y społeczne, co u takich osób może wzbu
dzać poczucie odpowiedzialności i sprzyjać w ykonaniu różnorodnych zadań. 
A więc osoby z wysokim poziom em  sam oświadom ości zewnętrznej, patrząc na



dzieło sztuki, mogą traktow ać je jako jeszcze jedno zadanie, które należy wykonać 
w sposób poważny, dokładny i odpowiedzialny.

N atom iast jeśli chodzi o b rak  w pływ u poziom u sam ośw iadom ości indyw idu
alnej na poziom  percepcji dzieła plastycznego, m ożna to w yjaśnić w dwojaki spo 
sób. Po pierwsze, obraz dla tych osób m ógł być niezbyt ciekawy i te nie w ykazały 
one większego zainteresow ania. Po wtóre, trzeba pam iętać, że osoby z w ysokim  
poziom em  sam ośw iadom ości indyw idualnej m ocno są skoncentrow ane na sobie 
i swojej autoprezentacji, więc m ało uwagi poświęcają tem u, co się wokół nich 
dzieje. Jak podaje Zaborow ski (1989), funkcjonow anie tak ich  osób m oże przeja
wiać się w silnym  poczuciu odrębności i własnej tożsam ości. Taki stan  funkcjo 
now ania powoduje, że osoby te w pew ien sposób izolują się od zew nętrznego 
stanu rzeczy, co może sprzyjać także dystansow i do innych ludzi lub percepcji 
dzieła sztuki.

Potwierdziła się -  zgodnie z przew idyw aniam i -  rola sam oświadom ości reflek
syjnej w percepcji dzieła malarskiego. Podobnie jak i przy innych problem ach psy
chologicznych, np. reklam a, psychoterapia osób uzależnionych (Śląski, 2004), ten 
rodzaj sam oświadom ości odgrywa decydującą rolę. Samoświadomość refleksyjna, 
która funkcjonuje na bazie uogólnionych operacji poznawczych, typu analiza czy 
synteza, pozwala także na dokładną i adekwatną analizę dzieła sztuki, co przejawia 
się w wysokim  poziom em  percepcji ukierunkow anej. Jest to także dowód na to, że 
warto u wszystkich osób rozwijać ten rodzaj samoświadomości, ponieważ ułatw ia 
jednostce funkcjonow anie w każdej sferze życia, nawet tak  wąskiej, jaką jest p rze
żywanie estetyczne.

Nie potw ierdziła się hipoteza dotycząca oddziaływ ania na percepcję dzieła m a
larskiego przez zm ienną osobowościową -  neurotyczność. Poziom neurotyczności 
w badanej populacji nie różnicował poziom u percepcji dzieła m alarskiego i są to 
w yniki przeciwstawne danym  z badań  Furnham a i W alkera (2001). Natom iast 
odw rotnie było z poziom em  ekstrawersji, k tóry  w badanej populacji różnicow ał 
poziom i rodzaj percepcji dzieła m alarskiego i dane są także przeciwstawne w yni
kom z eksperym entu F urnham a i W alkera (2001). Jednak trzeba zauważyć, że p o 
ziom ekstrawersji nie korelował z przew idyw anym  poziom em  percepcji insp iro 
wanej, tylko z poziom em  percepcji spontanicznej. M ożna znów w yjaśnić te dane 
m ałym  zainteresow aniem  tych osób tak im  obrazem  m alarskim , ale z psycholo
gicznego p u n k tu  w idzenia m ożna na nie spojrzeć jeszcze inaczej. M ianowicie, u osób 
z wysokim  poziom em  ekstrawersji dom inuje w zachowaniu chęć naw iązyw ania 
dobrych kontaktów  z innym i ludźm i i podtrzym yw anie do nich pozytyw nych 
emocji (Zawadzki i in., 1995). Dlatego też osobom  tym  może być tru d n o  skoncen
trować się na pogłębionej analizie dzieła sztuki (percepcja inspirowana) i ich od 
biór dzieła m alarskiego ogranicza się tylko do uproszczonej analizy (percepcja 
spontaniczna). D odatkow ym  argum entem  w tej sprawie może być też rodzaj obra
zu, k tóry  od strony analizy jakościowej zawiera wiele detali n a tu ry  symbolicznej 
i nierzeczywistej, co nie ułatw ia n iektórym  osobom  -  szczególnie ekstrawertykom  
-  adekwatnej ich oceny.

Badania nasze więc są kolejnym dowodem na rzecz istotnej roli, jaką odgrywa 
s truk tu ra  sam oświadom ości w życiu każdej jednostki, w m niejszym  stopniu takiej 
roli dowodzi s tru k tu ra  osobowości w ujęciu Eysencka.



Dalsze badania pow inny iść w k ierunku  eksperym entalnej weryfikacji oddziały
wania s tru k tu ry  sam oświadom ości na poziom  i rodzaj percepcji dzieła sztuki. In 
teresujące byłoby także sprawdzenie, jak sam oświadom ość czy inne zm ienne oso
bowościowe wpływają na percepcję dzieła artystycznego w zależności od rodzaju 
sztuki (obrazy, fotografie lub rzeźby).
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