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EXPRESS lON OF SELF BY CHILDREN IN THE PR")CESS OF COMMUNICATION -

A..'" ATTEMJYf TO CONSTRUCT THE METHOD OF TESTI�G DEEP SELF

Summary. The article describes a method of testing deep seJf in preschool chiJdren.

TheoreticaJ base for it is the conception of L. Grzesiuk and K. Korpolewska which

expJains personality sources of behaviour to be obsel"Ved in the process of human
communication.

The method consists oftwo parts. In the first one (A) the anaJysis of report is connected

with a family context. in the second one with a kindergarten context.

Diagnosis includes four Jevels of deep self: resigning, withdrawing, mediating, domi-

nating.

Wprowadzenie

Celem mojego artykulu jest zaprezentowanie metody badania struktury Ja

u dzieci w wieku przedszkolnym. Inspiracja do opracowania eksperymentalnej

wersji metody byla koncepcja przeastawiona przez zespól psychologów klinicz-

nych UW pod kierownictwem prof. Lidii Grzesiuk (1988), wyjasniajaca osobowo-

sciowe zródla zachowan daj acych sie zaobserwowac w procesie kom unikowania

sie ludzi. Omówiona w niej zostala zarówno analiza procesu komunikacji, jak i

problematyka rozwoju Ja jednostki oraz ich wzajemne powiazania. Calosc konce-

pcji ma wyrazne odniesienia do procesu psychoterapeutycznego i wywodzi sie z
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pogladów takich m.in. autorów, jak: Grinder i Bandler (1976), Reusch (1972),

Watzlawik (1961) podkreslajacych zwiazek miedzy sposobem komunikowania sie,

umiejetnosci.a wyrazania wlasnego Ja a sposobem funkcjonowania jednostki w

rzeczywistosci spolecznej.

Sposób komunikowania sie czlowieka to sposób wyrazania wlasnego Ja -

twierdza czesto cytowani w omawianej pracy Bandler, Grinder i Satir (1976). Teza

ta sklonila mnie do rozwazan nad mozliwoscia badania Ja wyrazanego w aktach

komunikowania sie dzieci. Nie zamierzam szczególowo charakteryzowac wspo-

mnianej koncepcji (Grzesiuk, Korpolewska 1988). Postaram sie przedstawic naj-

istotniejsze tezy, które ukladajac sie w spójny obraz dotyczacy wzajemnego

zwiazku miedzy aktami komunikacji, Ja i kontekstem sytuacyjnym dostarczyly

mi podstaw teoretycznych do opracowania metody.

Podstawy teoretyczne

W scislym zwiazku z próba konstruowania metody pozostaja pojecia: proces

komunikowania sie i struktura Ja zdefiniowane w omawianej pracy (Grzesiuk,

red. 1988). Do nich odwolam sie w swoich rozwazaniach prezentujacych takze

wazniejsze tezy zawarte w tej koncepcji. Analiza pogladów wielu autorów w niej

cytowanych byla dla mnie podstawa do tworzenia wlasnych tez, na których

oparlam sie konstruujac metode.

Procesem komunikacji autorki nazywaja proces wymiany wiadomosci

(informacji) miedzy dwiema osobami znajdujacymi sie w bezposrednim kontakcie

(ibidem, s. 15). Analiza jego przebiegu pozwala wyróznic w nim elementarne

jednostki zwane aktami komunikacyjnymi. W aktach komunikacyjnych zawsze

jest nadawca i odbiorca. Nadawce pobudza do przekazania wiadomosci intencja,

czyli pewien stan, pragnienie, czy mysl. Czlowiek przesyla wiadomosci za pomoca

róznych srodków przekazu (werbalnie i niewerbalnie) w sposób przez nadawce

zamierzony (zachowania komunikacyjne) lub nie zamierzony (zachowania infor-

macyjne). Zródlem informacji jest nie tylko nadawca i odbiorca, ale i kontekst

sytuacyjny. W omawianej koncepcji kontekst sytuacyjny jest rozumiany jako

okolicznosc, w jakich odbywa sie komunikacja, miejsce, czas itp. Dla moich

poszukiwan sluzacych skonstruowaniu metody istotna jest odpowiedz na pytanie,

jakie warunki musza byc spelnione, aby mozna bylo powiedziec, ze mial miejsce

proces komunikowania sie. Autorki wymieniaja dwa warunki powolujac sie na

stanowisko Allwooda (1976>, który wyróznia w toku komunikowania sie zachowa-

n�a zwiazane i nie zwiazane z intencja. Przedstawiam je ponizej.
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l. Nadawca w sposób zamierzony przekazuje za posrednictwem zachowania

komunikacyjnego pewna wiadomosc w obecnosci potencjalnego odbiorcy.

2. Nieintencjonalne zachowania informacyjne nadawcy sa traktowane przez

odbiorce jako niosace pewna informacje o nadawcy (ibidem, s. 28).

Jesli jeden z przedstawionych warunków jest spelniony, wymiane wiadomo-

sci mozna uznac za proces komunikowania sie. O ile w pierwszym przypadku

nadawca swiadomie, z okreslonym zamiarem przekazuje wiadomosci odbiorcy, o

tyle w drugim nadawca nie zdaje sobie sprawy z tego, ze przekazuje informacje,

zas odbiorca obserwuje jego zachowanie i wyciaga wnioski.

Uwzglednienie w badaniu Ja obydwu tych warunków zwiazanych z komuni-

kowaniem sie uznalam za interesujace z uwagi na obserwacje ujawniania sie, badz

nie. transsytuacyjnosci Ja. Stanowisko to bylo podstawa do wyodrebnienia dwóch

czesci badania ustalonych ze wzgledu na intencje nadawcy (dziecka) i zwiazany z

tym kontekst sytuacyjny. Do sprawy tej wróce przedstawiajac metode.

Dla skonstruowania calosci metody najistotniejsza jednak byla wczesniej

przytaczana, znana w teorii komunikacji teza, ze proces powstawania Jajednostki

dokonuje sie dzieki ustawicznej wymianie informacji z otoczeniem przede wszy-

stkim z ludzmi.

W definicji struktury Ja zawartej w koncepcji Grzesiuk i Korpolewskiej

przyjeto, ze jest to zapis doswiadczen indywidualnych przezytych przez jednostke

lub dotyczacych jednostki oraz zbiór przekonan, ocen i interpretacji na swój temat

wytworzonych na podstawie tych doswiadczen lub przyjetych od innych ludzi

(ibidem, s. 45).

Ja jednostki jest tu traktowane jako struktura poznawcza i choc calosc

koncepcji miesci sie w konwencji poznawczej psychologii, to jednak autorki pod-

kreslaja. iz uwazaja czlowieka za biologiczna i psychospoleczna calosc funkcjonu-

jaca w pewnym kontekscie spolecznym i kulturowym. W tym znaczeniu koncepcja

ich ma odniesienia humanistyczne.

Przedstawiona definicja zaklada, zejednym z zasadniczych zródel tworzenia

sie struktury Ja sa doswiadczenia czlowieka. Szczególne znaczenie maja te z nich,

które wiaza sie z procesami komunikowania sie z ludzmi. Proces ten zaczyna sie

w zyciu jednostki od nadawania komunikatów niewerbalnych. W pierwszym roku

zycia to one dostarczaja dziecku informacji wielkiej wagi dotyczacych istnienia i

znaczenia w swiecie. Fakt ten podkreslaja Autorki koncepcji twierdzac, ze pier-

wszy rok zycia jest niezmiernie wazny dla ksztaltowania sie struktury Ja. Dziecko

dowiaduje sie o swoim znaczeniu poprzez sposób zaspokajania jego potrzeb,

koncentrowanie sie na jego zachowaniu, dawaniu informacji okreslajacych jego

obecnosc w danym kontekscie spolecznym. W okresie braku kompetencji jezyko-
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wych posluguje sie ono glównie krzykiem w celu komunikowania swoich potrzeb,

by uzyskac stan zaspokojenia, równowagi. W zaleznosci od tego, w jaki sposob

rodzice reaguja na jego komunikaty, uczy sie ono okreslonych relacji "Ja - inni".

Poszczególne zdarzenia zapisywane sa w porzadku ewaluatywnym w kategoriach:

wazne - niewazne.

W tym momencie dochodze do jednej z istotniejszych tez zawartych w

koncepcji L. Grzesiuk. Jest nia twierdzenie o zapisie doswiadczen zwiazanych z

Ja jednostki w postaci dwóch warstw: Ja glebokiego i Ja powierzchniowego.

Ja gl�bokie zawiera reprezentacje najwazniejszych doswiadczen jednostki

(czyli zwiazanych z silnymi przezyciami es:nocjona!nymi), potrzeb organizmalnych

(podstawowych), reprezentacje odczuc cielesnych i wrazen zmyslowych. Tworzy

sie juz w okresie poprzedzajacym rozwój mowy dziecka. Dotarcie do tej struktury

Ja jest trudne, poniewaz z uwagi na mechanizm obrony Ja nic zawsze jest ono

werbalizowane.

Druga warstwe stanowi Ja powierzchniowe, czyli ta czesc wiedzy osobie,

która jest lepiej werbalizowana, dostepna swiadomosci. Zawarte sa tu zwerbali-

zowane reprezentacje doswiadczen jednostki, wiedza o konwencjach spolecznych,

regulach porozumiewania sie, etykiety jezykowe na wlasny temat, metafory i

symbole jezykowe dotyczace wlasnych doswiadczen. Dotarcie do tej warstwy Ja

jest latwiejsze, poniewaz czlowiek pokazuje je w toku interakcji (ibidem, s. 47).

Wlasnie ów podzial struktury Ja jednostki na dwie warstwy: Ja glebokie i Ja

powierzchniowe sklonil mnie do poszukiwania metody umozliwiajacej wglad w Ja

glebokie u dziecka. Badanie Ja powierzchniowego jest czesto spotykane i wiaze

sie zwykle z róznymi wariantami samooceny (por. B. Kaja 1987).

Zanim przejde do przedstawienia wlasnych twierdzen wyprowadzonych z

omawianej koncepcji poprzedze je krótkimi rozwazaniami, które w konsekwencji

doprowadzily mnie do takiej, a nie innej próby skonstruowania metody. Powola-

lam siejuz na teze, ze Ja dziecka powstaje w toku komunikowania sie. Dzieje sie

tak w duzej mierze dlatego, ze kazdy komunikat nadawany przez dziecko moze

wywolywac rózne reakcje u odbiorców, najczesciej rodziców. To z nimi przede

wszystkim tworzy sie najsilniejszy zwiazek emocjonalny i ich reakcje najsilniej

zapisuja sie w strukturze Ja. Najczesciej wymienia sie trzy rodzaje reakcji na

komunikat dziecka (Watzlawik 1967):

1. Potwierdzenie - nie tylko odbioru, ale takze zaakceptowanie tresci prze-

kazu;

2. Odrzucenie - niezaakceptowanie tego, co zostalo przekazane tzn. informa-

cja zostala odebrana, ale tresc jej odrzucona;

3. Brak potwierdzenia - niezareagowanie, albo nieadekwatne zareagowanie
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na komunikat. nadawca pozostaje w niepewnosci, czy jego przekaz zostal w ogóle

odebrany, odbiorca reagujac nie stosuje kryterium prawda - falsz. ale neguje
realnosc nadawcy (za Grzl'siuk. Korpolewska 1988).

Nie ulega watpliwosci. z(' stan zaklócenia na linii komunikat - reakcja jest

niekorzystny dla rozwoju dziecka. Mozna przypuszczac, ze pierwszy rodzaj reakcji

na komunikaty dziecka - potwil'rdzenie. czyni je pewnym swoich relacji z otocze-

niem, natomiast pozostale dwa dzialaja niekorzystnie na doswiadczanie waznosci

w dziecinstwie.

Ilustruje to ponizszy przyklad. Zalózmy. ze mamy nastepujacy kontekst

sytuacyjny.

Matka wraca ze spaceru z trzyletnim dzieckiem w wózku. Dziecko w drodze

do domu zasypia. Matka nie budzi go, zostawia wózek w pokoju i udaje sie do

kuchni. W mieszkaniu jest cicho. Dziecko budzi sie i zaczyna plakac, chociaz umie

chodzic i mogloby poszukac matki.

Przyjmijmy, ze sytuacja ta dotyczy trzech róznych matek i dzieci. Kazde

dziecko po obudzeniu i zorientowaniu sie, ze jest samo nie rusza sie z wózka i

zaczyna plakac. Tak wiec komunikat tej trójki dzieci jest taki sam, ale matki

reaguja róznie. Pierwsza - przybiega, przytula i uspokaja, druga mówi gniewnie:

"czego wrzeszczysz. stalo sie cos?" Trzecia matka nie reaguje w ogóle. Jakie

znaczenia maja wymienione reakcje dla ksztaltowania sie Ja dziecka?

Nie wnikajac szczególowo w nastepstwa trzech róznych reakcji matek na

komunikat dziecka mozna powiedziec. ze w przypadku pierwszym u dziecka

zapisuje sie dof,wiadczenie "jestem wazny-, w drugim i trzecim natomiast - "nie

jestem wazny". Tresc takiego zapisu niewatpliwie rzutuje na ksztaltowanie sie

struktury Ja, tym bardziej, gdy okreslony typ reagowania bywa czesto powtarzany

w stosunku do danego dziecka.

Powyzsze rozwazania sklaniaja mnie do postawienia nastepujacej tezy:

Reakcje otoczenia na komunikaty dziecka, nieadekwatne do jego ocze-

kiwan, do tresci komunikatów, b�da wywolywac zmian� w nadawaniu

komunikatów przez dziecko. Ogólna tendencja tej zmiany b�dzie przej-

scie od komunikatów domagajacych si�, zadajacych zaspokojenia, po-

przez komunikaty informujace o uleglosci, do wycofania si� i rezygnacji.

Odwracajac sytuacje mozna postawic kolejna teze:

Badanie zapisu doswiadczen ksztaltujacych Ja dziecka moze przebiegac

na podstawie analizy nadawanych przez nie komunikatów o tresci zwia-

zanej z zaspokajaniem pragnien.

Sadze, ze w dazeniu do realizacji swoich zyczen, pragnien, Ja dziecka ujawnia

sie najwyrazniej. WYnika to z wlasciwosci rozwojowych. Uczucia sa sila aktywizu-
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jaca dzialania dziecka, a pragnienia sa silnie z nimi powiazane.

Przyjmuje, ze. dzieci w zwiazku z potrzeba zaspokajania swoich zyczen,

pragnien nadaja najczesciej 4 rodzaje komunikatów. Sa to:

l. "Nie chce, bo i tak mi sie nie uda"

2. "Chcialbym, ale nie wiem, czy warto próbowac"

3. "Chce, ale nie za wszelka cene"

4. "Musze"

Jesli dany rodzaj komunikatu ma charakter transsytuacyjny, czyli gdy dziec-

ko nadaje najczesciej ten sam komunikat niezaleznie od kontekstu sytuacyjnego

i niezaleznie od warunków badania (komunikaty zwiazane i nie zwiazane z

intencja), to diagnozujemy odpowiadajacy mu poziom Ja glebokiego.

Tresc komunikatu Diagnoza Ja glebokiego

l. Nie chce, bo i tak mi sie nie uda Ja rezygnujace

2. Chcialbym, ale nie wiem, czy warto Ja wycofujace

3. Chce, ale nie za wszelka cene Ja mediujace

4. Musze Ja dominujace

Okreslenia Ja glebokiego przedstawione powyzej wyniknely z wczesniejszej mojej

tezy dotyczacej pojawiania sie zmian w nadawaniu komunikatów pod wplywem

doswiadczen zebranych w procesie komunikowania sie.

Rzecz nie w tym, czy dziecko werbalizuje tresc,jaka zawierajeden z czterech

wyróznionych komunikatów, lecz czy mozemy wnioskowac, ze nadany zostal

wlasnie ten, a nie inny komunikat.

W celu ustalenia, który z czterech poziomów Ja wystepuje w danym kontek-

scie aktu komunikacyjnego u dziecka posluzylam sie metoda przyjeta za B. Bokus

(1987), nazwana przez autorke mikroanaliza strumienia aktywnosci. Pojecie

"strumien aktywnosci" odnosi sie tu do ciagu kolejnych nastepujacych po sobie

zachowan jednostki w danej sytuacji, a wiec do komunikatów werbalizowanych,

jak i nie werbalizowanych, czy poprawniej jezykowych i niejezykowych (por.

B. Kaczmarek 1995). Sa to wypowiedzi, ton, mimika, zachowania percepcyjne i

proksemiczne.

Istone sa zarówno jego wypowiedzi, jak i wszelkie zachowania niewerbalne

np. ton glosu: placzliwy, cichy, glosny, agresywny itp. gesty, mimika, zwlaszcza

wyraz oczu, zachowania towarzyszace wypowiedzi, jak tupanie, trzaskanie

drzwiami, obrazanie sie itp.
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Istotne jest równiez powstrzymywanie sie od komunikowania swych pra-

gnien. Informacje w ten sposób uzyskane pozwalaja nam "odczytac", który z 4

komunikatów dziecko nadalo.

Na podstawie powyzej przedstawionych zalozen teoretycznych podjelam

próbe skonstruowania metody sluzacej badaniu Ja glebokiego u dzieci.

Obecnie przejde do prezentacji metody.

Prezentacja metody

Metoda przeznaczona jest do badania Ja glebokiego u dzieci w wieku przed-

szkolnym. Sklada sie ona z dwóch czesci: pierwszej (A) wywiadu ustruktura-

lizowanego i drugiej (B) - obserwacji ustrukturalizowanej. Komunikaty dziecka

w czesci A wiaza sie z kontekstem sytuacyjnym zwiazanym z rodzina i dotycza

pragnienia: a) nowej zabawki, b) zwrócenia na siebie uwagi otoczenia, c) wyjscia

na podwórko do kolegów.

W tej czesci badania komunikat przekazywany jest swiadomie przez dziecko

do osoby doroslej - rodzica, totez wywiad prowadzony jest z rodzicami. W drugiej

czesci natomiast dziecko jest obserwowane w przedszkolu przez osobe dorosla -

nauczyciela w trakcie zabaw tematycznych. Nie komunikuje bezposrednio swoich

zyczen, lecz obserwacja dziecka pozwala wnioskowac o jego zachowaniu zwiaza-

nym z jednym z rodzajów struktury Ja glebokiego, Opisy zachowan umieszczone

w rubryce B w punktach od 1-4 odpowiadaja czterem wyróznionym wczesniej

komunikatom i kolejno czterem poziomom Ja glebokiego:

1p - Ja rezygnujace, 2p - Ja wycofujace,

3p - Ja mediujace, 4p - Ja dominujace

(Informacja ta nie jest podawana osobom badanym).

Ponizej zamieszczamy wzory kwestionariuszy dla wspomnianych dwóch

czesci badan.
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Metoda badania Ja gl�bokiego u dzieci w wieku przedszkolnym

Wersja A

- dla rodziców

Instrukcja dla wypelmaJacego

Przedstawiamy ponizej opis trzech sytuacji wystepujacych czesto w zyciu dzieci (rubryka A).

Sytuacje te dotycza ich pragnien. zyczen kierowanych do doroslych. Wiadomo, ze dzieci w rózny

sposób komunikuja swoje pragnienia. W rubryce B opisano 4 rodzaje typowych zachowan dziecka.

które moga pojawic sie w okreslonych trzech sytuacjach. Prosimy o przeczytanie tego opisu i wybór

jednego z zachowan, jakie najczesciej przejawia Pani (Pana) dziecko. Obok niego nalezy postawic

krzyzyk w rubryce C przeznaczonej do tego celu. Jesli uwaza Pani (Pan), ze zachowania dziecka nie

mieszcza sie w opisie, prosze napisac w punkcie 5, jakie inne zachowania dziecko przejawia.
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SYTUACJA I

Dziecko wyraznie pragnie jakiejs rzeczy. np.
chcialoby dostac rower, lyzwy lub jakas za-
bawke, czekolade, loda itp. Jak najczesciej
zachowuje sie w takiej sytuacji?

SYTUACJA II

W domu sa goscie. Dziecko lubi ich, sa dla
niego atrakcyjni. Rodzice skupiaja swoja
uwage przede wszystkim na gosciach.
Jak zachowuje sie dziecko?
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B C

l. Bardzo rzadko ma odwage, aby komuni-
kowac tego typu prosbe, raczej nie próbuje.
Czeka az rodzice sami wystapia z jakas pro-
pozycja.

2. Prosi niesmialo, niepewnym glosem lub nie patrzac w oczy doroslego mówi, jakby do
siebie na przyklad: "Na pewno nikt mi nie
kupi loda", .,A Artur dostal znowu nowy
rower".

3. Domaga sie zaspokojenia swojego pra- gnienia spokojnie, ale wytrwale. Ton prosby
jest raczej blagalny, dziecko patrzy wymow-
nie na doroslego, dajac do zrozumienia, ze
bardzo mu na tym zalezy. W razie potrzeby
zwraca sie do róznych doroslych.
4. Domaga sie zrealizowania swoich pra-
gnien natarczywie, czesto agresywnie; pla-
cze, zlosci sie, obraza, krzyczy, demonstruje
swoje niezadowolenie.
5. Inne, jakie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l. Zajmuje sie spokojnie swoimi sprawami

nie przeszkadza doroslym. Zwraca sie do nich tylko wtedy, gdy jest to niezbedne.
2. Stara sie zwrócic uwage na siebie poprzez
róznego typu pytania kierowane do rodzi-
cówo pozwolenie wykonania jakiejs czynno-
sci. Spoglada ukradkiem na gosci. Po
udzieleniu odpowiedzi wraca spokojne do
swoich zajec.
3. Zalezy mu bardzo na tym, by zaintereso-
wac soba, by przebywac z goscmi. Przynosi
swoje rysunki lub atrakcyjne zabawki by sie
nimi pochwalic. Stara sie przedluzac czas
zainteresowania swoja osoba, ale ostatecz-
nie na zdecydowana interwencje rodziców
oddala sie do swoich zajec.
4. Domaga sie skoncentrowania uwagi na
sobie wszelkimi sposobami: jest halasliwe,
tanczy, spiewa, pokrzykuje, nie reaguje na
uwagi, jest niegrzeczne, nie podporzad-
kowuje sie zadnym poleceniom lub uspokaja
sie tylko na chwile.
W rezultacie dorosli nawet jesli prowadza
rozmowe, to caly czas dziecko im w tym
przeszkadza.
5. Inne, jakie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A B C

SYTUACJA III l. Wie, ze nie wolno mu wychodzic do kole-
Dziecko widzi przez okno rówiesników ba- gów na podwórko i nie wyraza takiego pra-
wiacych sie na podwórku. Tymczasem ono gnienia.
ma zakaz wychodzenia z domu albo z powo- 2. Wie, ze mu nie wolno, nie wyraza wprost
du przeziebienia, badz tez powinno naj- takiego zyczenia, ale informuje, ze na pod-
pierw wywiazac sie zjakiegosobowiazku np. wórku bawia sie dzieci patrzac wymownie
posprzatanie zabawek lub z innych powo- na doroslego obnosi sie ze swoim smutkiem.
dów nie powinno wychodzic. 3. Zalezy mu na wyjsciu do kolegów, próbuje
Jak zachowuje sie zwykle Pani dziecko w to osiagnac prosbami, obietnicami, ze na
takiej sytuacji? pewno ze wszystkiego wywiaze sie np. po-

sprzata zabawki, gdy wróci, nie bedzie sie
oddalal itp. W razie potrzeby zwraca sie do
róznych odbiorców liczac, ze kogos wzrusza
jego prosby.
4. Domaga sie zdecydowanie zezwolenia na
w}jscie do kolegów. W razie odmowy jest
obrazony i demonstruje swoje niezadowole-
nie: trzaska drzwiami, odpowiada niegrze-
cznie, krzyczy lub wychodzi bez zezwolenia.
5. Inne, jakie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................... ..

.................................................................... ..

.................................................................... ..

.................................................................... ..

................................................................ ..

Wersja B

- dla nauczycieli

Instrukcja dla wypelniajacego

Prosimy o obserwacje dziecka podczas trzech róznych zabaw tematycznych obejmujacych

kolejno:

1) zabawe w rodzine

2) zabawe w sklep

3) zabawe o tematyce dowolnej.

Nalezy szczególnie dokladnie obserwowac zachowanie sie dziecka w sytuacji przydzialu ról i w

trakcie przebiegu zabawy (rubryka A). Powinnismy zwracac uwage nie tylko na to, co dziecko mówi i

jak sie zachowuje, ale takze na ton wypowiedzi, dystans jaki dzieli go od grupy, mimike, gesty.

W rezunacie staramy sie ustalic, do jakiego z 4 wskazników podanych w rubryce B mozemy zaliczyc

zachowanie sie dziecka. Prosimy o zaznaczenie krzyzykiem w rubryce C wlasciwego dla dziecka

zachowania wystepujacego podczas przydzialu ról i przebiegu zabawy (oddzielnie dla zabawy w

rodzine, sklep, a nastepnie dla zabawy dowolnej).
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Kontekst sytuacyjny Wskazniki Rodzaj zachowania w zabawach:

Rodzina Sklep Dowolna

I. Przydzial ról w zabawie 1. Nie domaga sie zadnej roli,
oczekuje spokojnie na decyzje
rówiesników.

2. Zglasza niesmialo chec za-
grania danej roli, ale widzac
innych starajacych sie o to,
szybko rezygnuje.
3. Domaga sie okreslonej roli
w sposób, który mozna by na-
zwac proszacym (blagalny ton
i sopojrzenie). Godzi sie z wy-
borem innych.
4. Domaga sie roli zdecydowa-
nie. Nie tylko zglasza chec
prz}jecia danej roli, lecz "wal-
czy" o nia. Jesli mu sie nie
udaje, dasa sie i obraza.

II. Przebieg zabawy l. Podczas zabawy jest przez
innych zdominowany, robi to,
co mu kaza, nie przejawia ini-
cjatywy.
2. Próbuje wskazac aktyw-
noSC w zabawie, ale nikt nie

zwraca na niego uwagi.
3. Nie udaje mu sie objac przy-
wództwa w zabawie, chociaz

do tego wyraznie dazy, wiec
przejawia inicjatywe w zakre-
sie powierzonej mu roli.
4. Narzuca styl zabawy i do-
minuje. Akcja zabawy toczy
sie pod jego dyktando przy-
najmniej w znacznym sto-
pniu, jezeli nie wylacznie. W
przypadku odrzucenia go w
pierwszej czesci zabawy pod-
czas przydzialu roli o która sie
staral, zdecydowanie bojkotu-
je zabawe, na rózne sposoby
zaklóca jej przebieg, badz le-
kcewazy.
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Protokól z badania

Wersja badania Sytuacje Poziom Ja Punkty

Sytuacja I

A Sytuacja II

Sytuacja III

Zabawa w rodzine
Sytuacja I

Sytuacja II

B Zabawa w sklep
Sytuacja I

Sytuacja II

Zabawa dowolna

Sytuacja I

Sytuacja II

Czestosc wystepowania:

1. Ja rezygnujace . . . .

2. Ja wycofujace . . . .

3. Ja mediujace . . . .

4. Ja dominujace . . . .

Poziom Ja a kontekst sytuacyjny i warunki komunikowania sie

Wersja A - swiadomy zamiar nadania komunikatu a poziom Ja (czestosc wystepowania Ja. jakie.

ile razy)

Wersja B - brak zamiaru nadania komunikatu a poziom Ja (czestosc wystepowania Ja. jakie, ile

razy)

Interpretacja. ocena transsytuacyjnosci Ja. ustalenia dotyczace potrzeby poglebienia dlaglOZY.:
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Uwagi koncowe

Przedstawiona metoda podana zostala w wersji eksperymentalnej. Praca nad

nia nie jest zakonczona. Wydaje sie, ze zaproponowane tu badanie Ja glebokiego

u dzieci (pod warunkiem rzetelnego sprawdzenia wartosci metody) moze przyczy-

nic sie zarówno do lepszego zrozumienia dziecka, jak i do pokierowania jego

dalszym rozwojem. Sadze, ze umozliwi ona poszukiwanie odpowiedzi na szereg

pytan, jakie pojawic sie moga dzieki stosowaniu tego typu diagnozowania.

Interesujace jest na przyklad, z jakimi skladnikami osobowosci wiaza sie

poszczególne poziomy struktury Ja u dziecka. Czy dziecko funkcjonujace na

poziomie,ja musze" - Ja dominujace ma rozwinieta wrazliwosc empatyczna, czy

tez nie? Jakie metody wychowawcze, style wychowania sprzyjaja wystepowaniu

okreslonych poziomów Ja u dziecka? Jaki poziom Ja glebokiego jest wlasciwy

dzieciom po traumatyzujacych przezyciach, np. po przezyciu rozwodu przez dziec-

ko?

Pojawic sie moga tez pytania o transsytuacyjnosc obrazu Ja ujawnianego w

relacji dziecko - dziecko i dziecko - rodzice. Interesujace takze moze byc badanie

porównawcze samooceny werbalizowanej i Ja glebokiego.

Wydaje sie, ze przedstawione tu problemy, jak i inne nie wymieniane moga

zachecac do rozwazan nad przydatnoscia omówionej metody w diagnozie psycho-

logicznej dziecka.
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