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OBRAZ SIEBIE U OSÓB PO KOREKCJI WADY WZROKU 

 
 
Wstęp 
 

a pośrednictwem zmysłu wzroku przyjmujemy najwięcej informacji z 
otoczenia i na ich podstawie tworzymy własny obraz świata. Dla oczu to 
ciągły, lecz konieczny wysiłek. Obecnie żyje ok. 50% ludzi z wadami 

wzroku, a najczęściej wybieraną metodą jego korekcji są okulary. Wiele osób, dotyczy 
to szczególnie młodego pokolenia, rezygnuje z nich, kierując się nie racjonalnymi 
przesłankami, lecz odczuciem dyskomfortu i względami estetycznymi. Postrzeganie 
własnej atrakcyjności często uzależnione jest od możliwości realizacji potrzeb, a 
okulary są niejednokrotnie przeszkodą w ich zaspakajaniu. Wszystko to może 
wpływać na obniżenie oceny samego siebie, stąd niejednokrotnie rodzi się 
poszukiwanie jakiegoś generalnego rozwiązania tych problemów i podjęcie decyzji o 
zabiegu chirurgicznym, który ma przynieść definitywne przeciwdziałanie deficytom 
somatycznym i psychicznym. Celem poniższego opracowania jest uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie: czy chirurgiczne skorygowanie wady wzroku powoduje 
zmiany w strukturze obrazu siebie oraz podwyższenie samooceny. Taką nadzieję 
wiązały z nią osoby, które się jej poddały. Dla weryfikacji postawionych hipotez 
zastosowano Test Przymiotnikowy ACL (Adjective Check List) H. G. Gougha i A. B. 
Heilbruna.  

 
1. Teoretyczne podstawy badań 
 
Percepcja to proces odbioru informacji oraz ich interpretacji, której istotną 

cechą jest jej aktywny i twórczy charakter. Szacuje się, że około 80% danych dociera 
do nas za pośrednictwem wzroku. Problemy ze wzrokiem ma ponad połowa Polaków. 
Ogólnie wady układu optycznego możemy podzielić na krótkowzroczność (myopia), 
nadwzroczność (hypermetropia) i astygmatyzm (niezborność). Dla uniknięcia 
skutków tych deficytów wymagana jest ich korekcja. Wraz z postępem technik 
medycznych, oprócz tradycyjnych metod poprawy widzenia (okulary korekcyjne bądź 
soczewki kontaktowe) pojawiła się alternatywna – chirurgia refrakcyjna, rodzaj 
operacji, która ma na celu doprowadzenie oka do normowzroczności, bądź 
zmniejszenia występującej wady, polegająca na zmianie kształtu powierzchni rogówki 
przy pomocy lasera. W 1951 r japoński okulista Tsutomu Sato skonstruował specjalny 
nóż i zaczął stosować technikę operacyjną polegającą na nacinaniu rogówki w celu jej 
spłaszczenia. Metoda ta wywoływała komplikacje pooperacyjne i zaniechano tych 
zabiegów. Istotny wkład w dalszy jej rozwój miał Jose Barraquer, który w tym okresie 
skonstruował mikrokeratom. Jednym z twórców nowoczesnej keratometrii radialnej 
był Światosław Fiodorow. Stworzył on podwaliny chirurgii refrakcyjnej. Dalszy rozwój 
technologii spowodowało wynalezienia metody PRK (photorefractive keratectomy) 
przez Theo Seilera w latach 80, w Niemczech. Prowadzone badania (Northrup 
Corporation Research and Technology Center uniwersytetu Kalifornijskiego, Mani 
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Lal Bhaumik i współpracownicy) doprowadziły do skonstruowania lasera 
ekscymerowego. Uważa się, że był to kamień milowy w historii operacji oczu typu 
LASIK (opatentowany w 1973 r.). Został on następnie udoskonalony przez 
Rangaswamy Srinivasana. W 1980 Srinivasan pracował w laboratorium badawczym 
IBM Research i odkrył, że ultrafioletowy laser ekscymerowy może wytrawić żywą 
tkankę w precyzyjny sposób przy równoczesnym braku uszkodzeń cieplnych okolicy. 
Nazwał to zjawisko fotodekompozycją ablacyjną (Ablative Photodecomposition, 
APD). Dzięki postępom w technice laserowej oraz rozwojowi technologicznemu i 
teoretycznemu chirurgii refrakcyjnej, LASIK w 1990 r. została rozwinięta przez Lucio 
Buratto (Włochy) i Ioannis Pallikaris (Grecja), jako połączenie dwóch wcześniejszych 
metod, LASEK i fotokeratektomii refrakcyjnej (PRK). Szybko stała się popularna z 
powodu większej precyzji i zmniejszonego, w porównaniu z dwoma wcześniejszymi 
metodami, ryzyka powikłań. Do tej pory tą techniką wykonano już kilkanaście 
milionów zabiegów1. 

Obraz siebie jest elementem struktury osobowości pełniący funkcję jej 
integratora, zapewnia trwałość, powtarzalność zachowań. Jest też ważnym 
czynnikiem samoakceptacji, determinuje stosunek człowieka do samego siebie. 
Tworzy się w wyniku zachodzącego w przeszłości i aktualnego obserwowania 
własnego funkcjonowania.2 Jako przedmiot badań interesuje psychologów już od lat 
30-tych ubiegłego stulecia. A. Adler, jako jeden z pierwszych stwierdził, że 
postępowanie człowieka wynika z jego mniemania o sobie samym i o świecie3. Obraz 
samego siebie, to sposób spostrzegania siebie jako kogoś odrębnego i centralnego 
punktu w stosunkach z innymi ludźmi. Obraz ten obejmuje wcześniejsze 
doświadczenia, a także aktualne postawy, ambicje i dążenia, to wyuczona konstelacja 
wrażeń, spostrzeżeń i wartości dotyczących siebie, to także świadomość własnego 
istnienia i funkcjonowania. Jego zgodność z doświadczeniem ma bardzo ważne 
znaczenie w regulacji zachowania, umożliwia zaspokajanie potrzeb i rozwój własnej 
osoby.4 W polskiej literaturze naukowej omawiana problematyka stała się 
przedmiotem zainteresowania wielu psychologów5.  

                                                
1 H. V. Gimbel, E. E. Anderson Penno, Lasik Complications: Trends and Techniques, SLACK Inc, 
Thorofare, NJ 2004; L. E. Probst (red.) Lasik: Advances, Controversies, and Customs, SLACK Inc., 
Thorofare NJ 2004; M. Hanratty, Lasik: A Handbook for Optometrists, SLACK Inc, Thorofare NJ 
2005; E. W. Kornmehl, R. K. Maloney, J. M. Davidorf, Lasik: A Guide to Laser Vision Correction, 
ADDICUS BOOKS Inc., Omaha NE 2006; P. Vinciguerra, F. I. Camesasca (red.) Refractive Surface 
Ablation: PRK, LASEK, Epi-LASIK, Custom, PTK, and Retreatment, SLACK Inc., Thorofare NJ 2006; 
M. Lasota, Metoda Epi-Lasik w chirurgii refrakcyjnej, pobrano 15. 01 2009. 
http://www.cxnews.pl/metoda-epi-lasik-w-chirurgii-refrakcyjnej,29.html,  
za: CX-News – Informator Medyczny, 2007 nr 2/21; Mavit – Centrum Medyczne, Laserowa korekcja 
wady wzroku, http://mavit.com.pl, pobrano 15. 01. 2009. 
2 S. Siek, Wybrane metody badania osobowości. ATK, Warszawa 1993; 
3 A. Adler, Sens życia. Gebethner i Wolff, Kraków 1937. 
4 A. Combs, D. Snygg, Individual Behavior.Harper, New York NY 1959; R. C. Wylie, The self concept: 
A critical survey of pertinent research literature. University of Nebraska Press., Lincoln NE 1961; J. 
Nuttin, Struktura osobowości. PWN, Warszawa 1984; C. R. Rogers, Sposób Bycia. Rebis, Poznań 
2002; J. Bielecki, Psychologia nie tylko dla psychologów. UKSW, Warszawa 2002. 
5 J. Reykowski, Obraz własnej osoby jako mechanizm regulujący postępowanie, „Kwartalnik 
Pedagogiczny”, 1970, nr 3, s. 45-48; A. Brzezińska, Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ na 
zachowanie. Kwartalnik Psychologiczny, 1973, nr 3, s. 87-97; W. Łukaszewski, Osobowość, struktura i 
funkcje regulacyjne, PWN, Warszawa 1974; L. Niebrzydowski, O poznaniu i ocenie samego siebie. 
Nasza Księgarnia, Warszawa 1976; S. Siek, Rozwój osobowości. ATK, Warszawa 1976; J. Kozielecki, 
Psychologiczna teoria samowiedzy. PWN, Warszawa 1986. 



                           ISSN 2082-7067    2(2)2010    KWARTALNIK NAUKOWY  

Obraz samego siebie posiada również własne, specyficzne cechy: zbieżność z 
przyjętym ideałem, znajomość i akceptacja siebie lub ich brak, z których następnie 
wynika, samoocena i postrzeganie swoich możliwości w różnych konkretnych 
sytuacjach. W zależności od emocjonalnego stosunku do własnych cech, samoocena 
jest pozytywna bądź negatywna, i ona z kolei determinuje poczucie własnej wartości. 
Podstawowe zręby obrazu siebie formują się w ciągu kilku pierwszych lat życia. 
Doświadczenia dzieciństwa decydują o tym, czy nastawienie do siebie i do świata 
będzie optymistyczne, ufne, akceptujące, czy nacechowane niewiarą w siebie, 
nieufnością do otoczenia, deprecjonowaniem siebie, ostatecznie poczuciem mniejszej 
wartości. Wyuczone w tym okresie strategie działania, uwarunkowane przez 
określone właściwości obrazu siebie zazwyczaj powtarzamy w późniejszym życiu. 
Samoakceptacja wpływa również na poziom dojrzałości psychicznej, który pozwala na 
akceptację własnych emocji. Nie oznacza ona ulegania tym uczuciom, ale zdawanie 
sobie sprawy z zaistniałych pobudek. Obraz siebie osoby dojrzałej psychicznie jest: 
pozytywny, człowiek taki wierzy w siebie, ma poczucie, że jest kimś akceptowanym i 
równie wartościowym jak inni ludzie; stawia sobie realistyczne cele, jego ideał siebie 
nie jest zbyt odległy od realnego obrazu; posiada adekwatną wiedzę o sobie, zna swoje 
możliwości i ograniczenia; przejawia umiarkowany stopień miłości własnej; ma 
poczucie rzeczywistości, godzi się z taką jaka jest i zdaje sobie sprawę z konieczność 
przezwyciężania oporów, aby realizować swoje cele; jest przekonany o słuszności 
swoich życiowych decyzji6  

Potrzeby rozumie się najczęściej jako wymogi, których spełnienie jest 
niezbędne dla kontynuacji życia, rozwoju i prawidłowego funkcjonowania człowieka. 
Dotyczą one przede wszystkim określonego typu związków, czy relacji organizmu lub 
osobowości, ze środowiskiem.7 Wydaje się, iż najpełniejszą teorię potrzeb, na gruncie 
psychologii, opracował H. A. Murray.8 Określa on potrzebę psychiczną, jako 
hipotetyczną fizyko-chemiczną siłę działającą w mózgu, która organizuje percepcję, 
napęd do działania oraz określone grupy reakcji automatycznych, słownych, 
motorycznych, wyobrażeniowych, w celu zmiany sytuacji niezadowalającej, 
wyzwalającej stan napięcia jednostki. Mogą one być wyzwalane przez procesy 
endokrynologiczne i inne procesy zachodzące wewnątrz ciała, częściej jednak, na 
skutek oddziaływań społecznych. Twierdzi, że o istnieniu potrzeby można 

                                                
6 Por. J. Bielecki, Psychologia nie tylko dla psychologów. dz. cyt.; A. Birich, T. Malim, Psychologia 
rozwojowa w zarysie – od niemowlęctwa do dorosłości. PWN, Warszawa 1999; B. L. Block, 
Osobowościowe uwarunkowania nasilenia problemów psychospołecznych u osób z uszkodzeniem 
rdzenia kręgowego. KUL, Lublin 1999; A. Brzezińska, Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ 
na zachowanie. art. cyt., s. 87-97; K. Horney, Nerwica a rozwój człowieka: trudna droga do 
samorealizacji. Rebis, Poznań 2006; A. Kępiński, Melancholia. PZWL, Warszawa 1993; M. Leary, 
Wywieranie wrażenia na innych. GWP, Gdańsk 2002; L. Niebrzydowski, O poznaniu i ocenie samego 
siebie. dz. cyt.; A. Matczak, Rozwój osobowości. W: Z. Włodarski, A. Matczak, Wprowadzenie do 
psychologii, WSiP, Warszawa 1998, s. 279-302; J. Reykowski, Obraz własnej osoby jako mechanizm 
regulujący postępowanie, art. cyt., s. 45-48; H. R. Schaffer, Początki uspołecznienia dziecka, PWN, 
Warszawa 1981; S. Siek, Formowanie osobowości.ATK, Warszawa 1986; S. Siek, Autopsychoterapia. 
ATK, Warszawa 1999; B. Wojciszke, Struktura „ja”, wartości osobiste i zachowanie. Ossolineum, 
Wrocław 1986; B. Wojciszke, M. Plopa (red.), Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie. Impuls, 
Kraków 2003. 
7 por. P. T. Young, Motivation and emotion. Wiley, New York NY 1961; K. Obuchowski, Psychologia 
dążeń ludzkich. PWN, Warszawa 1966; S. Garczyński, Potrzeby psychiczne. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 1969; J. Reykowski, Obraz własnej osoby jako mechanizm regulujący postępowanie. art. 
cyt., s. 45-48; J. Reykowski, Osobowość. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia. PWN, Warszawa 
1992, s. 115-185; J. Nuttin, Struktura osobowości. dz. cyt.; S. Siek, Wybrane metody badania 
osobowości. dz. cyt.; J. Bielecki, Psychologia nie tylko dla psychologów. dz. cyt. 
8 H. A. Murray, Motywacja i uczucia. PWN, Warszawa 1968. 
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wnioskować na podstawie efektu, czyli końcowego rezultatu zachowania i jego 
charakteru: zadowolenia z osiągnięcia określonego efektu lub rozczarowania, gdy on 
nie nastąpi – wyrażania określonych emocji, oraz wybiórczego postrzegania i 
reagowania na specyficzną klasę bodźców. Stworzył listę podstawowych potrzeb i 
podzielił je na określone typy: pierwotne i wtórne, jawne i utajone, skoncentrowane i 
rozproszone, proaktywne i reaktywne, potrzeby aktywności, formy i skupione na 
wyniku. Działanie potrzeb podlega pewnym prawidłowościom: występują w 
zmiennym nasileniu, w określonych wiązkach i popadają we wzajemne konflikty.9 
Jedną z bardziej znanych hierarchii potrzeb w teoriach psychologicznych jest tzw. 
piramida Maslowa. Jej realizacji przypisuje on podstawowe znaczenie dla rozwoju 
człowieka, czyli jego samoaktualizacji.10  

 
2. Przegląd badań  
 

W literaturze przedmiotu wiele relacji z badań dotyczy oddziaływania 
niepełnosprawności na wyszczególnione zmienne osobowościowe. Teorie 
psychologiczne zawierają twierdzenia, iż stan fizyczny i sprawność organizmu nie 
pozostają bez wpływu na obraz siebie. Już Z. Freud11 duże znaczenie przypisywał 
doświadczeniu własnego ciała jako podstawy kształtowania się osobowości. 
Doświadczanie ograniczeń powoduje zakłócenia w rozwoju, a w percepcji danej 
osoby, zmienia się jej pozycja społeczna, które to z kolei rzutują na samoocenę. Ciało z 
jego właściwościami to bodziec o określonej wartości, tak dla osoby, jak i dla 
otoczenia, oraz narzędzie w procesie adaptacji. Niepełnosprawność może się 
przyczynić do ukształtowania takiego obrazu siebie, który nie osiągnie zadowalającej 
integralności, i w którym nie nastąpi zbudowanie wystarczająco pozytywnej 
samooceny.12 Polskie badania dotyczące funkcjonowania psychicznego osób z wadami 
wzroku dotyczyły przede wszystkim ludzi niedowidzących i niewidomych. Prowadzili 
je między innymi: M. Grzegorzewska, T. Majewski, J. Mendrun, Z. Sękowska, A. 
                                                
9 por. także C. S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości. PWN, Warszawa 2006; J. 
Bielecki, Psychologia nie tylko dla psychologów. dz. cyt. 
10 por. A. H. Maslow, Motywacja i osobowość. PAX, Warszawa 1990. 
11 S. Freud, Wstęp do psychoanalizy. Książka i Wiedza, Warszawa 1958. 
12 por. G. W. Allport, Personality a Psychological Interpretation.Constable and Comp., London 1949; 
C. R. Rogers, Teoria terapii, osobowości i relacji interpersonalnych, rozwinięta w oparciu o podejście 
skoncentrowane na kliencie. Nowiny Psychologiczne, 1984, nr 2-3, s. 1-91; R. C. Wylie,. The self 
concept: A critical survey of pertinent research literature. dz. cyt.; E. R. Hilgard, Wprowadzenie do 
psychologii. PWN, Warszawa 1972; H. Heflich–Piątkowska, J. Walicka, Problemy psychologiczne i 
psychopatologiczne w ciężkich uszkodzeniach narządu ruchu, PZWL, Warszawa 1975; H. Larkowa, 
Adaptacja zawodowa i szkolenie niepełnosprawnych pracowników w zakładach przemysłowych, 
CIOP, Warszawa 1980; H. Larkowa, Człowiek niepełnosprawny. Problemy psychologiczne. PWN 
Warszawa 1987; Z. Palak, Obraz własnej osoby i poziom samoakceptacji młodzieży niewidomej 
kończącej szkołę podstawową. Rozprawa doktorska, UMCS, Lublin. 1981; Z. Palak, Obraz własnej 
osoby młodzieży niewidomej. UMCS, Lublin 1988; H. Bogacka, Osobowościowe i środowiskowe 
determinanty rozwoju społecznego dzieci niewidomych, „Materiały III Krajowego Sympozjum 
Psychologii Defektologicznej”, UW, Wrocław 1982, t. 2, s. 423-443; Z. Sękowska, Kształcenie dzieci 
niewidomych, PWN, Warszawa 1974; Z. Sękowska, Pedagogika specjalna. PWN, Warszawa 1984; J. 
Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy. dz. cyt.; R. Łapińska, M. Żebrowska, Wiek dorastania. 
W: M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. PWN, Warszawa 1986, s. 664-
994; B. L. Block, Osobowościowe uwarunkowania nasilenia problemów psychospołecznych u osób z 
uszkodzeniem rdzenia kręgowego. dz. cyt.; C. S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości. 
dz. cyt. 
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Dobrzańska, K. Klimasiński, Z. Palak, R. Ossowski13. Stwierdzono w nich różnice 
osobowościowe, w stosunku do grupy kontrolnej, w następujących wymiarach: 
niestałość i podwyższona wrażliwość emocjonalna, wysokie napięcie i skłonność do 
wyolbrzymiania obaw, subiektywizm w ocenianiu, słabość mechanizmów obronnych, 
obniżona akceptacja własnej osoby, poczucie niższości, pesymistyczne nastawienie i 
tendencja do rozpamiętywania własnych niepowodzeń, trudności osobowościowe, 
niekonwencjonalność i nietypowy sposób reagowania na sytuacje społeczne, 
zwiększona radykalność i pomysłowość, ale jednocześnie wyższe uzależnienie od 
innych i większa wytrwałość w działaniu. Obraz własnej osoby młodzieży niewidomej 
badała Z. Palak.14 Ich wyniki wykazały, że obraz ten generalnie nie różni się od tego, 
jaki posiadali rówieśnicy, poziom samoakceptacji młodzieży niedowidzącej był 
porównywalny z widzącą. Badania R. Ossowskiego15 wykazały, że obraz własnej osoby 
niepełnosprawnych studentów w porównaniu z pełnosprawnymi studentami, jest 
zaniżony. Niewidomi mają poczucie znacznie większej rozbieżności między „ja” 
realnym a „ja” idealnym w zakresie ogólnej sprawności umysłowej oraz posiadanymi 
zdolnościami i umiejętnościami. Mają też obniżone poczucie samoakceptacji oraz 
akceptacji innych. Wartość samooceny koreluje z wieloma zmiennymi o czym 
świadczą wyniki wielu badań. Pozytywna samoocena towarzyszy wyższemu 
poziomowi: faktycznych osiągnięć życiowych i motywacji do nich, wytrwałości, 
pozytywnych sądów o innych ludziach, funkcjonowania społecznego, poczucia 
wewnętrznej kontroli, zadowolenia z życia i różnych jego dziedzin, potrzeby aprobaty 
społecznej, przeżywania uczuć pozytywnych i rzadszemu przeżywaniu uczuć 
negatywnych, samopoczucia psychicznego, radzenia sobie ze stresem oraz lepszemu 
stanowi zdrowia somatycznego. Przedstawione powyżej badania nad osobowością 
młodzieży niewidomej wskazują na jej: bardziej negatywny obraz siebie i zaniżoną 
samoocenę (Ossowski), zmniejszone poczucie bezpieczeństwa, lękliwość i napięcie 
emocjonalne wyrażające się między innymi w tendencjach do agresywności i 
wzmożonej drażliwości (Palak), niekiedy zubożenie sfery emocjonalnej, w stosunku 
do porównywanej populacji. Autorzy wcześniejszych opracowań nie ukazywali 
znaczących różnic pomiędzy strukturą osobowości osób niewidomych i 

                                                
13 M. Grzegorzewska, Wybór Pism, PWN, Warszawa 1964; T. Majewski, Rehabilitacja psychiczna 
ociemniałych. PZWL, Warszawa 1971; T. Majewski, Niewidomi wśród widzących. PZWL, Warszawa 
1973; T. Majewski, Psychologia niewidomych i niedowidzących. PWN, Warszawa 1983; J. Mendrun, 
Wybrane zagadnienia z problematyki niewidomych. W: T. Gałkowski (red.), Wybrane zagadnienia z 
defektologii. t. II, ATK, Warszawa 1973; Z. Sękowska, Kształcenie dzieci niewidomych. dz. cyt.; Z. 
Sękowska, Pedagogika specjalna. dz. cyt.; A. Dobrzańska, Wpływ inwalidztwa wzroku na rozwój 
fizyczny i psychiczny niewidomego dziecka, „Przegląd Tyflologiczny”, 1975, nr 1/3, s. 19-40; A. 
Dobrzańska, Specyficzne cechy funkcjonowania psychicznego inwalidów wzroku, „Materiały III 
Krajowego Sympozjum Psychologii Defektologicznej”, UW, Wrocław, 1982, t. 2, s. 469-490; K. 
Klimasiński, Przystosowanie emocjonalne i społeczne dzieci z defektami wzroku, „Zagadnienia 
Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1979, nr 4, s. 18-30; K. Klimasiński, Organizacja czynności 
poznawczych przy głębokim defekcie wzroku. UJ, Kraków 1989; Z. Palak, Obraz własnej osoby i 
poziom samoakceptacji młodzieży niewidomej kończącej szkołę podstawową. dz. cyt.; Z. Palak, Obraz 
własnej osoby młodzieży niewidomej. dz. cyt.; R. Ossowski, Zachowanie się inwalidów wzrokowych 
w sytuacjach trudnych, PWN, Warszawa 1979; R. Ossowski, Kształtowanie obrazu własnej sytuacji i 
siebie u inwalidów wzroku w procesie rehabilitacji. WSP, Bydgoszcz 1982. 
14 Z. Palak, Obraz własnej osoby młodzieży niewidomej. dz. cyt. 
15 R. Ossowski, Zachowanie się inwalidów wzrokowych w sytuacjach trudnych. dz. cyt.; R. Ossowski, 
Kształtowanie obrazu własnej sytuacji i siebie u inwalidów wzroku w procesie rehabilitacji. dz. cyt. 
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niedowidzących,16 jednak nowsze wyniki badań nie pozwalają już na podtrzymywanie 
takiego twierdzenia17. 

Jednym z pierwszych psychologów, który wprowadził, pojęcie potrzeby do 
psychologii był J. S. Szymański. Kilka lat później H. A. Murray oparł na niej swoją 
teorię zachowania.18 Odtąd wielu psychologów uczyniło ją przedmiotem swoich 
badań.19 T. Majewski20 badając dzieci niedowidzące i niewidome stwierdza, że cechuje 
je zubożenie sfery emocjonalnej oraz zablokowanie niektórych potrzeb psychicznych 
(estetyczne i stowarzyszania). Natomiast badania Bieleckiego21 nad młodzieżą 
niepełnosprawną (niedowidzącą, jąkającą się i głuchą) wykazały zwiększone nasilenie 
potrzeby bezpieczeństwa rozumianej jako tendencja do unikania urazu fizycznego i 
psychicznego ze strony własnej i innych osób, ujawniło się w nich również nasilenie 
potrzeby wyczynu, żywienia i opiekowania się kimś, seksualnej, izolacji i kompensacji, 
oraz wystąpiło natomiast mniejsze nasilenie potrzeby żartów i zabawy. Z 
przeprowadzanych badań wynika, iż przejawy określonych potrzeb można 
zaobserwować już u małych dzieci, co świadczy o tym, iż stanowią najbardziej 
podstawowe właściwości osobnicze, ponieważ przynajmniej znaczna ich część jest 
biologicznie zdeterminowana.22 Badania nad młodzieżą niepełnosprawną wskazują 
zaś na zubożenie u niej sfery emocjonalnej, otamowanie niektórych potrzeb 
psychicznych a zwłaszcza dominowania, prestiżu i uznania23. 

 
3. Badania własne: cel, hipotezy, metoda i badane grupy 
 

Wywiad standaryzowany, przeprowadzony z osobami zgłaszającymi się do 
kwalifikacji na zabieg korekcji wady wzroku, jednoznacznie wykazał, że oprócz 
spodziewanego rezultatu w postaci poprawy funkcjonowania samego zmysłu, osoby te 
liczą również na psychologiczne korzyści, jako istotny zysk wynikający z podjęcia 
takiej decyzji. Przede wszystkim wyrażały one nadzieję na: podniesienie poczucia 
własnej wartości i atrakcyjności, poprawę swojego wizerunku we własnych oczach, 
polepszenie dotychczasowych relacji i ułatwienie w nawiązywaniu nowych, 
pożądanych przez siebie, zwiększenie możliwości wpływania na innych, co miałoby 
poprawić ich ogólną sytuację życiową. Celem prezentowanych badań stała się więc 

                                                
16 np. T. Dembo, G. L. Levition, B. A. Wright, Adjustment to misfortune - a problem of social 
psychological rehabilitation. Artificial Limus, 1956, nr 3, s. 4-62; B. A. Wright, Psychologiczne 
aspekty fizycznego inwalidztwa. PWN, Warszawa 1965. 
17 por. J. Bielecki, Osobowość młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu i 
mowy. Pallottinum, Warszawa 1990; B. Wojciszke, M. Plopa (red.), Osobowość a procesy psychiczne i 
zachowanie. dz. cyt. 
18 za: W. Szewczuk, Encyklopedia Psychologii. FI, Warszawa 1998. 
19 H. F. Harlow, Mice, monkeys, men and motives. Psychological Review, 1953, nr 60, s. 23-32; Ch. N. 
Cofer, M. H. Appley, Motywacja: teoria i badania. PWN, Warszawa 1972; J. Reykowski, Badania nad 
osobowością dzieci i młodzieży. W: I. Obuchowska, O. W. Owczynnikowa, J. Reykowski (red.), WSiP, 
Warszawa 1979; H. R. Schaffer, Początki uspołecznienia dziecka. dz. cyt.; A. H. Maslow, Motywacja i 
osobowość. dz. cyt.; K. Pospiszyl, Psychopatia. PWN, Warszawa 1992; T. Mądrzycki, Osobowość jako 
system tworzący i realizujący plany. WUG, Gdańsk 2002; J. Bowlby, Przywiązanie. PWN, Warszawa 
2007. 
20 T. Majewski, Psychologia niewidomych i niedowidzących. dz. cyt. 
21 J. Bielecki, Osobowość młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu i mowy. 
dz. cyt., s. 180-184. 
22 H. R. Schaffer, Początki uspołecznienia dziecka. dz. cyt.; J. Bowlby, Przywiązanie. dz. cyt.; 
23 T. Majewski, Psychologia niewidomych i niedowidzących. dz. cyt.; J. Bielecki, Osobowość 
młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu i mowy. dz. cyt. 
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weryfikacja spełnienia się pokładanych w operacji oczekiwań, czyli uzyskania 
odpowiedzi na pytanie: czy chirurgiczna korekcja wady wzroku przyczyni się do 
polepszenia obrazu własnej osoby, oraz, czy ewentualne zmiany wykazują stabilność? 
Na podstawie analizy dotychczasowych wyników badań założono możliwość zmian w 
strukturze obrazu siebie wraz ze wzrostem samooceny, lecz ze wzglądu na to, iż 
osobowość charakteryzuje się względną stałością, że wpływy te, po okresie 
dzieciństwa o naturze fizycznej a nie psychicznej, mogą okazać się nietrwałe w swoich 
rezultatach. Dla potwierdzenia przyjętych tez sformułowano następujące hipotezy 
badawcze: 

H1. Obraz siebie u osób z grupy badawczej (GB – po korekcji wady wzroku) 
wykazuje wyższy poziom cech pożądanych, niż obraz ten u osób z grupy kontrolnej 
(GK – osoby przed operacją). 

H2. Poziom samooceny u osób w grupie badawczej (GB) jest wyższy niż jej 
poziom u osób w grupie kontrolnej (GK). 

Postanowiono zweryfikować także, czy (P1) obraz siebie osób z pierwszej grupy 
badawczej (GB1 – 3 miesiące po operacji) różni się od obrazu siebie osób z drugiej 
grupy badawczej (GB2 – 9 miesięcy po operacji)? 

W przeprowadzonych badaniach rolę zmiennej niezależnej pełniła operacja 
korekcji wady wzroku, natomiast zmienną zależną był obraz siebie. Jako metodę 
wykorzystano Test Przymiotnikowy (ACL – Adjective Check List) H. G. Gougha 
i A. B. Heilbruna, wielkoskalowe narzędzie, w którym osoba opisuje siebie, mając do 
dyspozycji trzysta przymiotników. Zdaniem badaczy tworzą one optymalny zestaw 
umożliwiający wykrycie różnic między ludźmi.24 Zastosowana wersja zawiera 37 skal 
uporządkowanych w pięć grup, są to: Skale Modus Operandi – grupa skal 
kontrolnych zawierających liczbę przymiotników: No Ckd (całkowitą), Fav 
(pozytywnych), Unfav (negatywnych) i Com – typowość; Skale Potrzeb – obejmujące 
osobowościowe korelaty potrzeb psychicznych według koncepcji Murraya (15 
podskal); Skale Tematyczne – badające styl życia i sposoby radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych (9); Skale Analizy Transakcyjnej – oparte na teorii Berne’a, 
dotyczące społecznej efektywności i przystosowania (5); Skale Oryginalności–
Inteligencji – nawiązujące do teorii osobowości twórczej Welsh’a (4). Stabilność, 
rzetelność i trafność testu była sprawdzana wielokrotnie, również w warunkach 
polskich i okazały się zadowalające25. Do badań użyto wersji opracowanej przez A. 
Jurosa i P. Olesia26. 

Badania przeprowadzono anonimowo, w grupie losowo wybranych pacjentów 
Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie. Grupę badawczą stanowiło trzydzieści 
osób, których okres pooperacyjny wynosił trzy i więcej miesięcy, kiedy możliwe 
powikłania i dolegliwości po leczeniu już ustąpiły. Średnia wieku w grupie badawczej 
wynosiła x = 29,64 (s = 4,84). Rolę grupy kontrolnej pełniło trzydziestu pacjentów 
przed operacją, a średnia ich wieku wynosiła x = 29,30, (s = 5,56). Płeć osób 
badanych rozkłada się po połowie. Każda z osób, poinformowana o ich celu, wyraziła 
zgodę na przeprowadzenie badań. 
                                                
24 H. G. Gough, A. B. Heilbrun, The Adjective Check List Manual. Consulting Psychologist Press., New 
York NY 1965; R. Ł. Drwal, Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej: wybrane 
zagadnienia. UMCS, Lublin 1989; R. Ł. Drwal, Adaptacja kwestionariuszy osobowości. PWN, 
Warszawa 1995; S. Siek, Wybrane metody badania osobowości. dz. cyt. 
25 R. Ł. Drwal, Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej: wybrane zagadnienia. 
dz. cyt.; R. Ł. Drwal, Adaptacja kwestionariuszy osobowości. dz. cyt.; S. Siek, Wybrane metody 
badania osobowości. dz. cyt. 
26 A. Juros, P. Oleś, Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu Przymiotnikowego ACL H. G. Gougha 
i A. H. Heilbruna.W: J. Brzeziński, E. Hornowska (red.), Z psychometrycznych problemów 
diagnostyki psychologicznej. UAM. Poznań 1992, s. 171–201. 
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4. Obraz siebie u badanych osób – wyniki badań 
 

W przypadku danych uzyskanych w tych badaniach zastosowanie do obliczeń 
statystycznych modelu MANOVA, który pozwoliłby na poznanie, czy zmienna 
niezależna wpływa na całą strukturę zmiennych zależnych, okazało się niemożliwe z 
powodu niespełnienia założenia o równości macierzy kowariancji w porównywanych 
populacjach. Zdecydowano więc o zastosowaniu testów t-Studenta dla prób 
niezależnych, w celu ujawnienia ewentualnych różnic pomiędzy wynikami 
poszczególnych grup, dla skal analizowanych osobno. Dodatkowo, dla prześledzenia 
możliwych zmian w obrazie siebie, zachodzących w miarę upływu czasu od operacji 
wzroku, porównano wyniki uzyskane w Teście Przymiotników przez osoby o różnym 
okresie po zabiegu. W tym celu grupę badawczą (n = 30) podzielono na dwie grupy 
osób: u których operacja została wykonana trzy miesiące wcześniej (GB1, n1 = 12) 
oraz, dla których czas, jaki upłynął od operacji wynosił dziewięć miesięcy (GB2, n2 = 
18). Dla dokonania tych porównań zastosowano test nieparametryczny, U-Manna-
Whitney’a, ze względu na nierówną liczebność grup. Wskaźniki samooceny uzyskano 
przez zliczenie przymiotników pozytywnych S1 = FAV, w ten sposób uzyskano 
wskaźnik samooceny bezwzględny oraz S2 = FAV/NCK, wskaźnik względny 
(proporcjonalny).  

W poniższej tabeli 1. przedstawione zostały wartości statystyk opisowych 
(średnie, odchylenia standardowe) wyników uzyskanych w Teście Przymiotników 
przez osoby z grupy badawczej, po operacji (GB) i grupy kontrolnej, przed operacją 
wady wzroku (GK) oraz wartości statystyk t-Studenta, dla porównania otrzymanych 
danych. 

 
Tabela 1a. Różnice pomiędzy grupą badawczą (GB) a kontrolną (GK) w zakresie poszczególnych 
skal w Teście Przymiotników (ACL) 

 

Nazwa skali 
z ACL 

GB GK 

t-Studenta p 
Średnia 

( x ) 
SD Średnia ( x ) SD 

NCK 38,53 5,24 44,13 5,56 2,48 0,008* 
FAV 49,20 7,07 46,40 10,17 -1,38 0,087t 

UFV 45,40 6,84 51,67 8,78 2,55 0,007* 
COM 40,07 7,60 39,10 11,09 -0,43 0,334 
ACH 51,87 8,80 48,70 8,55 -1,58 0,060t 

DOM 54,07 6,37 48,33 8,97 -2,75 0,004* 
END 55,03 5,92 52,63 9,77 -0,97 0,169 
ORD 53,60 7,82 52,00 11,09 -0,61 0,272 
INT 47,73 10,64 47,23 9,61 -0,23 0,408 
NUR 48,47 7,71 47,40 8,76 -0,50 0,311 
AFF 51,37 7,06 46,97 10,94 -1,85 0,035* 
HET 52,30 9,03 44,60 8,69 -3,36 0,001* 
EXH 55,83 6,52 50,30 8,14 -2,91 0,001* 
AUT 52,10 8,66 50,27 9,12 -0,80 0,214 
AGG 53,40 8,00 49,90 8,01 -1,69 0,048* 
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Tabela 1b. Różnice pomiędzy grupą badawczą (GB) a kontrolną (GK) w zakresie poszczególnych 
skal w Teście Przymiotników (ACL) cd. 
 

CHA 46,30 9,33 45,53 7,58 -0,35 0,364 
SUC 48,20 7,09 49,60 9,76 0,64 0,264 
ABA 46,33 7,23 50,47 10,93 -1,73 0,045* 
DEF 46,70 7,94 48,93 9,14 1,01 0,158 
CRS 45,57 7,87 49,43 10,57 1,61 0,057t 

SCN 47,20 8,35 51,10 6,09 2,07 0,022* 
SCF 56,57 7,54 48,47 9,47 -3,66 0,001* 
PAD 48,97 5,63 47,70 9,22 -0,64 0,262 
ISS 56,77 8,33 51,87 10,14 -2,05 0,023* 
CPS 54,07 9,43 47,67 6,61 -3,04 0,002* 
MLS 48,27 6,72 46,70 9,52 -0,74 0,233 
MAS 50,60 10,29 48,80 9,63 -0,70 0,244 
FEM 45,50 7,26 44,83 8,16 -0,33 0,365 
CP 48,23 10,59 50,83 8,26 1,06 0,147 
NP 52,73 6,37 49,07 9,31 -1,78 0,041* 
A 50,90 7,61 48,50 9,38 -1,09 0,141 
FC 54,90 6,97 48,17 8,36 -3,39 0,001* 
AC 47,57 7,47 49,13 10,43 0,67 0,253 
A-1 46,07 8,35 45,17 9,63 -0,39 0,350 
A-2 47,23 10,53 47,57 8,26 0,14 0,446 
A-3 54,00 7,89 49,70 11,59 -1,68 0,046* 
A-4 51,7

0 
9,37 53,07 9,27 0,57 0,286 

* p < 0,05; t p – tendencja statystyczna 
 
Rezultaty przeprowadzonych porównań wskazują, że osoby z grupy badawczej 

(GB) w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej (GK) uzyskują, istotnie 
statystycznie, wyższe wyniki w: Skalach Potrzeb: dominacji (DOM), afiliacji (AFF), 
kontaktów heteroseksualnych (HET), ujawniania się (EXH), agresji (AGG); Skalach 
Tematycznych: zaufanie do siebie (SCF), skala idealnego obrazu siebie (ISS), skala 
osobowości twórczej (CPS); Skalach Analizy Transakcyjnej: wychowawczy rodzic 
(NP) i wolne dziecko (FC), oraz Skalach Orginalności-Inteligencji: niska oryginalność 
– niska inteligencja (A-3). Natomiast w Skalach Kontrolnych: całkowita liczba 
przymiotników (NCK) i liczba wybranych przymiotników negatywnych (UNF), 
Skalach Potrzeb: upokarzania (ABA) oraz Tematycznych: samokontrola (SCN) 
charakteryzują je wyniki niższe od wyników grupy kontrolnej. Niewielkie różnice, 
tylko na granicy istotności statystycznej, wystąpiły w skalach: liczba wybranych 
przymiotników pozytywnych (FAV), potrzeba osiągnięć (ACH) – wyższe, a gotowości 
na poradę (CRS) – niższe. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby z grupy badawczej (GB) w 
strukturze „ja” realnego (według Testu Przymiotników) najwyżej klasyfikują 
następujące skale: idealny obraz siebie, zaufanie do siebie, potrzeba ujawniania się, 
wytrwałości, wolne dziecko, potrzeba dominacji, osobowość twórcza, niska 
oryginalność-niska inteligencja, potrzeba porządku, agresji, wychowawczy rodzic, 
potrzeba kontaktów heteroseksualnych, autonomii, osiągnięć, niska oryginalność-
wysoka inteligencja, potrzeba afiliacji, dorosły i skala męskości. Dość wysoko oceniają 
również: przystosowanie osobiste, potrzeba opiekowania się innymi, zdolności 
przywódcze, krytyczny rodzic. Średnio klasyfikowały skale: potrzeba rozumienia 
siebie i innych, adoptowane dziecko, wysoka oryginalność-wysoka inteligencja, 
samokontroli. Niskie wyniki przypisały dla skal: potrzeba podporządkowania, 
upokorzenia, zmiany, wysoka oryginalność-niska inteligencja, a najniższe: gotowość 
na poradę i pomoc innych, kobiecość, typowość. 
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Analogiczne zestawienie dla osób z grupy kontrolnej (GK) wskazuje, że w 
strukturze obrazu siebie najwyżej oceniane były skale: niska oryginalność-wysoka 
inteligencja, potrzeba wytrwałości, porządku, idealny obraz siebie, potrzeba 
samokontroli, krytyczny rodzic, potrzeba upokorzenia, ujawniania się, autonomii, 
agresji, wsparcia ze strony innych, gotowość na poradę i pomoc innych, adoptowane 
dziecko, wychowawczy rodzic. Niżej natomiast: potrzeba podporządkowania, skala 
męskości, potrzeba osiągnięć, dorosły, zaufanie do siebie, dominacji, wolne dziecko. 
Jeszcze niżej skale: przystosowanie osobiste, osobowość twórcza, wysoka 
oryginalność-wysoka inteligencja, potrzeba opiekowania się innymi, rozumienia 
siebie i innych, a najniżej: potrzeby afiliacji, skala zdolności przywódczych, potrzeba 
zmiany, wysoka oryginalność-niska inteligencja, skala kobiecości, kontaktów 
heteroseksualnych, typowość.  

Powyższe zestawienie dodatkowo uwidacznia różnice w strukturze obrazu 
siebie („ja” realnego) pomiędzy grupą badawczą (GB) a grupą kontrolną (GK). 
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że obraz siebie u osób z grupy 
badawczej (GB – po korekcji wady wzroku) wykazuje wyższy poziom cech 
pożądanych, niż obraz ten u osób z grupy kontrolnej (GK – osoby przed operacją). 

Samoocena jest istotnym elementem struktury obrazu siebie, więc 
dopełnieniem przedstawionych powyżej danych są wyniki jej poziomu w badanych 
grupach. Średnie wyników uzyskanych w skali FAV (liczba wybranych przymiotników 
pozytywnych) będące wskaźnikiem samooceny S1 (bezwzględnym), przez osoby z 
grupy badawczej (GB) wykazują, że grupa badawcza charakteryzuje się wyższym jej 
poziomem w porównaniu z grupą kontrolną (GK), lecz różnica ta okazała się jedynie 
różnicą marginalnie istotną (na poziomie tendencji statystycznej: t = -1,378, p = 
0,087). Jednak porównanie wskaźników względnych (proporcjonalnych) samooceny 
S2 – liczba przymiotników pozytywnych (FAV) podzielona przez całkowitą liczbę 
wybranych przymiotników (NCK) pozwoliła na dodatkowe zweryfikowanie tej 
różnicy. Średnia przed operacją (GK) wynosi: x = 1,092 SD = 0,282 (odchylenie 
standardowe), natomiast po operacji (GB), x = 1,306, SD = 0,234. Wartość statystyki 
t-Studenta dla porównań wskaźnika względnego (S2) samooceny wynosi t = -3,208 z 
prawdopodobieństwem jednostronnym (poziom istotności różnicy) równym 
p<=0,001. Wartość ta okazała się istotną statystycznie. Rezultat przeprowadzonych 
porównań wskazuje więc, że osoby z grupy badawczej (GB) w porównaniu z osobami z 
grupy kontrolnej (GK) uzyskują wyższe wyniki w poziomie samooceny.  

Uzupełnieniem dotychczasowych rezultatów analiz jest porównanie obrazu 
siebie u osób z pierwszej grupy badawczej GB1 (trzy miesiące po operacji) z osobami z 
drugiej grupy badawczej GB2 (dziewięć miesięcy po operacji). Poniższa tabela 2. 
przedstawia wartości statystyk opisowych wyników uzyskanych w Teście 
Przymiotników i wartości statystyki U-Manna Witney’a. 

 
Tabela 2a. Różnice pomiędzy pierwszą (GB1 – osoby 3 miesiące po operacji) a drugą grupą 
badawczą (GB2 – 9 miesięcy po operacji) w zakresie poszczególnych skal w Teście Przymiotników 
(ACL) 
 

Nazwa skali 
z ACL 

GB1 GB2 

U p Średnia 

( x ) 
SD 

Średnia 

( x ) 
SD 

NCK 40,67 7,09 37,11 6,89 -1,25 0,108 
FAV 49,83 8,26 48,78 5,94 -0,19 0,426 
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Tabela 2b. Różnice pomiędzy pierwszą (GB1 – osoby 3 miesiące po operacji) a drugą grupą 
badawczą (GB2 – 9 miesięcy po operacji) w zakresie poszczególnych skal w Teście Przymiotników 
(ACL) cd. 

 

UFV 44,33 4,91 48,11 9,04 -028 0,394 
COM 39,17 6,42 40,67 10,23 -017 0,442 
ACH 56,83 7,54 49,22 3,73 -2,63 0,004* 
DOM 55,67 7,00 53,00 5,02 -1,34 0,093t 

END 56,25 9,78 54,22 8,39 -0,91 0,184 
ORD 55,58 12,08 52,28 9,71 -0,89 0,196 
INT 47,08 9,74 48,17 6,30 -017 0,442 
NUR 48,83 6,01 48,22 8,89 -0,40 0,346 
AFF 52,33 7,32 50,72 7,02 -0,72 0,246 
HET 53,92 7,69 51,22 9,88 -1,27 0,180 
EXH 57,92 5,98 54,44 6,65 -1,76 0,044* 
AUT 52,17 7,21 52,06 9,70 -0,32 0,328 
AGG 55,42 6,20 52,06 8,91 -1,89 0,030* 
CHA 46,67 9,72 46,06 9,33 -0,21 0,426 
SUC 48,08 8,64 48,28 6,11 -0,36 0,363 
ABA 45,00 5,78 47,22 8,08 -1,21 0,116 
DEF 46,58 7,40 46,78 8,48 0,00 0,500 
CRS 43,33 8,79 47,00 7,05 -1,36 0,093t 

SCN 46,92 8,92 47,39 8,21 -0,19 0,431 
SCF 57,92 9,27 55,67 6,27 -0,76 0,233 
PAD 47,83 5,02 49,72 6,02 -0,81 0,220 
ISS 59,67 9,82 54,83 6,78 -1,65 0,052t 

CPS 55,00 10,00 53,44 9,28 -0,34 0,328 
MLS 49,67 7,28 47,33 6,36 -0,79 0,220 
MAS 55,33 10,78 47,44 8,90 -2,25 0,013* 
FEM 44,00 7,57 40,50 7,09 -0,43 0,346 
CP 50,17 13,04 46,94 8,77 -1,08 0,143 
NP. 52,17 5,29 53,11 7,12 -0,97 0,173 

A 50,42 8,93 51,22 6,85 0,00 0,500 
FC 56,83 7,38 53,61 6,58 -1,19 0,125 
AC 46,17 9,49 48,59 5,88 -0,95 0,173 
A-1 48,42 7,83 44,50 8,54 -1,36 0,093t 

A-2 45,42 8,77 48,44 11,64 -0,49 0,316 
A-3 54,00 8,17 54,00 7,93 -0,23 0,410 
A-4 54,00 11,08 50,17 8,00 -0,17 0,125 

* p<0,05; t p – tendencja statystyczna 
 
Rezultaty przeprowadzonych porównań wskazują, że osoby z pierwszej grupy 

badawczej (GB1) w porównaniu z osobami drugiej grupy badawczej (GB2) odznaczają 
się wyższymi wynikami (istotność statystyczna) w Skalach Potrzeb: osiągnięć (ACH), 
ujawniania się (EXH), agresji (AGG) i dominacji, (DOM, lecz tylko na granicy 
istotności); a także Tematycznych: męskości (MAS, różnica istotna), idealnego obrazu 
siebie (ISS, poziom trendu) i Orginalności-Inteligencji: wysoka oryginalność – niska 
inteligencja; natomiast niższymi w Skali tematycznej: poddanie się poradnictwu 
(CRS, tendencja). 

Dodatkowo przeprowadzono porównanie wskaźników samooceny (S1 i S2) 
pomiędzy osobami z pierwszej grupy badawczej (GB1, 3 miesiące po operacji) a 
osobami z drugiej grupy badawczej (GB2, 9 miesięcy po operacji), aby zweryfikować 
ewentualne zmiany zachodzące w zakresie jej poziomu w przeciągu 6 miesięcy. 
Dokonane obliczenia, w tym zakresie, nie wykazały różnicy istotnej statystycznie 
pomiędzy tymi grupami. 
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6. Dyskusja i wnioski z przeprowadzonych badań  
 
Przyjęto założenie (H0) twierdzące, że operacja korekcji wady wzroku 

pozytywnie (zgodnie z wyrażanymi oczekiwaniami) wpłynie na zmianę obrazu siebie 
u osób z wadami wzroku. Analiza wyników Testu Przymiotnikowego (ACL), 
badającego obraz siebie, wykazała różnice istotne statystycznie, w zakresie niektórych 
elementów struktury obrazu siebie pomiędzy badanymi grupami. Różnice te dotyczą 
15 z 37 skal ACL. W grupie badawczej (GB), obraz siebie charakteryzuje się wynikami 
wyższymi w porównaniu z grupą kontrolną (GK), w skalach: DOM (potrzeba 
dominacji), AFF (potrzeba afiliacji), HET (potrzeba kontaktów heteroseksualnych), 
EXH (potrzeba ujawniania się), AGG (potrzeba agresji), SCF (zaufanie do siebie), ISS 
(skala idealnego obrazu siebie), CPS (skala osobowości twórczej), NP (wychowawczy 
rodzic), FC (wolne dziecko), A-3 (niska oryginalność niska inteligencja), oraz skalach 
FAV (liczba wybranych przymiotników pozytywnych) i ACH (potrzeba osiągnięć), lecz 
o marginalnej istotności na poziomie trendu. Natomiast, istotnie statystycznie niższe 
wyniki, grupa badawcza w porównaniu do grupy kontrolnej uzyskała w skalach: NCK 
(ogólna liczba wybranych przymiotników), UNF (liczba wybranych przymiotników 
negatywnych), ABA (potrzeba upokorzenia), CRS (gotowość na poradę i pomoc 
innych, trend) i SCN (samokontrola). 

Uzyskane wyniki badań, wykazujące różnice pomiędzy badanymi grupami 
(badawczą i kontrolną) w wyżej wymienionych skalach, mogą wskazywać na możliwą 
zmianę niektórych cech u osób z grupy badawczej, na ich poprawę lub wzrost w 
zakresie: stosunków z innymi ludźmi, łatwości adaptacji do zmiennych wymagań 
grupy, samooceny, dążenia do uznania społecznego, wiary w siebie, pewności siebie w 
dążeniu do celu, śmiałości i wrażliwości estetycznej. Wyższe wartości, w grupie 
badawczej niż kontrolnej, w skalach potrzeb: DOM (dominacji), EXH (ujawniania 
się), HET (kontaktów heteroseksualnych), AGG (agresji), SCF (zaufania do siebie), 
CPS (osobowości twórczej) i tematycznej: NP (wychowujący rodzic), FC (wolne 
dziecko), a niższe w skalach: ABA (potrzeba upokorzenia), CRS (gotowość na poradę) 
i SCN (samokontrola), pozwalają stwierdzić, że osoby z tej grupy, posiadają wyższy 
poziom pewności siebie, zaufania we własne siły i optymizmu, potrafią zwracać na 
siebie uwagę, posiadają łatwość, śmiałość i sprawność w nawiązywaniu kontaktów i 
podejmowaniu inicjatyw w relacjach z innymi, przejawiają również one 
zdecydowanie, stanowczość, agresję, upór i rywalizację, są przekonane o własnym 
zrównoważeniu, skuteczności w działaniu, potrafią być spontaniczne i cieszyć się 
każdym dniem, w porównaniu do osób z grupy kontrolnej, które charakteryzuje 
niższy poziom tych cech. Wyniki badań, szczególnie w zakresie potrzeb społecznych, 
mogą świadczyć o nasileniu, po korekcji wady wzroku, tych potrzeb, które 
odpowiadają treściowo pragnieniom wyrażanym przed operacją. Intensyfikacja ta 
może być wynikiem dostrzegania możliwości w ich zaspokojeniu. Występowanie 
różnic w obrazie siebie, pomiędzy grupą badawczą i kontrolną, pozwala więc na 
potwierdzenie pierwszej hipotezy (H1) oraz na wyrażenie przypuszczenia o spełnianiu 
się nadziei pokładanej w podjętej decyzji. 

Wyniki badań samooceny, którą określa liczba przymiotników pozytywnych 
(FAV) wybieranych w Teście Przymiotników przez osoby z badanych grup dowodzą, 
że grupa badawcza (GB) uzyskuje wyższe wyniki w poziomie samooceny (wskaźnik 
bezwzględny – S1), w porównaniu do grupy kontrolnej (GK), lecz jedynie na poziomie 
tendencji statystycznej. Natomiast porównanie wskaźników względnych 
(proporcjonalnych) samooceny – S2 (liczba przymiotników pozytywnych podzielona 
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przez całkowitą liczbę wybranych przymiotników) pozwoliła na dodatkowe 
zweryfikowanie tej różnicy, a ta wartość okazała się istotną statystycznie. Za 
dodatkowy wskaźnik można uznać też liczbę wybieranych przymiotników 
negatywnych (UFV) – i ta różnica okazała się być również istotną statystycznie. 
Rezultat przeprowadzonych badań wskazuje więc, że osoby z grupy badawczej (GB) w 
porównaniu z osobami z grupy kontrolnej (GK), uzyskują nieco wyższe wyniki w 
poziomie samooceny, co stanowi potwierdzenie przyjętej hipotezy (H2).  

Zastanawiającym problemem (P1) była kwestia utrzymywania się zmian w 
obrazie siebie w miarę upływu czasu od operacji. Wyniki badań wskazują, że osoby z 
pierwszej grupy badawczej (GB1 – trzy miesiące po operacji) w porównaniu z 
osobami z drugiej grupy badawczej (GB2 – 9 miesięcy po operacji), różnią się istotnie 
statystycznie, jedynie w czterech skalach: ACH (potrzeba osiągnięć), skali EXH 
(potrzeba ujawniania się), AGG (potrzeba agresji) i MAS (skala męskości), oraz na 
poziomie trendu (marginalna istotność) w skalach: DOM (dominacji), CRS (gotowość 
na poradę i pomoc innych), ISS (skala idealnego obrazu siebie), A-1 (wysoka 
oryginalność – niska inteligencja). Wyższa wartość w tych skalach w pierwszej grupie 
badawczej (GB1) niż w drugiej grupie badawczej (GB2) wskazuje na stosunkowo 
krótki okres utrzymywania się zmian uzyskanych pod wpływem operacji korekcji 
wady wzroku, w wyszczególnionych zakresach (czyli: w większej potrzebie osiągnięć, 
pewności siebie, prezentowania siebie, przebojowości itp.) struktury obrazu siebie. 
Przypuszczalne zanikanie zmian uzyskanych w swoim obrazie po operacji dotyczy 
jednak tylko części (4 na 15), choć bardzo ważnych i pożądanych cech, inne zakresy 
pozostają bez zmian. Pewnym rozwiązaniem postawionej kwestii może być więc 
zdanie twierdzące, że w dłuższym czasie po operacji możemy zaobserwować tendencje 
do wycofywania się zmian w obrazie siebie uzyskanych w jej wyniku (obniżenie 
nastąpiło w części tych skal w których początkowo zaznaczył się wzrost), jednak nie 
dotyczy to wszystkich zainspirowanych do rozwoju potrzeb, a w szczególności, nie 
uwidacznia się w obniżeniu poziomu samooceny.  

 
Zakończenie 
 

Wady wzroku są stosunkowo częstym zjawiskiem w naszym społeczeństwie. 
Ich następstwem jest nie tylko pogorszenie samej jakości widzenia, lecz również 
pewien dyskomfort psychiczny, oddziałujący negatywnie na obraz i ocenę siebie, a to 
z kolei może pociągać za sobą braki w funkcjonowaniu psychospołecznym. Leczenie 
operacyjne może zarówno usunąć niedoskonałości organiczne, a także zainspirować 
zmiany w percepcji siebie. Uzyskane rezultaty badań wskazują, że osoby z wadami 
wzroku, po dokonanej korekcji oceniają siebie korzystniej w zakresie niektórych cech 
obrazu siebie, odnoszących się do wyglądu fizycznego (uważanego za istotny w 
kontaktach z innymi ludźmi) i związanych z nim emocji, oraz ujawniają wyższe 
nasilenie potrzeb związanych z funkcjonowaniem społecznym, niż osoby z grupy 
kontrolnej – przed tym zabiegiem. Ujawniona dynamika zmian (różnice 
międzygrupowe) pokazuje, że osoby z grupy badawczej, po zdjęciu okularów lub 
soczewek kontaktowych, które do pewnego stopnia utrudniały im ogólne 
funkcjonowanie, posiadają wyższy poziom poczucia pewności siebie i uznania, że 
zasługują na akceptację społeczną, bardziej dążą do zwracania uwagi na siebie, 
dysponują większą łatwością w nawiązywaniu kontaktów, pełniejszą swobodą bycia i 
spontanicznością reakcji, oraz, tak ważnymi w relacjach interpersonalnych, 
poczuciem humoru, pogodnym sposobem bycia, poczuciem, że mają wiele do 
zaoferowania innym, niż osoby z grupy kontrolnej. Jednak nie wszystkie zmiany w 
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obrazie siebie wytrzymały próbę czasu, ich trwałość okazała się ograniczona. Badania 
kontrolne po sześciu miesiącach wykazały, iż wyszczególnione różnice pomiędzy 
grupami uległy osłabieniu. Nasilenie kilku cech (pewność siebie, łatwość 
nawiązywania kontaktów, potrzeba osiągnięć, podejmowanie inicjatywy i wyzwań) 
najbardziej widoczne trzy miesiące po operacji (kiedy minął już pewien dyskomfort z 
nią związany), zostało następnie obniżone. Przyzwyczajenie do nowych warunków 
optycznych i wizerunku siebie, stonowało efekt pooperacyjny, lecz jednak nie 
wyciszyło go zupełnie. Przy okazji, przeprowadzone badania, ujawniły również, że 
występowanie wady wzroku stanowi ważny czynnik w kształtowaniu się obrazu siebie. 
Przedstawione rezultaty są obciążone niedoskonałościami typowymi dla tego typu 
badań, co powoduje ograniczenia w formułowaniu bardziej ogólnych wniosków. W 
niektórych przypadkach, w interpretacji wyników badań odwoływano się również do 
różnic marginalnie istotnych (tendencja statystyczna), co wydaje się być 
uprawnionym w przypadku małej liczebności badanej próby27. 
 

                                                
27 Por. A. Sękowski, Zasady przygotowania. Przegląd Psychologiczny, 2005, t. 48, 2, 233-234; 


