
W P R O W A D Z E N I E
Schizofrenia w swej psychologicznej istocie wiąże się z zaburzeniami Ja – przypisuje jej się słabo wykształcone, 
kruche Ja1. Udokumentowane materiałem empirycznym są związki schizofrenii z osobistymi przekonaniami na 
swój temat, takimi jak samoocena2, 3. Wskazuje się również na znaczenie, jakie dla obrazu siebie osób chorujących 
na schizofrenię mają czynniki związane z przebiegiem choroby – rozbita, jałowa i negatywna koncepcja sobie jest 
bardziej charakterystyczna dla osób z widocznymi objawami negatywnymi4, 5. Niewiele jest jednak badań, które 
podejmują problem związków między strukturą Ja (tj. sposobem zorganizowania treściowej zawartości Ja) osób 
chorujących na schizofrenię a procesem chorobowym.

C E L  B A D A N I A
Sprawdzano, czy osoby z rozpoznaniem schizofrenii różnią się od osób zdrowych cechami strukturalnymi Ja oraz 
czy objawy negatywne mediują związek schizofrenii z cechami strukturalnymi Ja. Uwzględnione zostały miary 
podstawowych typów cech strukturalnych: zróżnicowania i integracji. Stopień zróżnicowania oszacowano za pomocą 
liczby atrybutów używanych do samoopisu6, liczby aspektów Ja7, złożoności Ja8, zaś stopień integracji – za pomocą 
nakładania się aspektów Ja7. Zgodnie z aktualnymi kryteriami definiującymi objawy negatywne zaliczono do nich 
bladość afektywną, wycofanie społeczne, alogię, anhedonię i awolicję9.

Badanie przekrojowe z grupą kontrolną, przeprowadzone z wykorzystaniem metod pomiaru ilościowego.

M E T O D A
Grupa badana obejmowała 44 osoby, w tym 22 
osoby z rozpoznaniem schizofrenii i 22 osoby, 
które zadeklarowały brak zaburzeń psychicznych, 
dobrane względem płci, wieku i wykształcenia.

Osoby z grupy klinicznej miały diagnozę schizofrenii 
paranoidalnej (średni czas trwania choroby: 11,29 
lat), cztery osoby miały dodatkowo postawioną 
diagnozę zespołu uzależnienia; stan wszystkich 
osób był stabilny, bez objawów wytwórczych.

Osoby z grupy klinicznej zbadano na terenie placówek 
medycznych: Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie, Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej 
w Owińskach oraz Wojewódzkiego Szpitala Neuro- 
psychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Osoby z grupy kontrolnej zbadano w miejscu 
zamieszkania za pomocą ankiety bezpośredniej lub 
ankiety online.

W Y N I K I
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Grupa kliniczna i kontrolna nie różniły się płcią 
(p = 0,709; r = 0,06a), wiekiem (p = 0,952; 
r = 0,01), ani wykształceniem (p = 0,750; 
r = 0,05). Osoby zdrowe, w porównaniu 
z osobami chorującymi na schizofrenię, 
częściej pozostawały w związku (p < 0,001; 
r = 0,60), posiadały dzieci (p = 0,015; r = 0,37) 
i utrzymywały się z pracy (p < 0,001, r = 0,64).
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Osoby chorujące na schizofrenię przejawiały wyższe nasilenie objawów negatywnych niż osoby zdrowe 
(p = 0,016; boot 95% CI [0,08; 0,64]). Osoby chorujące na schizofrenię używały do samoopisu mniejszej liczby 
atrybutów (p < 0,001; boot 95% CI [-0,77; -0,24]) i mniejszej liczby aspektów Ja (p = 0,042; boot 95% CI [-0,60; 
-0,01]), w porównaniu do osób zdrowych. Ich obraz siebie cechował się mniejszą złożonością (p < 0,001; boot 

95% CI [-0,86; -0,35]) i mniejszym nakładaniem się aspektów Ja (p < 0,001; boot 95% CI [-0,80; -0,27]) niż 
obraz siebie osób zdrowych.

Objawy negatywne nie pośredniczyły w związkach schizofrenii z cechami strukturalnymi Ja (dla liczby 
atrybutów Ja: boot 95% CI [-0,16; 0,06], dla liczby aspektów Ja: boot 95% CI [-0,17; 0,10], dla złożoności Ja: 

boot 95% CI [-0,12; 0,06], dla nakładania się aspektów Ja: boot 95% CI [-0,12; 0,13]).

Rys. 2. Modele mediacji objawów negatywnych w związkach schizofrenii z cechami strukturalnymi Ja Rys. 1. Charakterystyka socjodemograficzna badanych osób

Niezależnym (od schizofrenii i objawów negatywnych) predyktorem liczby atrybutów Ja 
i złożoności Ja było wykształcenie (odpowiednio β = 0,28, p = 0,031 i β = 0,24, p = 0,050).

a wielkości wszystkich efektów wyrażono miarą r
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b w nawiasach podano wartości efektów bezpośrednich; * p < 0,05, *** p < 0,001

Osoby chorujące na schizofrenię dłużej cechowały się niższą 
złożonością Ja niż osoby chorujące krócej (p = 0,044; r = -0,44). 
Osoby z dodatkową diagnozą zespołu uzależnienia przejawiały 
niższe nasilenie objawów negatywnych niż osoby bez 
dodatkowej diagnozy (p = 0,025, r = -0,48).c

Spośród poszczególnych domen objawów negatywnych osoby chorujące na schizofrenię 
– w stosunku do osób zdrowych – przejawiały wyższe nasilenie anhedonii (p < 0,001; 
r = 0,49), alogii (p = 0,004; r = 0,42) i spłycenia afektywnego (p = 0,15; r = 0,36).

c należy mieć na uwadze niską moc statystyczną testu

P O D S U M O W A N I E
1. Osoby chorujące na schizofrenię przejawiały wyższe nasilenie 

objawów negatywnych niż osoby zdrowe. Średnie nasilenie objawów 
negatywnych u osób chorujących na schizofrenię było zbliżone do 
wyników innych badań osób ze schizofrenią, natomiast średnie 
nasilenie objawów negatywnych u osób zdrowych było wyższe niż 
w innych badaniach11, 12.

2. Osoby chorujące na schizofrenię, w porównaniu do osób zdrowych, 
posiadały mniej zróżnicowane Ja (tj. uboższe w treści na swój temat, 
zorganizowane w prostszy sposób, z mniejszą liczbą ważnych aspektów 
siebie) oraz mniej zintegrowane (tj. powiązane treściowo) aspekty Ja. 

3. Obecność objawów negatywnych nie wyjaśniała różnic w strukturze Ja 
między osobami chorującymi na schizofrenię i osobami zdrowymi.

4. Przy interpretacji wyników warto wziąć pod uwagę badaną postać 
schizofrenii oraz fakt badania osób zdrowych w pierwszych miesiącach 
pandemii COVID-19.
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B I B L I O G R A F I A

Wykorzystano Kwestionariusz złożoności Ja10 
umożliwiający pomiar cech struktury Ja, Skalę 
samooceny objawów negatywnych11 mierzącą 
objawy negatywne oraz ankietę 
socjodemograficzną.

W statystycznej analizie zebranych danych 
wykorzystano testy różnic (chi-kwadrat, t-Studenta, 
U Manna-Whitneya) oraz testy związku (analizę 
korelacji, regresji). 
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