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Nekatere ugotovitve o predstavi o sebi pri mladoletnih
prestopnikih
Maria Grear*

1. Uvod

Prilčujoče poročilo je sad psiholoških raziskav
prestopništva pri mladoletnikih, ki so imele na
men tS pomočjo· regulacijske teorije pokazati
kakšno vlogo ima pri asocialnem vedenju po
dDba o samem sebi.

Pojem ~~jaza-<-< je v zadnjih letih predmet šte
vilnih psiholoških raziskav. Karakteristika oseb
nosti s kategorijo motivacije in kategorijo stališ·č

se je izkazala za nepopolno, zakaj med meha
nizmi, ki uravnavajo posameznikovo vedenje,
imajo poglavitno vlogo spoznavne strukture.
Razčlemba teh mehanizmov je pokazala, da člo

vekova dejavnost ni odvisna samo od tega, kako
človek razume in vidi svet, temveč močno tudi
od tega, kako vidi in razume sebe. Mehanizem
gledanja in razumevanja sebe im€nujemo raz
l:i:čno, npr. zamisel sebe, predstava o sebi, zavest
o sebi, pojem jaza, pojem o lastnem jazu, self
concept, podoba sebe, podoba svoj€ osebe. Ta
imena večkrat zamenjujemo, ker je razločekmed
njimi postavljen dokaj umetno.

V pričujočem članku smo sprejeli definicijo
predstave o sebi po B. Zazzoju (6): predstava o
sebi pomeni človekov odgovor 'v trenutku, ko
mora samega sebe opisati, definirati in oceniti
v določenem položaju. Ta definicija je samo
operativna in dopušča natančnejšo določitev

terminoloških vprašanj. Predstava o sebi je
struktura, ki jo sestavljajo prvine, je celovit
skupek predstav, pojmov in vednosti, ki jih ima
posameznik o 'Svoji osebi, pa tudi njegovo IČU

stveno razmerje do sebe, ki pa se že veže s samo
oceno. Proost<;tva o sebi je tudi dinamična, obli
kuje in spreminja se v teku osebnostnega raz
voja in je odyisna od splošnega telesnega, du
ševnega in družbenega razvoja posameznika.
V zvezi s tem ločimo v tej tako telesni kot du
ševni podobi se-beštiri zorne kote: l. -dojemanje
sebe - to je podlaga za določitev sodbe o sebi,
2. družbeno podobo sebe - se pravi posamezni
kovo sodbo o tem, kako ga ocenjujejo drugi,
3. ideal sebe - oblikuje se okrog vrednot in
ciljev, kakršne želi posameznik doseči, 4. spre
jemanje sebe - to je podlaga za posameznikovo
prilagajanje. Predstava o sebi nastaja kot izid
razločevanja med tem, kar se nanaša !tla lastno
osebo, in med tem, kar se nanaša na zunanji svet.

V zarčetnih razvojnih stopnjah ni izrazitih
meja med »-jazom-<-< in ~~ne-jazom«.Med razvojem,
ko si posameznik pridobiva izkušnje, nastaja
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občutek razlike med seboj ter zunanjim svetom
in drugimi ljudmi. V z",četnih obdobjih življenja
ima vedenje o sebi obliko nezavednih prepričanj,

malo povezanih, posplošenih in ust_aljenih. Po
stopno organiziranje samega sebe in sistemati
ziranje vedenja o svoji osebnosti povzroča, da
se začne občutek »jaza« razločno kazati kot
predmet spoznanja. V puberteti nastopi zasuk,
ko se človek naglo začne .zanimati za svojo osebo,
za duševno življenje, in skuša najti odgovor na
vprašanje - kakšen sem? Takrat nastopi pre
oblikovanje nezavednih prepričanj v sodbe o
sebi, ki so pogoj za nastanek zavednega »jaza-«.
Zavednemu »jazu-<-< imenovanemu tudi realni
»jaz«, stopi nasproti idealni »jaz«. Medtem ko
je realni »jaz« sistem resni,čnih in aktualnih
mnenj o sebi, je idealni ~~jaz« skupek sodb o tem,
kakšen človek želi biti (3).

Poleg tega pa je podoba o sebi tudi podiaga
za oblikovanje ocene posameznikovih možnosti.
Posameznikove samoocene se sicer razlikujejo,
vendar pride vedno do njihovega posplošenja in
takirat nastane splošna ocena svojih možnosti,
se pra-vi splošna samoocena. Predstava o sebi, ki
jo ima posameznik, vpliva tudi na njegovo rav
nanje. V .zvezi s tem sprejemamo možnost, da je
mogoče določiti obseg ravnanj, odvisnih od po
dobe o sebi, se pravi rav.nanj, ki jih .lahko pred
vidimo po podatkih o predstavi o sebi (2). Tako
stališč€ tem€lji na ugotovitvah in raziskavah
predstave o sebi, opravljenih s pomočjo Roger
sove teorije osebnostnega razvoja in funkcioni
ranja (5). V smislu te teorije predstave o sebi
odloča o tem, kakšno vsebino izkušenj posamez
nik lahko simbolizira v zavesti, ne da bi jo de
formiral in kakšnih ne more. Ce sprejmemo, da
so temeljne potrebe osebnooti Hste, ki posamez
niku dopuščajo, da ohrani dobro mnenje o sebi,
potem moramo sprejeti tudi to, da ni mogoče

vseh podatkov dojemati ih sprejemati enako.
Obstaja namreč nagnjenje k izbiri podatkov in
sprožarnju raznih obrambnih mehanizmov. Ce
se ti obrambni mehanizmi utrdijo in postanejo
del urejevalnih mehanizmov osebnosti, se lahko
zgodi, da to posamezniku ne bo v prid in ga bo
pripeljalo do raznih motenj čustvene in druž
bene asimilacije. Nastanek predstave o sebi hči

v medčloveških razmerjih, predstava o sebi se
oblikuje 'v sodelovanju posameZlIlika z drugimi
ljudmi v družbeno-kulturnem okolju. Dejstvo,
da se predstava o sebi oblikuje po podatkih iz
dveh različnih virov - iz _osebne izkušnje in iz
mnenja drugih ljudi - je eden izmed razlogov
za njeno notranjo neusklajenost.












