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WSTĘP

Człowiek jest istotą, która zadaje pytanie o sens. Stawia je w swej codziennej aktywno
ści, próbując sobie uświadomić, ku czemu dąży, jaki jest cel jego działań. Poza tym 
doraźnym wymiarem zadaje sobie również pytanie o sens uniwersalny - ku czemu 
zmierza w swoim życiu? 

Pytanie o sens należy do podstawowych kwestii, związanych z istnieniem człowie
ka, ma egzystencjalny charakter. Świadomość sensu tego, co człowiek robi albo co się 
z nim dzieje, należy do zasadniczych kategorii odniesienia podmiotu do otaczającego 
świata. Według Frankla, psychiatry o głębokim filozoficznym spojrzeniu na proble
matykę patologii życia psychicznego1, wola sensu ma charakter najbardziej podstawo
wej, uniwersalnej motywacji człowieka do jakiejkolwiek celowej aktywności. Stanowi 
premotywację, która decyduje w sposób najbardziej uniwersalny i zasadniczy o goto
wości do działania. Pytanie o sens człowiek formułuje w kategoriach wartości, antycy
powanych w danej sytuacji. Warunkiem podjęcia zachowania celowego jest odpowiedź 
twierdząca na pytanie, czy określone zachowanie można uzasadnić w kontekście apro
bowanych wartości. Jeśli odpowiedź jest negatywna, zachowanie nie zostaje podjęte, 
a jeśli już - to pod przymusem, z przyczyn pozapodmiotowych. Treść odpowiedzi, 
wyjaśnienie, ku czemu człowiek zmierza albo dlaczego i jak uzasadnione jest określo
ne postępowanie, dopiero wtórnie ulega tematyzacji, przyjmując formę refleksji filozo
ficznej nad ludzką egzystencją, postać teorii naukowej, treść wierzeń religijnych, czy 
systemu wyjaśnień potocznych. 

1 Viktor Emil Franki (1905-1997), wybitny psychiatra, filozofujący myśliciel, twórca tak zwanej Trze
ciej Szkoły Psychoterapii Wiedeńskiej, licząc dorobek wcześniejszych szkół Freuda i Adlera. Twórca 
metaklinicznej teorii człowieka i terapii egzystencjalnej, zwanej logoterapią. Mistrz wielu cenionych psy
chiatrów i psychologów, postrzegany jako autorytet moralny i naukowy, osoba głęboko wierząca, przywią
zująca dużą wagę do wartości, jakie w życie człowieka wnosi rodzina. W czasie II wojny światowej wię
ziony przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym. Doświadczenia obozowe sprowokowały refleksje 
dotyczące znaczenia sensu w życiu człowieka, co następnie stało się głównym motywem jego twórczości.

Badania przedstawione w tej pracy mają charakter podstawowy oraz stosowany. 
W jednym i drugim wypadku dotyczą problematyki poczucia sensu życia. W zakresie 
podstawowym celem badań było skonstruowanie teoretycznego modelu poczucia sensu 
życia, który mógłby być następnie wykorzystany w badaniach osób po zawale serca. 
Z uwagi na problematykę chorych somatycznie pracę należy zlokalizować w obszarze 
klinicznej psychologii zdrowia, natomiast podstawowe kategorie teoretyczne zaczerp
nięte są z psychologii egzystencjalnej, dlatego można powiedzieć, że praca służy wyja
śnianiu problemów z zakresu klinicznej psychologii zdrowia za pomocą kategorii psy
chologii egzystencjalnej.
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Zawał serca, jako doświadczenie graniczne2, może stanowić wydarzenie istotne 
w kształtowaniu postrzegania siebie i swego życia. W odniesieniu do choroby niedo
krwiennej serca pytanie o poczucie sensu życia przekłada się na wiele problemów: 
Jakie są psychologiczne uwarunkowania tego poczucia w przypadku osoby, która do
świadcza załamania zdrowia o podłożu kardiologicznym? Jaka jest dynamika poczucia 
sensu życia w okresie po zawale? Czy można mówić o salutogenetycznym3 znaczeniu 
poczucia sensu życia, a więc o powiązaniu poczucia sensu życia z procesem zdrowie
nia? Pytania te stanowiły inspirację do badania poczucia sensu życia po zawale serca.

2 Karl Jaspers (1884-1969) zwrócił uwagę na pewien rodzaj sytuacji życiowych, które określił jako sy
tuacje graniczne. Ich wspólnym mianownikiem jest doświadczanie przez człowieka cierpienia spowodowa
nego uczuciem bezradności w spotkaniu z czymś, czego doświadcza on jako tragiczne i nieuchronne. Są to 
sytuacje, w których człowiek „ociera się” o śmierć, kalectwo, sytuacje utraty bliskich, zagrożenia trwałości 
małżeństwa, długotrwałej choroby, dramatycznej walki z nałogiem.

3 Salus (łac.) - zdrowie, salutis (łac.) - zdrowy, salutogenetyczny - sprzyjający zdrowiu.
4 Noetikos (gr.) - poznawczy, od noetos - dający się poznać, tutaj: typowo ludzki. Popielski pojęcie 

„noetyczny”, wywodzi ze starożytnej, greckiej kategorii nous, wyrażającej: „aktywność umysłową (rozu
mową) jednostki” (1984, s. 9). Nous (czytaj nus) to dla Greków rozumna, pierwotna przyczyna istnienia 
rzeczywistości: myśl, rozum, duch.

Aby określić psychologiczny wymiar pojęcia sens życia, należy przedstawić jego 
teoretyczną genezę (Część I). W tej pracy poczucie sensu życia jest traktowane jako 
kategoria wywodząca się z metaklinicznej koncepcji Frankla. Sporo miejsca w roz
dziale 2.3 poświęciłem uzasadnieniu wyboru tego właśnie ujęcia jako podstawy teore
tycznej badań. Uzasadnienie jest konieczne, ponieważ koncepcja Frankla ma wymiar 
szeroko zakrojonej antropologicznej refleksji o człowieku, wywodzącej się z myśli 
egzystencjalnej i fenomenologicznej, znacznie wybiegającej poza aparat pojęciowy 
i metodologię psychologiczną. Może dlatego nie ma tradycji podejmowania zagadnień 
zdrowia i choroby somatycznej w nawiązaniu do psychologii egzystencjalnej w ujęciu 
Frankla. Nieliczne przykłady tego rodzaju badań omówiłem w rozdziale 3.

Bogactwo i zakres terminologii Frankla, a nawet sposób pisania o człowieku 
- ogólny, filozoficzny, zmusza psychologa do precyzyjnego określenia obszaru pojęć 
i problematyki, jaką podejmuje, w celu zachowania swej naukowej tożsamości. Po
ważnym problemem teoretycznym i metodologicznym, a równocześnie wyzwaniem 
dla psychologa jest antropologia Frankla, który w egzystencji człowieka wyróżnia nie 
tylko sferę fizyczną i psychiczną lecz także duchową czyli noetyczną. Rodzi się pyta
nie, czemu może służyć w psychologii zdrowia założenie o istnieniu noetycznego wy
miaru ludzkiej egzystencji? Czy przyjęcie takich założeń teoretycznych przyczyni się 
do lepszego zrozumienia ludzkiego zachowania? Staram się znaleźć odpowiedzi na te 
pytania we wspomnianym rozdziale 2.3. Sygnalizując istotę przedstawionego toku 
myślenia, pragnę zwrócić uwagę na fakt, że podstawowe w tej pracy pojęcia, takie jak: 
poczucie sensu życia, osobowa niezależność, wrażliwość wobec wartości, definiuję 
w sposób psychologiczny. Jednakże inspirację do budowania psychologicznego mo
delu poczucia sensu życia stanowiły dla mnie kategorie: wola sensu, autonomia pod
miotu, wartość - określone w sposób przyjęty przez Frankla w jego koncepcji egzy
stencji trójwymiarowej, z zaakcentowaniem sfery noetycznej4 jako tej, która decyduje 
o człowieczym charakterze bytu ludzkiego. Aby nie zatracić tego wymiaru, aby nie 
popaść w psychologizm, zakładam noetyczne ubogacenie wymienionych pojęć psy
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chologicznych, co nazywam augerezą, inaczej mówiąc dostrzegam w tych pojęciach 
noetyczną warstwę ich znaczenia, odpowiadającą noetycznej rzeczywistości w egzy
stencji człowieka. Uważam to za uzasadnione, ponieważ każde z tych pojęć bezpo
średnio czy pośrednio uwikłane jest w problematykę wartości, a kategorie sensu 
i wartości na poziomie założeń antropologicznych wyprowadzają psychologa poza 
obszar psychologicznej sfery egzystencji, jeśli przyjmuje obiektywistyczną, a nie rela
tywistyczną teorię wartości. Aksjologia w obiektywnym definiowaniu wartości odwo
łuje się do kategorii absolutu, wykraczającej poza psychologię. Postawa augeretyczna 
oznacza, że jeśli jako psycholog podejmuję zagadnienia sensu i wartości, w moim 
przekonaniu bardzo istotne w psychologii zdrowia, afirmuję metapsychologiczny, 
w znaczeniu - noetyczny, wymiar znaczenia pojęć psychologicznych.

Zasadność przyjmowania w psychologii obiektywistycznej teorii wartości omawia 
Gałdowa (1995), wskazując, że otwiera ono możliwość zupełnie nowego spojrzenia na 
motywację człowieka, ponieważ umożliwia obiektywizację jego działań i dążeń. Poza 
tym stwarza możliwość sformułowania obiektywnych kryteriów rozwoju jednostki 
przez określenie zmieniającego się w poszczególnych fazach rozwoju stosunku czło
wieka do wartości oraz określa relacje międzyludzkie, nadając im obiektywne odnie
sienia aksjologiczne, a przez to wyznacza etyczny wymiar poczucia wspólnoty ludzi, 
niezależnie od uwarunkowań kulturowych i społecznych.

Uwzględnienie w tej pracy sfery noetycznej jest próbą rozszerzenia zakresu pojęcia: 
holistyczne ujęcie człowieka, które w psychologii zdrowia przeciwstawione jest biolo
gicznemu i oznacza uwzględnianie w koncepcji, badaniach i praktyce psychologicznej 
wymiaru somatycznego, psychicznego i społecznego jednostki. Tutaj - holistyczny 
oznacza również duchowy. Trzeba jednak podkreślić, że w tej pracy sfera noetyczną 
uwzględniona jest na poziomie założeń wyjściowych oraz interpretacji otrzymanych 
wyników, a proces badawczy, od konceptualizacji i operacjonalizacji zmiennych, 
sformułowania celu badań, pytań i hipotez do analizy wyników, przeprowadzony jest 
zgodnie z metodologią psychologiczną. Ów „redukcjonizm badawczy” zgodny jest 
zresztą z sugestią Frankla, który uważa, że psychologowie nie powinni tracić z oczu 
bogactwa i specyfiki egzystencji człowieka, ale poznawać ją i wyjaśniać w sferze psy
chicznej, nie wchodząc w obszar refleksji filozoficznej.

Koncepcja augerezy, czyli egzystencjalnego ubogacenia pojęć psychologicznych, 
pełni więc dwojaką funkcję: z jednej strony stanowi formę wprowadzenia wymiaru 
duchowego do kategorii psychologicznych, a z drugiej jest sposobem zakreślenia ob
szaru naukowej penetracji psychologicznej wobec innych poziomów egzystencji czło
wieka. Potrzeba identyfikacji naukowej jest szczególnie aktualna wobec zagadnień 
z pogranicza. Wynika ona ze świadomości, że psycholog może zakładać inspirującą, 
fascynującą poznawczo trójwymiarową koncepcję człowieka, ale gdy podejmuje bada
nia, cokolwiek weźmie „na warsztat”, staje się psychologią. Czy inspiracja do zasto
sowania określonego pojęcia w teorii pochodzi z obszaru egzystencji duchowej czy 
fizycznej, badawczo jest to obszar rzeczywistości psychicznej. Jest to zrozumiałe tym 
bardziej, że jak pisze Gałdowa (1995), sfera duchowa dana jest człowiekowi jedynie

5 Augeo (łac.) - obficie zaopatrzyć, wzbogacić. Używam pojęcia augereza, mając na myśli ubogacenie 
pojęć psychologicznych o kontekst filozoficzny, w tym wypadku egzystencjalny, noetyczny. 
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przez psychiczne możliwości, a dopiero wtórnie można zidentyfikować te zjawiska 
i procesy, które odnoszą się albo stanowią przejaw sfery duchowej. Podobnie jest ze 
sferą fizyczną - doznania bólowe i inne odczucia zmysłowe, płynące z organizmu, 
dane są człowiekowi jako doznania psychiczne.

Zastanowić się można, dlaczego, powołując się na Frankla, Popielskiego, Obu- 
chowskiego (por. rozdział 1), nie stwierdzam wprost, że badam sferę duchową, a od
wołuję się do postawy augeretycznej. Spowodowane jest to tym, że w tej pracy istnie
nie sfery duchowej jest założone, natomiast nie jest ona przedmiotem badania. Są nim 
procesy i mechanizmy sfery psychicznej, które w trójwymiarowej teorii człowieka 
można odnieść do sfery duchowej. Natomiast przyznaję słuszność argumentacji tych 
autorów, którzy uważają, że obraz człowieka bez obszaru ducha jest niepełny, dlatego 
przyjmuję ich założenia dotyczące wymiarów egzystencji człowieka. Nie badam jed
nak sfery duchowej, ze względu na brak tego, od czego zaczyna się nauka empiryczna, 
to znaczy psychologicznej definicji wymiaru duchowego, zawierającej kryterium róż
nicowania w stosunku do innych wymiarów egzystencji człowieka. Aby wyjaśnić 
swoje rozumowanie, odwołam się do - podstawowej w psychologicznych teoriach 
stresu - definicji kategorii radzenie sobie, przytoczonej przez Heszen, w podręczniku 
psychologii pod redakcją Strelaua (2000). W tomie trzecim Heszen pisze:

„Proces radzenia sobie ze stresem obejmuje (tu cytat z Lazarusa i Folkman, 1984) stale 
zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki (efforts), mające na celu opanowanie (to ma- 
nage) określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, ocenianych przez osobę jako obcią
żające lub przekraczające jej zasoby” (s. 476).

Kluczowe w tej definicji są kryteria różnicujące: wysiłki mające na celu opanowa
nie wymagań. Wiadomo, że radzenie sobie to zachowanie przychodzące z wysiłkiem, 
w trudnej sytuacji, i jest to kryterium różnicujące radzenie sobie od innych form za
chowania, warunek konieczny zaklasyfikowania zachowania do kategorii: radzenie 
sobie. W przypadku różnicowania: sfera duchowa - sfera psychiczna, jak dotąd brak 
takiego różnicującego kryterium, przydatnego w konceptualizacji psychologicznej. 
Autorzy wyróżniający sferę duchową i psychiczną podają wiele różnic, ale na pozio
mie antropologii filozoficznej (por. rozdział 1). Przełożenie bogactwa teorii na empirię 
napotyka w tym wypadku poważne trudności. Propozycją rozwiązania tego problemu 
jest podejście augeretyczne.

Badania przedstawione w tej pracy przeprowadziłem zgodnie z zasadami konceptu
alizacji i operacjonalizacji pojęć oraz z zastosowaniem ilościowych procedur weryfika
cji hipotez. Jest to podejście zakładające prowadzenie badań na poziomie grupy, sta
nowiącej odpowiednik populacji ogólnej, co może się wydawać sprzeczne z duchem 
psychologii egzystencjalnej, kojarzonej z metodologią fenomenologiczną oraz z kon
centracją na indywiduum, poznawanym w sposób nieredukcyjny, czyli z uwzględnie
niem wszystkich sfer egzystencji człowieka. Podkreśla to Gałdowa (1995) w swojej 
pracy Powszechność i wyjątek, różnicując, za Allportem, podejście idiograficzne i no- 
motetyczne. Celem nauk idiograficznych jest poznanie jednostki, z całą jej niepowta
rzalnością, jako indywiduum, czyli tego, co Gałdowa nazywa „wyjątkiem”, a nauki 
nomotetyczne zmierzają do odkrycia prawidłowości ogólnych, czyli „powszechności”. 
Uważa się, że psychologia uprawiana w ujęciu nomotetycznym, na poziomie teorii 
- skazana jest na redukcjonizm, a na poziomie metodologii - uznaje wyłącznie empi- 
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ryzm. Psychologia egzystencjalna w tym kontekście jawi się jako nauka idiograficzna, 
która odrzuca redukcjonizm, dopuszcza jako naukowe procedury nieempiryczne i kon
centruje się na tym, co jednostkowe, bo

„Chociaż pytanie o sens towarzyszy człowiekowi od zarania jego dziejów, to w każdym przy
padku dotyka ono tego, co w konkretnym człowieku wyjątkowe i niepowtarzalne” (Gałdowa, 
1995, s. 42).

Tak samo widzi tę kwestię Franki, który podkreśla, że kategorię sensu można na
ukowo rozpatrywać tylko w odniesieniu do jednostki i to, co więcej, w konkretnej 
sytuacji (por. rozdział 1.3.1). Jednakże Franki, psychiatra, klinicysta, wychodzi od 
problemu konkretnego pacjenta, nie cofa się jednak przed uogólnianiem wniosków 
z praktyki klinicznej i własnych doświadczeń życiowych, tworząc w konwencji nomo- 
tetycznej ogólną koncepcję człowieka, w której wartości służą jednostce jako współ
rzędne do wytyczenia drogi życiowej i jej celu.

W tej pracy staram się pogodzić podejście nomotetyczne, to znaczy szukanie pra
widłowości ogólnych z założeniami nieredukcyjnymi. Dlatego wychodzę od wielowy
miarowej antropologii Frankla, natomiast badania prowadzę na poziomie grup, a nie 
jednostek, aby przedstawić ogólny model poczucia sensu życia, który może służyć jako 
podstawa analizy różnic indywidualnych. Postępuję tak w przekonaniu, że nauka doty
czy „powszechności”, a praktyka - „wyjątku”. Istotą nauki jest odkrywanie prawidło
wości ogólnych, a wiedza o tych prawidłowościach zawarta jest w pojęciach nauko
wych. Dlatego pomnażać wiedzę naukową oznacza tworzyć, a raczej odkrywać pojęcia 
i określać relacje pomiędzy nimi. W ten sposób powstaje abstrakcyjny (naukowy) ob
raz rzeczywistości. Oczywiście trudno się nie zgodzić z autorami zajmującymi się 
problematyką sensu życia (Bocheński, 1993; Franki, 1984; Gałdowa, 1995; Popielski, 
1994), którzy twierdzą, że odpowiedź człowieka na pytanie: czy moje życie jest sen
sowne i jaki ma sens, można zrozumieć jedynie na gruncie jego indywidualnych do
świadczeń. Jednakże, aby zrozumieć indywiduum, trzeba znać ogólne zasady konstru
owania przez człowieka swego sensu życia i funkcjonowania tej struktury. Psychologia 
rozumiejąca korzysta z ustaleń psychologii wyjaśniającej.

Złożona koncepcja Frankla została scharakteryzowana w tej pracy tylko w zakresie 
wątków podstawowych (rozdział 1), ponieważ dorobek tego badacza jest powszechnie 
znany w Polsce z licznych przekładów (1962, 1970, 1973, 1978, 1984), a także za 
sprawą publikacji, głównie Popielskiego (1987, 1994, 1996, 1997, 1999, 2001). Dys
kusji wymagały natomiast utarte, a nieuzasadnione, moim zdaniem, poglądy na temat 
tej koncepcji. Jedną z nich jest stwierdzenie, że Franklowskie pati aude - „odważ się 
cierpieć” - oznacza afirmację cierpienia, która odbiera człowiekowi chęć do przeciw
stawienia się trudnej sytuacji (por. rozdział 1.4.2). Inny dyskutowany pogląd dotyczy 
roli przeznaczenia w koncepcji Frankla. Czy jego „bądź tym, kim tylko ty jeden i ty 
sam być możesz i być masz”, nie oznacza, że bieg życia ludzkiego jest z góry przesą
dzony, niezależnie od wysiłków człowieka? Taka perspektywa również mogłaby osła
bić motywację do aktywności celowej, zwłaszcza takiej, która wymaga przeciwstawie
nia się trudnościom (por. rozdział 1.3.1).

Sposób, w jaki wykorzystałem antropologiczne kategorie Frankla w formułowaniu 
pojęć psychologicznych, został przedstawiony w rozdziale 2. Badanie współzależności 
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pomiędzy zasadniczymi kategoriami psychologicznymi, wykorzystanymi w tej pracy, 
takimi jak wrażliwość wobec wartości oraz podmiotowa niezależność, doprowadziło 
mnie do sformułowania podstawowego modelu teoretycznego poczucia sensu życia, 
który nazwałem z łacińska: libertalno-waloryczny6, ponieważ określenie polskie: wol- 
nościowo-wartościowy skłania do nieadekwatnej interpretacji tej nazwy. Termin obcy 
ułatwia przyjęcie nowego znaczenia w sposób zgodny z intencją autora.

6 Libertas (łac.) - wolność, swoboda; valor (łac.) - wartość.

Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że podmiotowa niezależność może być traktowana 
jako kategoria osobowa, ale także jako rodzaj wartości. Pojawia się wątpliwość, dla
czego wrażliwość wobec wartości ma akurat tej wartości nie dotyczyć. W pracy wy
różniono podmiotową niezależność jako emocjonalno-poznawczy mechanizm psy
chologiczny (por. rozdział 2.4.2 oraz 4.4.3.1), a korespondującą z nią wolność jako 
wartość, która - zgodnie z przyjętym przez Frankla ujęciem obiektywistycznym - mo
że występować w określonej sytuacji niezależnie od podmiotu i wobec niego jest kate
gorią zewnętrzną (por. rozdział 2.4.1). Stąd uprawnione wydaje się traktowanie nieza
leżności podmiotowej jako wymiaru przydatnego w określeniu sensu życia, niezależnie 
od wolności, do której odnosi się pojęcie wrażliwości aksjologicznej.

Libertalno-waloryczny model sensu życia został najpierw sformułowany na pod
stawie wyników badania osób zdrowych (rozdział 5), a następnie chorych, po świe
żym zawale serca (rozdział 9). Badania były przeprowadzone głównie za pomocą me
tod autorskich, omówionych w rozdziale 4. Ich kliniczna weryfikacja została przedsta
wiona w rozdziale 8, w którym raz jeszcze omawiam własności psychometryczne 
poszczególnych metod, dlatego w tym rozdziale powtarzają się podtytuły rozdziału 4.

Obok badań podstawowych, dotyczących psychologicznego modelu poczucia sensu 
życia, wątkiem badań stosowanych w pracy jest poszukiwanie salutogenetycznego 
kontekstu wiodących pojęć teoretycznych, takich jak poczucie sensu życia, wrażliwość 
wobec wartości i podmiotowa niezależność. Weryfikacja tego wymiaru została prze
prowadzona również w dwu niezależnych badaniach. W przypadku osób zdrowych 
poszukiwałem psychologicznych uwarunkowań subiektywnej oceny stanu zdrowia 
(rozdział 6), a w badaniu klinicznym - współzależności pomiędzy doświadczeniem 
zawału serca a poczuciem sensu życia i jego determinantami (rozdział 9) oraz predyk- 
torów powrotu do zdrowia w okresie trzech miesięcy po zawale serca (rozdział 11).

Zebrane wyniki badań podstawowych i stosowanych wymagały szerszej refleksji 
oraz interpretacji, które podjąłem w odniesieniu do wyników osób zdrowych w roz
dziale 7, a badań klinicznych - w rozdziale 12. Celem podsumowania, kończącego 
pracę, jest zwrócenie uwagi na te ustalenia teoretyczne oraz wyniki badań, które zo
stały pomyślnie zweryfikowane w obydwu badaniach oraz rezultaty, które mogą sta
nowić inspirację do dalszych poszukiwań.



CZĘŚĆ I

POCZUCIE SENSU ŻYCIA W UJĘCIU 
EGZYSTENCJALNYM JAKO PŁASZCZYZNA 
TEORETYCZNA BADAŃ EMPIRYCZNYCH





Rozdział 1

PODSTAWY ZAŁOŻEŃ TEORETYCZNYCH MODELU 
BADAWCZEGO: ANTROPOLOGICZNO-KLINICZNA 

TEORIA YIKTORA EMILA FRANKLA

1.1. ZAŁOŻENIA METAKLINICZNE TEORII

Teoria Frankla jest szeroko przedstawiana w piśmiennictwie polskim (Franki, 1962, 
1970, 1973, 1978, 1984; Gałdowa i Nelicki, 1993; Nelicki, 1990a, 1990b; Obuchow- 
ski, 1995, 2000; Pilecka, 1986a; Popielski, 1987, 1994, 1996, 1997, 1999, 2001; 
Schaff, 1986; Trzópek, 1999), dlatego tutaj będzie omówiona z uwzględnieniem tych 
pojęć, które znajdą zastosowanie w przyjętym w pracy modelu badawczym.

Źródeł poglądów Frankla należy szukać w filozofii egzystencjalnej i fenomenologii.

1.1.1. Egzystencja podmiotowa w teorii Frankla

Antropologia Frankla odwołuje się do filozofii egzystencjalnej, która za swój przed
miot przyjmuje istnienie człowieka. Prawdę o człowieku odkrywa poprzez analizę jego 
egzystencji bardziej niż poprzez badanie istoty ludzkiego bytu. Poszukuje raczej od
powiedzi na pytanie: „W jaki sposób człowiek staje się w pełni osobą?”, „W jaki spo
sób człowiek istnieje?” niż: „Jaki jest człowiek?”.

Taką drogę refleksji o człowieku podejmuje Franki, poprzez egzystencję, „która 
przecież jest - stając się i staje się - będąc” (Popielski, 1999, s. 35). Franki stwierdza, 
że życie człowieka upływa w ciągłym napięciu pomiędzy egzystencją, czyli tym, jaki 
jest, a esencją (istotą) - czyli tym, jaki może być i powinien7. Człowiek przez całe 
życie staje się sobą. Owo stawanie się zachodzi w permanentnym zmaganiu się pomię
dzy tym, co realnie dzieje się w życiu człowieka, a tym, ku czemu, przez swoje dyspo
zycje, jest powołany. Wobec ciągłej zmienności bytu ludzkiego nie sposób powiedzieć, 
jaki człowiek jest. Wszystko, co w danej chwili powiemy, będzie nieaktualne, bo 
w swej egzystencji człowiek podlega ciągłej zmianie.

7 Jest to spojrzenie na człowieka z perspektywy etycznej, z uwzględnieniem wartości, jakie powinien 
realizować.
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W ten sposób ujawnia się druga właściwość ludzkiej egzystencji - jej zmienność. 
Nie można określić, jaki człowiek jest, ponieważ się ciągle zmienia. Cokolwiek po
wiemy o człowieku, nie ogarniamy rzeczywistości jego egzystencji. W relacji umyka 
jego Jestem teraz”, jego „actus”. W opisie uprzedmiotowiamy go, docieramy tylko do 
jego „habitus”, do jego: „taki byłem”8.

8 Współczesna psychologia również zwraca uwagę na dynamikę, czego wyrazem jest pojęcie: proces 
psychiczny. Proces, czyli rzeczywistość zachodząca w czasie. Przykładem ujęcia dynamicznego może być 
psychologiczna teoria stresu Lazarusa, w której autor podkreśla, że radzenie sobie w określonej sytuacji jest 
procesem trwającym w czasie i tak należy go badać. Jednakże wymiar czasu filozof i psycholog odnoszą do 
rzeczywistości rozważanej na innym poziomie. Tam, gdzie w psychologii zaczyna się dynamika, w antro
pologii filozoficznej Frankla już się kończy.

Zmienność egzystencji wiąże się także z podmiotowością człowieka, która wyraża 
się w tym, że człowiek ma możliwość zrozumienia samego siebie, przez co może usto
sunkować się do siebie, zrozumieć siebie. Jest jedynym bytem zdolnym zrozumieć 
siebie (humanum speciflcum). Dlatego egzystencji człowieka nie można zobiektywi
zować, ponieważ w ten sposób się ją uprzedmiotawia. W tych poglądach Frankla 
ujawnia się wpływ egzystencja!isty niemieckiego, Martina Heideggera (1889-1976), 
według którego egzystencja człowieka realizuje się właśnie w ten sposób, że nieprze
rwanie ustosunkowuje się on do siebie, odkrywając, kim jest, w całej swej egzysten
cjalnej samotności. Dlatego według Heideggera człowiek jest niczym więcej, jak tylko 
„bytem-tu-teraz” - Daseiri. Jeśli jego bycie polega na tym, że ciągle się określa, to 
powiedzenie, jaki jest w danej chwili, staje się niemożliwe, bo zanim skończymy, on 
już się zmieni. Co więcej, mówienie o człowieku, jaki jest, odbiera mu jego podmioto
wość, sprawia, że traktujemy człowieka jako przedmiot. Jak więc z tego wynika, tylko 
o podmiocie można powiedzieć Dasein - jego egzystencja zawiera się w tym, że 
w sposób ciągły się do siebie ustosunkowuje, przez co rozumie siebie i otoczenie. 
Dlatego jest tylko tu i teraz (Heidegger, 1994; Miś, 1992; Tischner, 1989).

Idąc dalej za tokiem wywodów Frankla, trzeba stwierdzić, że wyróżnia on pewne 
porządki czy sfery egzystencji: somatyczną psychiczną i duchową. Człowiek jako 
jedyna żywa istota jest nie tylko psychofizyczny, lecz także, a właściwie przede 
wszystkim - duchowy. I właśnie sfera duchową a z nią człowiek jako osoba, istnieje 
poza czasem i przestrzenią. I w związku z nią człowiek zachowuje charakter bytu 
podmiotowo-osobowego - może sam siebie poznać, określić i przyjąć wobec siebie 
postawę (por. Popielski, 1994, 1996).

Przykładem, w jaki sposób Franki określa własności duchowej egzystencji, jest jego 
odpowiedź na pytanie z zakresu teorii poznania: „Jak podmiot może dotrzeć do przed
miotu poznania?” Uważa, że to pytanie zakłada rozdział podmiot-przedmiot, z którego 
nie ma już wyjścia. Trzeba się cofnąć przed to pytanie. To, co istnieje duchowo, nie 
podlega kategorii przestrzennej. Ducha nie zlokalizujemy nigdzie w przestrzeni ani 
w ciele. Nie ma go nigdzie i jest wszędzie. Duch jest rzeczywiście przy czymś, gdzieś, 
ale ontologicznie, nie ontycznie (konkretnie, jednostkowo). Pytanie: „Jak podmiot 
może dotrzeć do przedmiotu?” jest rezultatem niedopuszczalnego lokalizowania, 
a przez to ontyzacji faktycznego stanu rzeczy. Przedmiot w ontologicznym sensie 
nigdy nie był na zewnątrz, albo w tym samym sensie: tak zwany podmiot zawsze prze
bywał na zewnątrz, przy przedmiocie. „Jak podmiot może dotrzeć do przedmiotu 
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poznania?” - jest to pytanie ontyzującej teorii poznania, wprowadzającej pomiędzy 
podmiot i przedmiot kategorię przestrzeni, co jest błędne, ponieważ podmiot jest 
przestrzennie nieokreślony. W ten sposób Franki rozstrzyga dawny problem episte
mologii: „Jak podmiot dociera do przedmiotu?” Odpowiada: „Nie musi docierać. On 
zawsze jest przy przedmiocie, bo podmiot jest nieprzestrzenny. Przy czym owo „zaw
sze” jest słuszne ontologicznie, a nie ontycznie. Franki się zastrzega, że ontologia nie 
wie, w jaki sposób duchowo istniejące (podmiot) jest przy innym istniejącym. Wie 
tylko, że w jakiś sposób i że musi być, aby możliwe było spostrzeganie, myślenie, mó
wienie -jest to wstępny warunek (Franki, 1984, s. 190).

Ontologia wyprzedza więc psychologię, która ontologiczną jedność podmiotu 
i przedmiotu rozszczepia w swojej refleksji na ontyczną różność w czasie i przestrzeni. 
Bycie przy czymś w psychologii staje się relacją pomiędzy istniejącym duchowo, które 
w psychologii, patrząc z perspektywy Frankla, nabiera charakteru rzeczy, i przedmio
tem, również rzeczą.

Egzystencja człowieka wykracza poza czas i przestrzeń, ale może on nadać swemu 
istnieniu charakter ograniczony przez odczucie granic swej przestrzeni i czasu, wyzna
czając śmierć jako finał swego istnienia. Dzieje się tak wtedy, gdy człowiek uprzed- 
miotawia sam siebie, podporządkowując swego ducha uwarunkowaniom psychoorga- 
nicznym, to znaczy, jeśli sam „rezygnuje” z niezależności ducha. Egzystencja ograni
czona czasem i przestrzenią rozwija się sama dla siebie. O takiej właśnie samorealiza
cji mówi psychologia humanistyczna (Rosińska i Matusewicz, 1982). Jest to rozwój 
człowieka, który nie przekroczył marcelowskiego „mieć”. Natomiast podmiotowe 
istnienie człowieka wymaga transcendencji, wychodzenia ku innym egzystencjom, ku 
obiektywnie istniejącym wartościom, a to, zdaniem Frankla, jest możliwe tylko poza 
czasem i przestrzenią.

W ten sposób ujawnia się kolejna istotna własność egzystencji człowieka - to jest 
jej relacyjność - zachodzić może jedynie w relacji z inną egzystencją.

W Homo patiens Franki pisze:
„(...) egzystencjalne samourzeczywistnienie nie może się odbyć bez innej egzystencji, dokonuje 

się ono zawsze w związku z inną egzystencją. Stale przerzucane są mosty od egzystencji do egzy
stencji. Egzystencja, o ile się urzeczywistnia, sięga poza siebie. Mamy tu do czynienia z tym eg
zystencjalnym prafenomenem, który Heidegger nazywa »transcendencją«, Jaspers - wkomunika- 
cją«, a Binswanger - »communio« miłości. To sięganie egzystencji poza siebie nigdy nie jest się
ganiem w czasie, lecz zawsze poza czas, w ponadczasowość. Wychodząc poza siebie w czasie 
- nawet w bezkresnym czasie - egzystencja nigdy nie mogłaby się urzeczywistnić” (1984, s. 233- 
-234).

Istnienie tego, co duchowe, nie jest więc samoistne, a dzieje się właśnie przez to, że 
to, co duchowe, intencjonalnie jest zawsze przy czymś, przy innym istniejącym. Ist
niejące duchowo jest świadomością, jest przy sobie, będąc intencjonalnie przy innym 
istniejącym. Bycie przy czymś jest najbardziej istotną możliwością tego, co duchowe, 
jest jego prazdolnością.

Egzystencjalność teorii Frankla wyraża się nie tylko w tym, jak dogłębnie analizuje 
on sposób istnienia człowieka, ale także w ogólnym klimacie jego poglądów. Nastrój 
teorii oddaje sformułowanie dotyczące tragicznej „triady ludzkiego losu”, w której 
Franki umieszcza cierpienie, śmierć i winę. Wszystkie trzy kategorie są tradycyjnymi 
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tematami egzystencjalistów, a zwłaszcza cierpienie i śmierć. Cierpienie jest nieodłącz
nie związane z ludzką egzystencją już u prekursora egzystencjalizmu - Kierkegaarda 
(1982, 1988), a śmierć to równie bezsensowny epizod w życiu człowieka, co narodzi
ny. Wskazują one na poczucie zagubienia człowieka, tragizm jego istnienia. Jednak 
u Frankla, psychiatry, w tym mrocznym obrazie egzystencji człowieka pojawia się 
jasny moment: człowiek nie musi być zagubiony w bezsensownej egzystencji, pomię
dzy narodzinami, o które nie zabiega, i śmiercią, przed którą nie może umknąć. Jego 
duch jest z założenia powołany do wyrwania się z kręgu fizyczno-psychicznych deter
minacji ku odwiecznym nosicielom sensu, jakimi są wartości. Wolność ducha w od
krywaniu sensu sprawia, że sens ludzkiego życia jest bezwarunkowy. Wolność owa 
wyraża się także w podmiotowej możliwości ustosunkowania się do siebie, do swego 
bytu, losu, a także tego, co dzieje się konkretnie w życiu człowieka: nieszczęścia, cho
roby, radości. Inaczej mówiąc, człowiek w każdej sytuacji może przyjąć właściwą 
postawę. Owa właściwość jest istotą egzystencjalnego optymizmu, zwanego przez 
Frankla tragicznym optymizmem.

1.1.2. Inspiracja fenomenologiczna teorii Frankla

Fenomenologia w zamyśle swego twórcy - Husserla (1975) - miała być najbardziej 
podstawową dziedziną wiedzy o istocie bytu. Pozbawioną jakichkolwiek założeń 
wstępnych i tak ogólną, aby stanowiła naukę podstawową dla wszystkich innych dys
cyplin, z filozofią włącznie (Krokos, 1992; Tischner, 1989). U Frankla fenomenologia 
jawi się bardziej jako metoda poznania egzystencji człowieka, niż jako teoria bytu. 
Analiza egzystencjalna, która pozwala Franklowi określić zasady istnienia człowieka, 
jego ponadczasowość i pozaprzestrzenność, dążenie do sensu, a także obiektywny 
świat wartości - ma charakter analizy fenomenologicznej9.

’ Franki opierał się głównie na fenomenologii Schelera, od którego zaczerpnął kategorię osoby, pod
miotu, intencjonalności.

Również transcendencja, bez której - według Frankla - nie można mówić o byciu 
w pełni człowiekiem, kojarzy się z fenomenologią poprzez kategorię intencjonalności 
- jedną z podstawowych w fenomenologii. Człowiek intencjonalnie kieruje swoją 
uwagę na otaczający świat, dzięki czemu w jego świadomości pojawiają się fenomeny, 
czyli indywidualne doświadczanie świata, dane człowiekowi w sposób bezpośredni 
i oczywisty. Dlatego intencjonalność świadomości stanowi podstawę otwarcia się na 
świat, a także transcendencji poza czas i przestrzeń w obszar logosu - świata sensu 
zawartego w obiektywnie istniejących wartościach. Intencjonalność uzupełnia wymie
niane dotąd kategorie egzystencji człowieka. Jest ważną ponieważ egzystencja prze
jawia się między innymi w tym, że człowiek zawsze „wskazuje na coś”, zawsze ma 
intencję zwrócenia się na zewnątrz. W tym wyraża się autotranscendencja.
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Kategoria intencjonalności transcendencji występuje w poglądach Maksa Schele- 
ra10, filozofa szczególnie znaczącego w twórczości Frankla. Intencjonalność, według 
Schelera (1987), pozwala człowiekowi wyjść poza uwarunkowania psychofizyczne 
i podjąć niełatwy proces stawania się w pełni sobą. Dzieje się to w związku z ducho
wym wymiarem egzystencji, poprzez który człowiek osiąga wartości, a wśród nich 
najbardziej istotną - spotyka drugiego człowieka, co jest możliwe wyłącznie w akcie 
miłości. Drugi człowiek nie jest więc tylko korelatem naszych przeżyć, jak uważał 
Husserl, ale jest realną wartością.

10 Max Scheler (1874-1928) podkreśla, że o człowieku nie można powiedzieć, iż jest taki czy inny, po
nieważ człowiek zawsze się staje, jest ciągłym ruchem, wychodzeniem, jakimś „między”. Jednakże to, co 
prawdziwe, to nie tylko dziejąca się egzystencja. Scheler poszukuje jej istoty. Jest nią fakt, że tylko przed 
człowiekiem stoi zadanie stania się i bycia osobą. Jako osoba przestaje być już tylko organizmem psychofi
zycznym, jak każde zwierzę. Jako „gest i intencja transcendencji” wykracza poza świat zwierzęcy, ponie
waż na osobę składają się przede wszystkim akty duchowe. Jest osobą, gdy: dysponuje pełnią władz umy
słowych, potrafi odróżnić swoje akty od innych (pełnoletność) i panuje nad organizmem. Stać go na dystans 
wobec organizmu, przez co jest wolny. „Wolny do” stania się poszukiwaczem Boga. A więc uwzględnienie 
istoty nie pozbawia człowieka wolności (czego się bali Heidegger i Sartre), ale ją zakłada. Zadanie czło
wieka ma charakter moralny. Stanie się osobą to coś znacznie więcej, niż być autentycznym, o czym pisali 
Heidegger i Sartre. Być osobą to być wobec wartości, istniejących obiektywnie i odwiecznie, i żyć według 
nich. Odkrycie wartości zachodzi dzięki szczególnym duchowym aktom osoby. Człowiek może w wolności 
realizować obiektywne wymagania, związane z wartościami, albo je ignorować. Nie jest też bez znaczenia, 
jakie wartości realizuje, ponieważ sam staje się nośnikiem wartości. Najwyższe w hierarchii wartości to 
wartości osobowe. Należą do nich zarówno Ja, jak i Ty. Jednakże do Ty można dotrzeć tylko w akcie miło
ści, jeśli wyjdziemy z obecności drugiego. Jeśli wyjdziemy z własnego cogito, drugi jest nieosiągalny.

1.2. CHARAKTERYSTYKA EGZYSTENCJI

O człowieczeństwie decyduje egzystencja w wymiarze duchowym, nieograniczona 
w czasie i przestrzeni. W myśl poglądów Frankla jest ona, co prawda fizycznie, psy
chicznie i społecznie niezdeterminowana, ale nie jest samodzielna. Egzystencja du
chowa jest uwarunkowana poprzez istnienie człowieka w wymiarach czasowo i prze
strzennie określonych i hierarchicznie zrelacjonowanych.

1.2.1. Wymiary egzystencji człowieka

Właśnie egzystencji dotyczą wymiaiy, których rozróżnienie jest jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych elementów teorii Frankla. Wymiar noetyczny, psychiczny i fizyczny to 
trzy porządki, w jakich istnieje człowiek. Zrelacjonowane hierarchicznie, z zachowaniem 
nadrzędności sfery noetycznej nad dwiema pozostałymi, wszystkie trzy stanowią o jed
ności istnienia osoby, która u Frankla jest nadrzędną kategorię antropologiczną. Dlatego 
Popielski określa egzystencję jako wielowymiarowo bytującą i wielokierunkowo stającą 
się (1994, s. 116). Człowiek jest osobą, jako byt, którego egzystencja realizuje się 
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w całym bogactwie wszystkich trzech wymiarów. W sensie antropologicznym pojęcie 
osoba oddaje też esencję bytu ludzkiego i dlatego usprawiedliwione jest również po
wiedzenie, że przez całe życie człowiek staje się w pełni osobą w każdym wymiarze 
egzystencji zmierzając ku swej istocie, której nigdy nie osiągnie. Dlatego osoba jest 
kategorią, która nie wyznacza barier rozwojowi człowieka.

Osoba u Frankla odnosi się do jednostki, nawet bardziej - do niepowtarzalnego in
dywiduum. Ma charakter podmiotowy, istnieje poprzez ciągłe ustosunkowanie się do 
siebie i w tym egzystencjalnym wymiarze wymyka się psychologii. Dlatego Franki 
mówi: człowiek jest osobą i ma organizm psychofizyczny.

Franklowskie sprowadzanie psychiki i ciała do organizmu budzi protest psychologa 
i zakrawa na redukcjonizm noetyczny. Jest to jednak konsekwencja egzystencjalnego 
spojrzenia na człowieka, w którym kategorie psychologiczne dotyczą tego, co człowiek 
„ma”, a nie tego, w jaki sposób Jest”. Franki powołuje się w tym momencie na powie
dzenie Allersa: człowiek „ma” charakter, ale Jest” osobą. Kojarzy się tu również 
punkt widzenia Marcela (1986) zjego rozróżnieniem na „być” i „mieć”11.

11 Poglądy Frankla mają wiele wspólnego z egzystencjalizmem chrześcijańskim, powstałym we Francji 
i sformułowanym przez Gabriela Marcela (1889-1973). Marcel twierdził, że człowiek jest powołany do 
tego, aby ciągle „być czymś więcej”. Istotą egzystencji jest to, że człowiek nieustannie przekracza siebie, 
pogłębia refleksję o sobie i o świecie, ogarnia coraz to nowe obszary bytu. A gdy się zatrzymuje, przestaje 
być. Można powiedzieć - homo viator (człowiek wędrowiec). Odkrywszy powołanie do rozwoju, z przed
miotu („istoty niedyspozycyjnej”, podlegającej prawu posiadania, zajętej tylko sobą) staje się podmiotem. 
Otwiera się na pełnię życia, które dokonać się może w łączności z ludźmi i Bogiem. Staje się „istotą rozpo- 
rządzalną”. Z życia według reguły - „mieć” przechodzi do życia według reguły - „być”. Wykracza poza 
siebie. Staje się w pełni osobą, Z posiadania do istnienia można przejść dzięki miłości i wierze. Miłość 
pozwala zastąpić typowe dla posiadania ja - on przez ja - ty i utworzenie wspólnoty my. Wyjście ponad 
„posiadanie” (ponad „mieć”) nie tylko prowadzi do afirmacji swego ja, lecz także innych. Za miłością idzie 
wiara - zawierzenie siebie komuś. Pomiędzy ludźmi wiara może być nadużyta. Tylko Bóg nie zawiedzie 
wiary. Tylko poprzez wiarę w Boga możemy się całkowicie zaangażować w świat. Osiągnięcie poziomu 
egzystencji, który określony jest przez „być”, nie każdemu jest dane, a nawet osoby refleksyjne przechodzą 
drogę od „mieć” do „być” przez całe życie. Właściwością osoby jest to, że stawia ona czoło sytuacji, czyn
nie się angażuje. Jako osoba człowiek czuje się wolny i przyjmuje odpowiedzialność za swoje wybory. Jego 
bycie staje się już zawsze wspólbyciem. Twórczy proces stawania się osobą wyznaczają wartości odkrywa
ne w życiu codziennym. Bez nich nie można ocenić, czy osoba rozwija się, czy cofa. Dzięki „pierwiastkowi 
duchowemu” - nadziei człowiek rozwija się i czyni egzystencję wolną. Nie jest bezwzględnie wolna, jak 
u innych egzystencjalistów. Człowiek może zmierzać do wolności, która odczuwana jest na poziomie 
„być”. Wówczas staje się wolny do odkrywania rzeczywistości transcendującej wszelką zależność, może 
przetrwać najtrudniejsze chwile. Człowiek stając się w pełni osobą, świadczy o wartościach, które jako 
inspiracja i miara jego drogi same stają się świadectwem jego człowieczeństwa.

„Być” odnosi się do egzystencji jako całości, ale znajduje odniesienie głównie do 
wymiaru duchowego egzystencji, bo właśnie w związku z tym wymiarem człowiek 
staje się w pełni osobą, rozwijając umiejętność przyjmowania postawy wobec swej 
własnej psychiki i cielesności. Model psychosomatyczny człowieka, którego upo
wszechnienie w problematyce zdrowia i choroby jest poważnym osiągnięciem medy
cyny psychosomatycznej, dla Frankla jest nadal redukcjonistyczny. Nie uwzględnia 
sfery noetycznej, a tylko w tej sferze człowiek jest nieuwarunkowany środowiskowo 
i psychosomatycznie. Wolność człowieka w intencjonalnej transcendencji ku warto
ściom staje się faktem właśnie w sferze duchowej, ponad, a właściwie wbrew jego 
własnej psychologii i cielesności. Człowiek w swej wolności wykracza poza nawyk, 
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poza to, czego się nauczył. Teoria uczenia się mówi o przedmiocie, o tym, co człowiek 
„ma”. W sferze duchowej człowiek Jest”. Wykraczając poza uwarunkowania osobo
wości, człowiek staje się w pełni osobą.

Do poszczególnych sfer odnoszą się odrębne kategorie pojęciowe. Sfera somatyczna to 
obszar szeroko rozumianej biologii człowieka. Psychologia, a szczególnie psychofizjolo
gia, odwołuje się w tym wypadku do pojęć przyrodniczych, zwłaszcza związanych 
z biologią mózgu i całego układu nerwowego, a także hormonalnego i immunologiczne
go. Podstawowe na tym poziomie kategorie to struktura i proces fizjologiczny oraz bio
chemiczny.

Sferę psychiczną adekwatnie określają kategorie: cecha, dyspozycja, proces, stan 
i mechanizm psychiczny. Chodzi o procesy i mechanizmy poznawcze, z procesami 
uczenia się włącznie, procesy emocjonalne wraz z kategorią mechanizmów obronnych 
i całą gamą innych strategii obronnych, tak czy inaczej konstytuujących styl radzenia 
sobie, wreszcie inne cechy dyspozycyjne, związane z osobowością jako nadrzędną 
strukturą, integrującą życie psychiczne. Wymienione kategorie na pewno oddają indy
widualny charakter jednostki. Stanowią one jednak ten wymiar, w którego zakresie 
człowiek reaguje zgodnie z zasadami psychologii: gdy czuje strach, podejmuje działa
nia unikowe, gdy jest ekstrawertywny, poszukuje stymulacji zapewniającej optymalny 
dla niego, stosunkowo wysoki poziom aktywacji nerwowej i psychicznej. Zachowuje 
się w sposób pragmatyczny, zgodnie z regułami przystosowania, teorią uczenia się. 
Jest to człowiek poznawany w modelu psychoanalitycznym i behawiorystycznym.

Dla wymiaru noetycznego bardziej adekwatny niż mechanizm wydaje się termin dy
namizm. W wymiarze tym człowiek może wyrazić się w całej pełni, przekraczając swoją 
indywidualną psychologię i biologię. Przekracza ją poprzez i w zakresie swojej indywi
dualnej noetyki, głównie wiedziony wolą sensu i umiejętności przełożenia określonych 
wartości ponad potrzeby i popędy. Tak wyraża się podmiotowa wolność, w której czło
wiek intencjonalny wychodzi poza ograniczenia biologiczne, psychologiczne, społeczne, 
środowiskowe i kulturowe w konsekwentnym dążeniu do priorytetowych wartości.

Wyraźne zróżnicowanie sfer egzystencji nasuwa wątpliwość, czy w przypadku teo
rii Frankla rzeczywiście mamy do czynienia z antropologią egzystencjalną czy struktu
ralną? Wszak zbudował jasno zdefiniowany model człowieka, określając relacje po
między jego komponentami. Jednakże cała ta struktura oddaje stawanie się sobą i temu 
stawaniu się jest podporządkowana. Franki podkreśla, że egzystencja pozbawiona 
podmiotowości pozostawia człowieka uprzedmiotowionego, jaki dostępny jest w po
znaniu psychologicznym i fizykalnym. Podmiotowość, jak wcześniej wspomniano, 
z założenia nie podlega ani strukturyzacji, ani podziałowi, nie jest też sumą części:

„Każdy człowiek jest nie tylko absolutnym norum, lecz również absolutnym in-dividuum 
i absolutnym in-summabile" (Franki, 1984, s. 235).

Model Frankla akcentuje egzystencjalną jedność i równocześnie oddaje bogactwo 
form egzystencji. Wyraża jej ontologiczne zróżnicowanie.
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1.2.2. Relacje między wymiarami ludzkiej egzystencji

Analizując relacje pomiędzy sferami egzystencji, podejmuje się zarówno dawny pro
blem metafizyczny stosunku ciała do duszy, czyli psychiki (problem psychosomatycz
ny), jak i zagadnienie odniesienia duszy do ducha (problem metapsychologiczny, czyli 
noopsychiczny).

Charakteryzując relację pomiędzy sferą duchową a psychiczną i organiczną Franki 
stwierdza, że osoba duchowa ma do organizmu psychofizycznego stosunek instru
mentalny i ekspresyjny, to znaczy „posługuje” się organizmem w wymiarze czasoprze
strzennym egzystencji i za jego pomocą uzewnętrznia swoją dominację, ponieważ jest 
to równocześnie stosunek antagonistyczny - duch przeciwstawia się naturze. Inaczej 
mówiąc, duch „potrzebuje” psychiki i organizmu, ale może, a nawet jest powołany do 
tego, aby je zdominować. Nie jest przez nie zdeterminowany, ale jest uwarunkowany. 
Stanowią one instrument działania ducha. Człowiek ujawnia się w pełni egzystencji 
w trzech wymiarach równocześnie. Sfery owe są w osobie zintegrowane12.

12 Popielski omawia tę integrację, ilustrując ją za pomocą graficznego modelu (1994, 1999).
13 To, co cielesne, jest warunkiem, ale nie przyczyną tego, co duchowe czy psychiczne.

Sfery egzystencji są zrelatywizowane hierarchicznie, poczynając od wymiaru orga
nicznego, poprzez psychiczny, na duchowym, nadrzędnym, kończąc. Człowiek jest uwa
runkowany „od dołu”, przez „organizm” psychofizyczny, a określony i utworzony 
„z góry”, przez „warstwę ducha”. Uwarunkowanie w obrębie wymiarów człowieka po
stępuje od dołu ku górze, a niezależność od góry ku dołowi. Sfera duchowa nie istnieje 
bez psychofizycznej, a wymiar psychofizyczny nie determinuje duchowego. Osoba du
chowa znajduje się poza wszelką psychofizyczną możliwością choroby i śmiertelnością. 
Gdyby tak nie było, to bycie psychiatrą- stwierdza Franki - byłoby daremne.

Duch jest „fakultatywnie wolny”. Fakultatywnie, bo jest zależny od uwarunkowań 
organicznych, psychicznych, społecznych. Zachowuje jednak „autonomię mimo zależ
ności”. Jest jej tyle, że można ją dojrzeć w analizie egzystencjalnej i zaapelować do 
niej w logoterapii. Właśnie z tej wolności wnioskujemy per exclusionem o tym, co 
duchowe. Z własności wnioskujemy o istnieniu bytu (tak, jak z jasności wnioskujemy 
o źródle światła). Dlaczego per exclusionemr? Bo pomimo identycznych albo bardzo 
podobnych warunków psychofizycznych to, co pozornie jest przez nie powodowane, 
czyli osoba duchowa, różni się od nich w sposób trudny do przewidzenia, a więc nie 
jest uwarunkowana bez reszty, ale sama jest źródłem uwarunkowania. To, co duchowe, 
ulega wpływom cielesnym (zachodzi więc oddziaływanie), ale nie jest skutkiem tego, 
co cielesne. „To, co cielesne jest conditio, ale nie causa duszy czy ducha” (Franki, 
1984, s. 218)13. Jeśli za warunki podobne u różnych osób uznać melancholię endogen
ną to ów zbliżony psychofizyczny proces (somatogenny i fenopsychiczny) pozwala na 
różne duchowe postawy, pozostawia więc osobie pewne pole działania. To pole, wolne 
od czynników warunkujących, jest wypełnione przez to, co nieuwarunkowane. Czło
wiek jest wolny od wpływu warunków przynajmniej w sferze możliwości. „Człowiek 
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jest faktycznie zależny od warunków, ale fakultatywnie od nich niezależny” (Franki, 
1984, s. 225)14.

N W Homo patiens (1984) Franki zastanawia się, czy istnienie niezdeterminowanej psychofizycznie 
i społecznie formy egzystencji nie wykracza poza naturę? Stwierdza jednak, że w myśl współczesnej fizyki 
każde wydarzenie czy zjawisko jest tylko kwestią prawdopodobieństwa. Występowanie w egzystencji 
człowieka sfery niezdeterminowanej „oddolnie” jest tylko o wiele mniej prawdopodobne niż warstw obję
tych kręgiem determinacji psychofizycznej i społecznej, ale nie ma tjjlym nic nienaturalnego.

Znane jest stanowisko Frankla w zakresie uwarunkowań organicznych i psychologicznych sfery du
chowej, natomiast umyka kontekst społeczny jego poglądów. Tesli chodzi o wpływy społeczne, Franki 
uważa, że człowiek również jest uwarunkowany, ale nie zdeterminowany. Odrzuca socjologizm, który 
aspiruje do wyłączności kategorii socjologicznych w zakresie wyjaśniania determinacji zachowania czło
wieka. Podobnie redukcyjny jest psychologizm, który rości sobie prawo wyjaśniania egzystencji człowieka 
wyłącznie w kategoriach psychologicznych. Obydwie postawy: socjologizm i psychologizm są nihilistycz- 
ne, ponieważ uprzedmiotowiają to, co nieprzedmiotowe, czyli podmiot.

Pojęcie logoterapia jest omówione w podrozdziale 1.3.

Wszystko, co ludzkie jest uwarunkowane, ale „człowiek (...) jest człowiekiem tylko 
o tyle, o ile - jako istota duchowa - jest czymś wyższym niż sam jego byt cielesny 
i psychiczny” (Franki, 1984, s. 45). Egzystencjalnie jest się człowiekiem w tym stop
niu, w jakim udaje się wyzwalać od tego, co somatyczne, psychiczne i społeczne - od 
uwarunkowań. Człowiek jest somatyczny, psychiczny i społeczny, ale to, czym jest 
w istocie, jest duchowe i zawiera w sobie możliwość transcendencji, wznoszenia się 
ponad konieczności psychiczne, witalne i społeczne. „Transcendencja należy bezwa
runkowo do istoty egzystencji” (Franki, 1984, s. 45). Zależność człowieka od uwa
runkowań somatycznych, psychicznych i społecznych jest nie tylko czymś danym, 
lecz także zadanym - wzywa do przekraczania. Socjologizm, podobnie jak psycho- 
logizm, pozbawia człowieka podmiotowości. Odmawia mu wolności, uważając, że 
człowiek jest w pełni społecznie zdeterminowany15.

Pomiędzy organizmem a duchem panuje „fakultatywny noopsychiczny antago
nizm”. Na ten antagonizm, na „siłę ducha” wobec uwarunkowań psychoorganicznych 
liczy logoterapia16.

Należy dodać, że sfera duchowa ujawnia się w zachowaniu dopiero w dojrzałości, 
gdy duch „bierze w posiadanie” organizm psychofizyczny. Dojrzałość duchowa osią
gana jest w różnym stopniu, co wyraża się szczególnie w umiejętności przyjmowania 
postawy wobec cierpienia.

Relacje pomiędzy sferami egzystencji Franki ilustruje za pomocą stwierdzeń, które 
nazywa „prawami ontologii dymensjonalnej”. Pierwsze z nich mówi o tym, że jeśli na 
przykład walec rzutujemy na płaszczyznę boczną i dolną, to otrzymujemy raz prosto
kąt, a raz okrąg. Franki odnosi to do kategorii egzystencjalnych: jeśli fakty duchowe 
rzutujemy na płaszczyznę psychologiczną i biologiczną, to otrzymujemy obrazy nie 
tylko sprzeczne, ale i fragmentaryczne wobec oryginału. Rozpatrywanie egzystencji 
człowieka tylko z perspektywy organicznej lub psychologicznej nie oddaje sedna 
człowieczeństwa. Uprzedmiotowia podmiot.

Drugie prawo ontologii dymensjonalnej dotyczy rzutowania na jedną płaszczyznę 
trzech różnych figur: walca, stożka i kuli. Za każdym razem otrzymujemy okrąg. 
Oznacza to, że fakty natury duchowej sprowadzone do poziomu psychologii czy orga
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niki tracą swe podstawowe, różnicujące własności. Inaczej mówiąc, sfera duchowa 
z perspektywy psychologii jest zubożona w sposób zasadniczy.

Prawa te, z jednej strony, nie sprowadzają psychologii oraz biologii do kategorii nauk 
drugorzędnych czy z założenia bardziej odległych od prawdy o człowieku. Franki sprze
ciwia się jedynie ograniczaniu punktu widzenia na egzystencję człowieka do psychiki 
(psychologizm), cielesności (materializm) czy zbiorowości (socjologizm). A z drugiej 
strony, człowiek w pełni swej egzystencji najbardziej dostępny wydaje się w refleksji 
filozoficznej.

1.3. WOLA SENSU W KONCEPCJI FRANKLA

Kategoria sensu w poglądach Frankla ma na metapoziomie odniesienia egzystencjali- 
styczne, fenomenologiczne i aksjologiczne, a na poziomie stosowanym - terapeutycz
ne. Właśnie w tym znaczeniu - terapeutycznym - Franki (1959) wprowadza kategorię 
sensu: w logoterapii oraz w analizie egzystencjalnej.

1.3.1. Antropologiczny status woli sensu

Logoterapia to forma psychoterapii osób zagubionych egzystencjalnie, które z różnych 
powodów utraciły poczucie sensu życia. Jest to w ocenie Frankla wprowadzenie logo
su17 do psychoterapii, poprzez uświadomienie sensu i wartości, czyli bytu powinno- 
ściowego. Inaczej mówiąc - terapia „orientująca się ku temu, co duchowe”. W centrum 
stawia nastawienie człowieka na sens, odniesienie i dążenie „ku” wartościom (por. 
Popielski, 1994). Analiza egzystencjalna natomiast to wprowadzenie egzystencji do 
psychoterapii, uświadomienie wolności i odpowiedzialności - bytu możnościowego. 
Analiza egzystencjalna jest metodą odkrywania podmiotowości człowieka, w całym 
bogactwie jej właściwości (por. podrozdział 1.2.1).

17 Logos (gr.) - sens, znaczenie. Tutaj: obiektywny świat sensu i wartości.

Wola sensu jest podstawowym dynamizmem, leżącym u podłoża ludzkiej aktywno
ści. Ma ona charakter pierwotny w stosunku do wszelkiej innej motywacji. To właśnie 
potrzeba sensu jest podstawowym źródłem motywacji do autotranscendencji na miarę 
egzystencji człowieka. Wypełnianie sensu zawsze wiąże się z realizacją wartości: 
twórczych, przeżyciowych, a przede wszystkim wartości postawy, czyli umiejętności 
znoszenia losu, wyrastania ponad sytuację. Nawet w cierpieniu pozwala odnaleźć sens 
według podstawowej zasady logoterapii: jeśli nie można zmienić sytuacji, to można 
zmienić postawę wobec niej, odnajdując potencjalne wartości. Transcendencja ku tym 
wartościom pozwala odnaleźć sens w najtrudniejszych sytuacjach; to natomiast dodaje 
sił do przetrwania i sprawia, że człowiek doświadcza woli działania, jakiej nie odczu
wał, pogrążony w pustce egzystencjalnej.
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Najgłębszy sens bytu, jakim jest człowiek, kryje się w jego egzystencji, w tym, że 
istnieje. Egzystencja sama jest sensem. Podmiot jest jedynym bytem, który stawia py
tanie o sens konkretnych faktów, ale także o swój własny sens.

Sensem życia, podkreśla Franki, jest samo życie. Człowiek nie powinien pytać 
o sens życia, ponieważ to ono „pyta”, w znaczeniu - domaga się sensu od człowieka. 
Sens życia realnego zawarty jest w tym, jakie ono być powinno, w wymiarze etycz
nym. Sensem bytu ludzkiego, który jest dany (to, co faktyczne), jest byt ludzki zadany 
(to, co fakultatywne). Człowiek bowiem nigdy nie tyle Jest” człowiekiem, co się nim 
„staje”. Człowiek nie może o sobie powiedzieć Jestem, który jestem”, ale Jestem, 
którym będę” albo „będę, którym jestem”. Jedyny byt, w którego przypadku zachodzi 
kongruencja tego, co istnieje (Dasein), z tym, co istnieć powinno (Soseiri), w filozofii 
jest określany mianem absolutu, a w religii Bogiem. U człowieka zawsze przeciwsta
wiają się sobie byt (egzystencja) i możność oraz powinność (esencja). Ta rozbieżność 
cechuje całe ludzkie życie. „Zadaniem człowieka (...) jest byt ludzki zbliżyć do istoty” 
(Franki, 1984, s. 64). Przy czym postulat „(...) »bądź tym, kim jesteś« nie oznacza 
tylko wbądź tym, kim być możesz« albo »być masz«, ale »bądź tym, kim tylko ty jeden 
i ty sam być możesz i być masz«” .

Wola sensu kształtuje relację człowieka wobec rzeczywistości. Jest to kategoria 
wiązana z osobą, a nie z osobowością. Rozumiana jednostkowo, a nie uniwersalnie. 
Z perspektywy idiograficznej, a nie monotetycznej18 19. Dlaczego? Ponieważ i egzysten
cja, i esencja człowieka są jednostkowe. Egzystencja człowieka zmierza ku jedynej, 
niepowtarzalnej istocie, danej człowiekowi jako indywiduum. „Każdemu bowiem 
ludzkiemu bytowi odpowiada tylko jedna jedyna, jego własna istota”; i dalej: „Sens 
życia polega na realizowaniu przez człowieka swojej własnej istoty” (Franki, 1984, 
s. 64). Sformułowania te mają daleko idące implikacje.

18 Występuje tu zbieżność z poglądami Obuchowskiego (1995), który uważa, że człowiek powinien 
stworzyć własną koncepcję swojego życia, na tyle ogólną, aby mu służyła do końca życia jako podstawa 
sensu jego aktywności.

Perspektywa nomotetyczna - opisowo-wyjaśniająca, ukierunkowana na ustalenie ogólnych prawi
dłowości. Perspektywa idiograficzna, czyli wewnętrznego obserwatora - wyjaśniająca zjawiska (zachowa
nie) w kategoriach indywidualnego doświadczenia i motywacji jednostkowej (Gałdowa, 1990, 1995).

Co nie oznacza - irracjonalny, ponieważ właśnie problemy z pogranicza poznania szczególnie pro
wokują myśl ludzką.

Po pierwsze, autor stwierdza, że jednostka odkrywa swój własny, subiektywny 
sens. Wola sensu to pojęcie dotyczące indywidualnej motywacji. Dlatego Franki roz
patruje sens jednostkowy: ad situationem i ad personom. Naukowo można tylko roz
patrywać sens jednostki i to, co więcej, w określonej sytuacji. Przyznaje, że nie potrafi 
dotrzeć do ogólnego sensu. Sens ogólny, „nadsens” to problem empirycznie nierozwią
zywalny20. Dylemat: totalny sens - totalny bezsens powinien być przez człowieka roz
strzygnięty w zakresie wiary, bądź jej przeciwieństwa - lęku. „Tym, czego się (...) 
wymaga, nie jest intelligere (zrozumienie) (...), lecz osobiste zaangażowanie się” 
(Franki, 1984, s. 249). Jakkolwiek „ludzki sens daje się ostatecznie ogarnąć tylko przez 
sens »nadludzki«, pozaludzki: przez nadsens” (Franki, 1984, s. 246). Dlaczego? Bo byt 
jest zawsze otwarty na przyjęcie sensu. „W otwartość niższej warstwy bytu »wsuwa« 
się każdorazowo wyższa warstwa” (Franki, 1984, s. 246) - sens sprawczy. Sens czło
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wieka również może być spowodowany - przez nadsens. Ale mechanizmy tego od
działywania wykraczają poza zdolność empirycznego ustalenia21. Jeśli jednak założyć 
powodowanie sensu sfery niższej przez wyższą, oznacza to, że egzystencjalny sens, 
sens istnienia człowieka w sferze psychicznej może być wyjaśniony z perspektywy 
noetycznej, a sens procesów organicznych - z punktu widzenia psychologii. Znaczenie 
pojęcia psychologicznego - poczucie sensu życia - może być wyjaśnione w odwołaniu 
się do kategorii noetycznej: wola sensu. Schodząc „niżej”: reakcja alarmowa, opisana 
przez Cannona, stanowi zespół zmian organicznych, których sens, w znaczeniu - funk
cja, może być wyjaśniony w kontekście reakcji emocjonalnych, takich jak strach, 
gniew, wstręt i ich pochodne, mających podstawowe znaczenie ewolucyjne. Można 
więc przeformułować raz już określoną relację pomiędzy sferami egzystencji: sens 
postępuje od sfer wyższych ku dołowi, a uwarunkowanie od dołu ku górze.

21 Franki z konsekwencją naukowca oddziela sacrum od profanum - to, co osiągalne naukowo, od tego, 
co doświadczane religijnie.

22 Frankla jako przyrodnika charakteryzuje podejście deterministyczne, umiarkowane.

Franklowi chodzi jednak jeszcze o coś więcej. Oto sens doświadczany przez czło
wieka w sferze duchowej jest również „powodowany”. Wchodzimy tu w sferę relacji 
dwu bytów: człowieka i absolutu. Sfera duchowa jest uwarunkowana przez psychikę 
i fizykę człowieka oraz przez czynniki społeczne, ale nie jest przez nie zdeterminowa
na. Nie znaczy to jednak, że w ogóle nie podlega determinacji, bo w naszej rzeczywi
stości wszystko jest zdeterminowane i w tym znaczeniu wszystko jest naturalne22. Sfe
ra duchowa może być zdeterminowana „odgórnie”, bo ludzki sens daje się ogarnąć 
tylko przez sens pozaludzki - nadsens. Jednakże nadsens przekracza ludzkie możliwo
ści pojmowania. Odpowiedź na pytanie, czy światem rządzi nadsens czy bezsens, jest 
sprawą zajęcia stanowiska, kwestią indywidualnej odpowiedzialności, ewentualnie 
wiary. Na gruncie teorii Frankla o determinacji ducha przez absolut można powiedzieć 
tyle, że absolut, jako ontologiczna podstawa wartości obiektywnych, stwarza perspek
tywę transcendentnej intencjonalności w zakresie osiągania wartości, tkwiących 
w realnych, określonych co do miejsca i czasu sytuacjach, a przez to dostrzeżenie sen
su tych sytuacji. W ten sposób byt idealny - absolut wyznacza sens doświadczany 
przez byt w drodze - to znaczy człowieka w życiu codziennym.

Wracając do rozważenia tezy o jednostkowej egzystencji i esencji, czyli istocie 
człowieka, należy postawić jeszcze inne pytania; jeśli każdy człowiek ma swoją istotę, 
ku której zmierza, a przynajmniej powinien zmierzać w swej egzystencji (Jeszcze raz 
przytoczę: „bądź tym, kim tylko ty jeden i ty sam być możesz i być masz”, Franki, 
1984, s. 64), czy to znaczy, że człowiek pomimo całej swej wolności staje się w pełni 
sobą, ograniczony jakąś formą swego bytowego ideału? Jaka jest natura owej „istoty”? 
Czy jest to fatum, czy przeznaczenie? A może powołanie lub los ludzki nakreślony 
ręką Boga? Kto lub co wyznacza jednostkową esencję? Czy należy, w tym miejscu, 
skorzystać z myśli Frankla, że ludzkiego sensu nie można zrozumieć bez „nadsensu? 
Stwierdza on, że stawanie się sobą to ciągły proces transcendencji ponad uwarunkowa
nia ciała, psychiki, sytuacji, społeczeństwa, a nawet samego siebie? Czy jednostkowa 
esencja wyznacza każdemu człowiekowi granice jego transcendencji? Taka interpreta
cja może zniechęcać do teorii Frankla. Można się spotkać z opinią, że Franki w swoich 
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poglądach wskazuje człowiekowi na jego przeznaczenie i każę je odczytywać. Każdy 
miałby jakiś rodzaj zaprogramowania swego życia i tego ograniczenia nie przekroczy. 
Uświadomienie sobie takiej bariery przytłacza człowieka, osłabia motywację. I rze
czywiście: jak rozumieć Franklowskie: „bądź tym, kim być możesz i być masz”? 
Człowiek jest skłonny odwoływać się do przeznaczenia. Gdy nie udaje mu się coś, do 
czego intensywnie zmierzał, stwierdza często: „tak miało być”, albo, jeśli jest wierzą
cy: „Bóg tak chciał”. Ale czy owe odczucia można uogólniać w postaci naukowej teo
rii? Problem jest poważny, bo owa esencja, to nie jest ja idealne, które wyznacza czło
wiekowi kierunek samorealizacji. To jest egzystencjalny próg transcendencji. Kres 
transformacji. Tyle, że zgodnie z ideą egzystencjalizmu - nigdy nieosiągalny. Poprze
dzający podmiot, podobnie jak psychologiczne ja idealne. Im bardziej człowiek staje 
się sobą, tym bliższy jest esencji, ale nie ma możliwości, aby stan ten osiągnąć. To jest 
praktycznie i teoretycznie wykluczone. Człowiek nigdy nie będzie absolutem. Czy 
w takim razie każdy ma inną „swoją istotę”, ku której zmierza? Tak, ale transcendencję 
jednostki wyznaczają wartości uniwersalne, obiektywne, które w pełni realizują się 
w absolucie. Każdy powinien zmierzać ku prawdzie, pięknu, dobru, miłości, ale swo
imi drogami, na swój sposób, w swoich proporcjach między wartościami i akcentach, 
a przede wszystkim pod warunkiem, że są one jego wartościami. Dlatego poczucie 
sensu życia człowieka, które ma charakter jednostkowy i co więcej, sytuacyjny, można 
odnieść do absolutu, a wtedy, wychodząc poza Franklowski dylemat jednostkowej 
egzystencji, można traktować sens jednostki jako uczestniczenie w egzystencji abso
lutu. Człowiek, jako byt jednostkowy, w tym rozumieniu, im bardziej staje się sobą 
w swoim jednostkowym wymiarze (swej esencji), tym bardziej równocześnie uczestni
czy w egzystencji innego bytu, ponieważ tym bardziej jest nosicielem jego atrybutów 
- wartości.

1.3.2. Patologia woli sensu

Wola sensu ujawnia się szczególnie w sytuacjach trudnych, kiedy człowiek z całą mo
cą ducha przeciwstawia się uwarunkowaniom sytuacyjnym i społecznym, które mogą 
być postrzegane jako bezsensowne. Jego „fakultatywna” wolność przejawia się wów
czas w tym, że pomimo wszystko dostrzega możliwość realizowania istotnych warto
ści, czyli podejmowania sensownych działań i przyjęcia konstruktywnych postaw. 
Okresem próby sił duchowych był dla Frankla i jego pokolenia czas II wojny świato
wej. W świetle trudnych doświadczeń obozu koncentracyjnego rodziła się refleksja 
dotycząca tego, jak bardzo człowiek może pragnąć sensu w warunkach totalnej negacji 
swoich wartości i jak ogromne ma to znaczenie dla przetrwania (Franki, 1962). Jeśli 
jednak człowiek staje się w pełni sobą poprzez indywidualny rozwój, to oznacza, że 
moc ducha może być osiągana przez ludzi w różnym stopniu. Może się więc zdarzyć, 
że człowiek ulegnie uwarunkowaniom sytuacyjnym i psychofizycznym. Z uwarunko
wań przekształcają się one wówczas w determinanty jego postaw, będących przeci
wieństwem tego, co odczuwa człowiek zachowujący przynajmniej w pewnym wymia
rze wolność ducha. Takim postawom, twierdzi Franki, sprzyjają występujące w naszej 
współczesności trendy społeczne, będące wyrazem patologii ducha czasów.



30

Przedstawia cztery rodzaje takich postaw:
1. Prowizoryczna postawa wobec bytu ludzkiego. Wywodzi się z czasów wojny, 

a oznacza życie dniem dzisiejszym, bez przyszłości. W tych warunkach człowiek nie 
widzi potrzeby działania i kierowania swym losem. Miłość w tych warunkach sprowa
dza się do współżycia seksualnego. Człowiek postrzega życie tylko jako prowizorium.

2. Formą patologii ducha czasów jest fatalizm - fatalistyczna postawa wobec życia, 
wyrażająca się przekonaniem, że kierowanie swym życiem nie jest możliwe. Tym ra
zem człowiek widzi w życiu tylko fatum, prześladujący go zły los, któremu nie można 
się przeciwstawić. Ta postawa wywodzi się również z czasów wojny.

3. Kolektywistyczne myślenie, upowszechniane przez systemy totalitarne. Służy 
odebraniu człowiekowi odpowiedzialności za swoje własne poglądy. Kolektyw to dla 
Frankla bezosobowa masa, w której znika jednostka. Przeciwieństwem jest zbioro
wość, która może mieć swój sens tylko dzięki sensowi indywidualnych egzystencji, nie 
może się obejść bez indywiduów. Nosicielami kolektywistycznych poglądów są sloga
ny, czyli totalitarne uogólnienia wprowadzane w miejsce integralnych uzupełnień sta
nowisk.

4. Fanatyzm. Tutaj zachodzi ignorowanie cudzej osobowości, a nie własnej, tak jak 
w kolektywizmie. Jest to postawa, w myśl której cel uświęca środki. Człowiek również 
może stać się środkiem w rękach fanatycznych przywódców. Uzupełniając Frankla, 
można powiedzieć, że fanatyzm każdą ideę, która ma służyć człowiekowi, taką jak 
patriotyzm, poszanowanie tradycji, religijność, obraca przeciwko ludziom.

Przejawom patologii czasów Franki - psychiatra - przyporządkowuje psychopato- 
logiczne odpowiedniki postaw. Prowizoryczności odpowiada psychoza maniakalna, 
z takimi przejawami, jak chwilowość nastroju, niestabilność celu, fatalizmowi - me
lancholia i poczucie bezradności, zahamowanie, kolektywizmowi - schizofrenia kata- 
toniczna z zanikiem inicjatywy i zainteresowań, a fanatyzmowi - paranoja, z objawami 
w postaci urojeń wielkościowych i prześladowczych.

1.4. TRANSCENDENCJA KU WARTOŚCIOM: WOLNOŚĆ
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jednym z najbardziej znaczących atrybutów egzystencji człowieka w wymiarze no- 
etycznym jest jego wolność, wyrażająca się w możliwości wyjścia ponad uwarunko
wania psychiczne, organiczne i społeczne. Pozwala zdystansować się w stosunku do 
popędów, nawyków, cech charakteru, osobowościowych dyspozycji. Sprawia, że 
człowiek zawsze może okazać się nieprzewidywalny, zaskakujący w swych wyborach, 
zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Nerwica, psychoza, uzależnienie - to utrata, 
przynajmniej częściowa, wolności osobowej. Neurotyczni pacjenci wyjaśniają swoje 
zachowanie cechami charakteru. W pewnych sytuacjach jest to zachowanie obronne. 
Nic nie uzasadnia stwierdzenia: „Spóźniam się, bo jestem niepunktualny”. Człowiek 
zawsze może zmienić swoje zachowanie. Jest fakultatywnie wolny, jakkolwiek fak
tycznie uwarunkowany. W jego istotę wpisana jest wolność.



31

1.4.1. Teoria wartości w poglądach Frankla

Wolność, jako że fakultatywnie niczym nie ograniczona, jest ściśle powiązana z odpo
wiedzialnością za dokonane wybory. Z perspektywą wyboru wiąże się problematyka 
wartości.

Franki należy do zwolenników poglądu, że wartości nie są relatywne. Opowiada się 
za obiektywistyczną teorią wartości, w myśl której status metafizyczny wartości jest 
taki, że istnieją interosobowo, co oznacza, że wartości nie są fundowane przez indywi
duum (stanowisko antypsychologistyczne), a także interkulturowo, wartości podsta
wowe są ponadkulturowe (pogląd przeciwny socjologizmowi).

W myśl obiektywistycznej teorii wartości są one fundowane przez absolut. Franki, 
sięgając do etyki Schelera, wyjaśnia to następująco: w stosunku do problematyki sensu 
poglądy nihilistyczne (psychologizm, socjologizm, fizjologizm) znamionuje scepty
cyzm, a z nim łączy się postawa relatywistyczna wobec wartości23. Franki zgadza się 
z tym, że wartości są rzeczywiście relatywne, ale nie wobec podmiotu (jak w relatywi
zmie), ale w stosunku do wartości bezwzględnej, która stanowi jakby 100% istnienia 
danej cechy. Wobec tej miary można określić ich wielkość. Takie maksymalne warto
ści trudno sobie wyobrazić inaczej, jak w odniesieniu do osoby najwartościowszej 
- Nadosoby. Dlaczego? Bo najwyższe ludzkie wartości wiążą się z osobą. Wartości 
postawy ujawniają się dopiero po przekroczeniu uwarunkowań sytuacji. Tym bardziej 
maksymalna wartość i sens ostateczny muszą być związane z osobą, z Nadosobą. 
Człowiek nieświadomie lub świadomie ocenia wartości zawsze w odniesieniu do wy
obrażonego wzorca, np. 100% czerwieni, której nigdy nie widział (Franki powołuje się 
tu na badania spostrzegania barw, przeprowadzone przez Allersa). Absolut nie jest tu 
elementem porządku, ale samym porządkiem, podstawą, wymiernością wszystkiego, 
co podlega etycznej i estetycznej ocenie.

23 O zagrożeniach wynikających z relatywizmu pisze Obuchowski (1995), wspominając o nadużywaniu 
kategorii typu: „czarna wściekłość”, „zespół obsesyjny fanów”, czy „zespół przeżycia w mieście”, do 
wyjaśniania „działania w afekcie”. Dlatego w koncepcji Obuchowskiego motyw to świadomy cel i program 
działania. Taka definicja motywu nie pozostawia wątpliwości co do odpowiedzialności za swoje postępo
wanie.

1.4.2. Wolność człowieka w realizowaniu wartości - postawa wobec cierpienia

Każda sytuacja może zawierać wartości, które człowiek bardziej wyczuwa, niż pozna- 
je. Schelerowskie „czucie wartości” zachodzi dzięki szczególnym emocjom o charakte
rze poznawczym (Nelicki, 1990a). Spełnianie sensu bytu to urzeczywistnianie warto
ści. Możliwe jest ono na trzy sposoby:

- poprzez działanie (wartości twórcze);
- przeżywanie świata - kontemplowanie piękna, doświadczanie uczuć (wartości 

przeżyciowe);
- przyjmowanie postawy wobec trudnych doświadczeń, zwłaszcza wobec cierpienia 

(wartości postawy).
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Cierpienie kryje najwyższe wartości i najgłębszy sens. Wartości twórcze wymagają 
zdolności. Wartości przeżyciowe - wrażliwości zmysłów, umiejętności kontemplacji, 
otwartości uczuciowej. Wartości postawy wymagają zdolności znoszenia cierpienia, 
którą każdy indywidualnie rozwija. „Narządy zmysłów ma każdy, talenty te lub inne 
można posiadać, ale zdolności znoszenia cierpienia każdy człowiek musi dopiero na
bywać, musi uczyć się cierpieć” (Franki, 1984, s. 69). Nabycie zdolności cierpienia jest 
aktem kształtowania siebie. Dlaczego? Bo jeśli mowa o wartości postawy wobec cier
pienia, to nie chodzi tylko o to, aby je znosić, ale o coś więcej - aby zająć wobec niego 
stanowisko, odnaleźć w nim coś pozytywnego. Tu jeszcze raz można przytoczyć 
wspomniane wcześniej stwierdzenie Allersa(por. rozdział 1.2.1). Franki pisze:

„Określenie Allersa, że człowiek »posiada« charakter, ale »jest« osobą, można by uzupełnić 
tym, że osobowością »się staje«. Osoba, którą ktoś »jest«, wukładając się« z charakterem, który 
»ma«, zajmując wobec niego jakieś stanowisko, wciąż kształtuje ten charakter i wstaje się« oso
bowością” (1984, s. 70).

Człowiek kształtuje swój charakter poprzez realizację wartości. Postępuje według 
tego, kim jest, ale przez to, jak postępuje, kształtuje charakter. Zawsze ma możliwość 
przyjąć postawę wobec tego, co „ma”, wobec „charakteru”. Owa możliwość zapewnia 
perspektywę sensu tego, na co się świadomie decyduje: „to, co fakultatywne, jest sen
sem tego, co faktyczne” (Franki, 1984, s. 63).

Nawet w cierpieniu człowiek zachowuje intencjonalny charakter świadomości. 
Wola sensu skłania go do wychodzenia poza doświadczenie choroby, czy ograniczenia 
sytuacji, w kierunku wartości. Intencja może zawsze kierować się ku sensom szczegó
łowym. W „nadsens” człowiek może wierzyć albo wątpić.

Ból i dolegliwości w chorobie należy ograniczać. Franki określa je jako niepotrzeb
ne24 - związane z id. Jest to na przykład cierpienie w chorobie nowotworowej. Ale nie 
należy uwalniać człowieka od cierpienia potrzebnego, związanego z ego, na przykład 
cierpienia w żałobie. Człowiek ma prawo, „żeby swój ból wycierpieć” (1984, s. 217).

24 Mimo wszystko jako niepotrzebne, bo przecież zdystansowanie się wobec cierpienia w chorobie mo
że człowieka bardzo ubogacać.

25 W swojej monografii o potrzebach Obuchowski (1995, s. 305) nie nawiązuje do kategorii cierpienia, 
wskazuje jednak również na rozwojowy wymiar trudnych doświadczeń. Powołuje się na badania Piotra 
Moszyńskiego z 1982 roku, których autor stwierdza, że trudności życiowe, takie jak: rozwód rodziców, 
zmiana szkoły, nagła choroba, przyspieszają dojrzałość młodzieży licealnej, a przez to sprzyjają próbom 
określenia własnego sensu życia.

Jeśli w chorobie występują takie dolegliwości i ograniczenia, których nie można 
wyeliminować, człowiek może przyjąć wobec nich postawę „ponad”. Cytowany przez 
Frankla Hólderlin pisze: „Jeśli zdepczę moje cierpienie, będę stał wyżej” (Franki, 
1984, s. 281). I dalej: „Istnieje moralna korzyść, jaką przynosi choroba”. Dlaczego? 
Ponieważ cierpienie implikuje duchową postawę „ponad” ból, ku wartościom. W tym 
sensie cierpienie różni się od innych odczuć25.

W cierpieniu objawia się prawda, że istotnym przeznaczeniem człowieka jest cier
pieć: być homo patiens, a nie tylko homo sapiens. Jest to prawda, do której się docho
dzi bez emocji. Myśl starożytną, później charakterystyczną dla oświecenia: sapere 
aude - odważ się być mądrym, Franki uzupełnia: pati aude - odważ się cierpieć. Cho
dzi o męstwo w cierpieniu, o afirmowanie cierpienia. Afirmacja cierpienia nie jest 
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eskapizmem - ucieczką od rzeczywistości. Przeciwnie - uznawanie tylko aktywności 
i rozumu, jako eliminujących cierpienie, jest ucieczką przed cierpieniem. Propagowane 
w ostatnich trzech wiekach: aktywność i racjonalizm służyły w gruncie rzeczy ukry
waniu prawdy o człowieku. Uważano, że za pomocą ratio i actio usunie się cierpienie 
z rzeczywistości człowieka. Zapominano, że obok actio jest passio, że byt ludzki jest 
przede wszystkim cierpieniem.

Cierpienie połączone z intencją przestaje być cierpieniem bezsensownym. Może 
być ofiarowane za coś lub za kogoś. Sensowne cierpienie jest ukierunkowane zawsze 
poza siebie, na coś, na kogoś - na wartość, ku człowiekowi. W cierpieniu przede 
wszystkim chodzi o intencjonalne uczynienie go ofiarą. Ofiara uświęca cierpienie. 
Cierpienie może być odczuwane jako sensowne i bezsensowne. Człowiek odnajduje 
sens w cierpieniu, między innymi w ten sposób, że nadaje mu charakter ofiary. Ofiara, 
najczęściej za drugiego człowieka, wymaga relacji ja-ty, której podstawąjest miłość.

Franki wyjaśnia, co oznacza „obdarzanie sensem” cierpienia. Przedstawia przykład 
pacjenta, lekarza, który trafił do niego z objawami depresji po śmierci żony. W trakcie 
terapii Franki dopomógł pacjentowi w zmianie spojrzenia na sytuację. Pacjent do
strzegł, że swojej ukochanej żonie może ofiarować rozpacz po jej stracie, ponieważ 
żona odeszła pierwsza, a on dźwiga ciężar rozstania. Gdyby to on zmarł wcześniej, 
żona przeżywałaby to, co on w tej chwili. Jednak w obecnej sytuacji jej został oszczę
dzony smutek i uczucie osamotnienia, a on swój ból może jej ofiarować. Pacjent nadal 
odczuwał cierpienie i Franki tego cierpienia nie zredukował, ale wspomógł siły pa
cjenta, aby je udźwignął, ponieważ doświadczenie to nabrało sensu 6. Przykład ten 
wskazuje, w jaki sposób pacjent z pomocą terapeuty odnajduje w trakcie logoterapii 
sens swego życia.

26 Warto zwrócić uwagę, że w opisanym przypadku Franki nie odwołuje się do wierzeń religijnych pa
cjenta. Pogląd, że logoterapia jest przeznaczona wyłącznie dla ludzi wierzących w Boga, nie jest prawdziwy.

Najpełniej egzystencja człowieka wyraża się nie w twórczości i nie w doświadcze
niu zmysłowym, ale w postawie, jaką przyjmuje on wobec cierpienia, a jak widać na 
tym przykładzie, postawa ofiary wymaga miłości. Dlatego Franki przytacza sformuło
wanie Hansa Ursa von Balthasara „sens bytu zawiera się w miłości” (Franki, 1984, 
s. 40). Oznacza to, że miłość jest podstawową relacją podmiotu z innymi podmiotami, 
jako forma transcendencji, a bez transcendencji nie można mówić o egzystencji. Po
nadto może być podstawową orientacją życiową bo moc (adlerowska) uczy szukania 
własnej korzyści, natomiast miłość - dostrzegania wartości drugiego i dla drugiego.

Doświadczenie choroby, która jest potencjalnym źródłem cierpienia, stanowi okazję 
do ujawnienia postawy wyjścia ponad ograniczenia somatyczne (ból i inne objawy) 
oraz psychiczne (lęk, poczucie osamotnienia) w wolności podmiotu, zmierzającego 
pomimo wszystko ku ważnym dla chorego wartościom: dobroci wobec ludzi, piękna 
w twórczości, nieśmiertelności w pozostawionych dziełach czy ku zbawieniu. Reali
zowanie wartości ma walor rozwojowy. Poszerza sferę noetycznej niezależności 
w stosunku do determinizmu ciała i psychiki. Dlatego doświadczenie poważnej choro
by potencjalnie ma charakter osobotwórczy. Franki powołuje się na przykład młodego 
człowieka z porażeniem dziecięcym (chorobą Little’a) i ruchami atetotycznymi (ru
chami przymusowymi, połączonymi z wykręcaniem kończyn w stawach), dla którego 26 
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całe życie było jednym wielkim wyrzeczeniem, ale umiał on przyjąć postawę „ponad” 
cierpienie i stał się czynnym pracownikiem w stowarzyszeniu osób niesprawnych fi
zycznie (Franki, 1984, s. 73). Ten przykład wskazuje, że Franki nie zachęca do bierne
go kontemplowania cierpienia. Pogodzenie się z nieuniknionym cierpieniem nie ozna
cza wejścia w obszar rozpaczy i depresji. Wręcz przeciwnie. Zmaganie się z żalem po 
stracie, z koniecznością ograniczeń, wynikających z choroby czy inwalidztwa, pochła
nia energię i odbiera chęć do życia. Natomiast „obdarzenie sensem” cierpienia, przyję
cie postawy „ponad” cierpienie wyzwala w człowieku motywację do działania. Owdo
wiały lekarz nabiera ochoty do życia, pomimo śmierci żony, bo ze swej żałoby może 
uczynić ofiarę. W każdym dniu swego życia może nadal realizować miłość wobec 
żony. Niepełnosprawny młody człowiek pomimo ograniczeń, związanych z inwalidz
twem, dostrzegł sens swej ofiarności dla innych, doświadczających podobnego cierpie
nia. Wie, że jest im potrzebny, i na tym buduje sens życia.

Podsumowując poglądy Frankla, trzeba zaznaczyć, że nie ma on ambicji zbudowa
nia jakiejś „uniwersalnej” antropologii klinicznej. Nie chce negować znaczenia innych 
podejść teoretycznych i psychoterapeutycznych. Pragnie je tylko wzbogacić o per
spektywę etyczną: możliwości i powinności człowieka w jego powołaniu i dążeniu do 
realizowania wartości, gwarantujących sens istnienia.



Rozdział 2

PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ WŁASNYCH 
- TEORIA FRANKLA W UJĘCIU AUGERETYCZNYM

Pytanie o istotę egzystencji człowieka prowadzi do antropologii filozoficznej. Wypro
wadza poza psychologię, a tym bardziej poza psychiatrię (dziedzinę Frankla), dla któ
rej psychologia jest nauką podstawową. Skłania, z jednej strony, do określenia założeń 
metapsychologiczynych, a z drugiej, do wskazania obszaru używanych pojęć psycho
logicznych. Istotne jest określenie wzajemnych relacji kategorii z zakresu filozofii 
i psychologii oraz wskazanie punktu czy przedziału, w którym pojęcia przybierają 
poziom znaczeń, charakterystyczny dla psychologii.

2.1. ZAŁOŻENIA ANTROPOLOGII EGZYSTENCJALNEJ W UJĘCIU FRANKLA 
A OGRANICZENIA PSYCHOLOGII

Franki przeciwny psychologizmowi, jako podejściu, które rości sobie prawo do wy
łączności i samowystarczalności psychologii w rozwiązywaniu wszystkich uwarunko
wań i zależności życia psychicznego człowieka, wskazuje psychologii na jej miejsce 
wśród nauk o człowieku, poprzez wyróżnienie psychicznej sfery egzystencji, nadbu
dowanej nad organiczną, a podległej sferze duchowej. Oznacza to z jednej strony, że 
aby zrozumieć psychikę człowieka, nie można abstrahować od jego istnienia organicz
nego, a tym bardziej, specyficznego dla człowieka — istnienia duchowego, a z drugiej 
strony, psychologiczny obraz człowieka z założenia jest niepełny.

Taki pogląd Frankla koresponduje z doświadczeniem danym w jakimś stopniu każ
demu psychologowi - tajemnicy, niebadalności człowieka, nieprzystawalności psy
chologicznej teorii i metody do złożoności i natury przedmiotu badania, co wyraża się 
chociażby ogromną liczbą teorii osobowości, z których żadna nie jest kompletna. Re
fleksja taka jest widoczna w poglądach wielu psychologów. Fromm porównuje pro
blem poznania Boga w teologii do poznania człowieka w psychologii, stwierdzając, że 
w jednym i drugim wypadku za uzasadnione uważa się raczej wypowiedzi mówiące, 
czym nie jest przedmiot badań, niż jakie są jego własności. Pisze on, że:

„Im bardziej zagłębiamy się w naszą istotę, lub istotę kogoś drugiego, tym bardziej całkowite 
poznanie oddala się od nas (...). Psychologia może pokazać nam, czym człowiek nie jest, nie mo
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że natomiast mówić nam, czym on jest, czym jest każdy z nas oddzielnie” (1974, za Gałdową 
1990, s. 22).

Doświadczenie niepoznawalności ma charakter metarefleksji o człowieku, dlatego 
bardziej wyrażane jest w poglądach filozofów niż psychologów. Filozoficzne tradycje 
idei niepoznawalności człowieka obszernie omawia Opoczyńska (1999). Są one wi
doczne u wielu filozofów, którzy bardziej kierowali się intuicją i uczuciem niż ambicją 
pozyskania wiedzy obiektywnej. Bardziej rozważali formy bycia człowieka niż istotę 
bytu ludzkiego. Znaczącym przykładem tego sposobu filozofowania są poglądy św. 
Augustyna, który wyznaje, że:

„Jeśli się czegoś nie umie pojąć - a bez wątpienia kimś takim niedającym się pojąć jest i Bóg, 
i człowiek - trzeba samym pytaniem się radować, lepiej jest bowiem wznaleźć siebie«, choćby 
się »nie znalazło odpowiedzi«, niż wznaleźć odpowiedź«, a siebie »nie odnaleźć«” (Opoczyńska, 
1999, s. 27-28, podkreślenie własne).

Człowiek odnajduje siebie, jeśli stać go na refleksję, że w pełni siebie nie pozna. 
Każde twierdzenie o człowieku kryje niebezpieczeństwo redukcjonizmu. Tajemnica 
człowieka wymyka się próbom obiektywnego poznania. „Daje się odczuć (...) w peł
nym zaangażowania emocjonalnego spotkaniu” (Opoczyńska, s. 29) z drugim czło
wiekiem, w którym każdy jest poznawanym i poznającym27. W tym duchu wypowiada 
się również prekursor egzystencjalizmu - Kierkegaard: „Zadaniem poznania ludzkiego 
jest własne zrozumienie, że istnieje coś, czego ono nie pojmie” (Opoczyńska, s. 33). 
Człowiek jest więc z założenia niepoznawalny, w jaki więc sposób jest poznawany 
w psychologii?

27 Gałdowa (1995) akcentuje psychologiczne znaczenie kategorii spotkanie, zwraca jednak uwagę, że 
do głębokiego spotkania pomiędzy ludźmi dochodzi wówczas, gdy oparte jest ono na relacji miłości.

Z perspektywy antropologii egzystencjalnej w ujęciu Frankla poznanie psycholo
giczne człowieka jest niepełne i inne być nie może. Scharakteryzować je można za 
pomocą kilku określeń: strukturalizacja egzystencji, jej uprzedmiotowienie, ogranicze
nie do czasu i przestrzeni.

Według Frankla każdy opis psychologiczny z konieczności uprzedmiotawia czło
wieka, zawierając odpowiedź na pytanie: „Jaki człowiek jest?” Jak już wspominano, 
z perspektywy antropologii egzystencjalnej jest to pytanie wobec egzystencji nieade
kwatne. Nie da się powiedzieć, kim człowiek jest w ogóle, ani nawet jaka jest konkret
na osoba, ponieważ podmiot istnieje jako byt, który ciągle się do siebie ustosunkowuje, 
podlega ciągłej zmianie. Jakakolwiek odpowiedź odbiera człowiekowi podmiotowość, 
lokalizuje go w czasie i przestrzeni, uprzedmiotawia go. Poza tym to, co w człowieku 
duchowe, nie jest ograniczone przestrzennie (por. rozdział 1.1.1). W intencjonalnej 
transcendencji ducha ku wartościom nie ma też ograniczeń czasowych. Natomiast rze
czywistość psychologiczna zachodzi w czasoprzestrzeni. Franki stwierdza, że psycho
logia nie dociera do podmiotowości ani do intencjalności. Można powiedzieć, że psy
chologia nie nadąża za egzystencją, za duchem. Dotyczy człowieka-przedmiotu, a nie 
podmiotu. Dotyczy habitus, a nie actus. Odkrywa ślady wolności. Nie bada więc 
prawdziwego ja, ale urzeczywistnione. Do podmiotowości pozwala dojść analiza egzy
stencjalna. Ujawnia subiektywność osoby duchowej. Natomiast do intencjalności oraz 
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obiektywności wartości (subiektywizowanych przez psychologię) pozwala dotrzeć 
fenomenologia; poprzez odkrywanie wspólnych odczuć, związanych z wartościami28.

2! Intencjonalny u Frankla oznacza: zmierzający ku wartościom.

Zgadzając się z jednej strony z poglądami wielu autorów na temat ograniczeń wie
dzy psychologicznej o człowieku, trzeba z drugiej strony stwierdzić, że kategorie pod
miotu i intencjonalności są w psychologii obecne od wielu lat i zostały z powodzeniem 
wkomponowane w ogólną teorię psychologiczną, ale na innym poziomie niż w antro
pologii Frankla. Gdy dla Frankla osoba to egzystencjalna jedność trzech wymiarów: 
duchowego, psychicznego i somatycznego, w psychologii, odwołując się do poglądów 
Obuchowskiego (1995), osoba jest określona głównie na poziomie rzeczywistości psy
chologicznej jako jednostka, która zachowuje podmiotowość, czyli potrafi utrzymać 
dystans wobec swego organizmu i psychiki. Zgodnie z potrzebą dystansu psychicznego 
każde odczucie, motyw, dyspozycję człowiek odróżnia od swego Ja: to moje cierpie
nie, moja miłość, moje pragnienie sławy, moja rozpacz, moja nadzieja, mój lęk, moja 
wiara, ale to nie jestem Ja. Redukując w ten sposób fenomeny życia fizycznego i psy
chicznego, człowiek uwalnia się od ich hegemonii i dochodzi do punktu, w którym już 
nic nie da się odsunąć od siebie i obejrzeć na dłoni. To, co pozostaje, Obuchowski 
określa Ja intencjonalnym. W ten sposób pierwotne Ja synkretyczne, charakterystyczne 
dla jednostki, funkcjonującej na poziomie kodów konkretnych, zostaje na poziomie 
kodów abstrakcyjnych przekształcone w Ja przedmiotowe i Ja podmiotowe (Ja inten
cjonalne). Jeśli człowiekowi nie udaje się zdystansować do swoich odczuć, one 
uprzedmiotawiają go. Staje się człowiekiem-przedmiotem i zamiast rozwoju jego oso
bowości i transgresji, czyli ciągłego poszerzania obszaru działania, następuje cofanie 
się w rozwoju, czyli degresja. Obuchowski używa więc pojęcia podmiot i tak samo, jak 
Franki, akcentuje, że istotą podmiotowości jest ustosunkowanie się wobec siebie. We
dług Frankla jednak w psychologii nie jest możliwe uchwycenie ciągłości egzystencji, 
ciągłej zmienności człowieka, który zawsze ma do siebie jakiś stosunek i ciągle się 
zmienia, w związku z tym nie sposób powiedzieć, jaki człowiek jest. Psycholog mówi, 
,jaki człowiek jest”, i w ten sposób permanentnie uprzedmiotawia człowieka. Jeśli 
Obuchowski charakteryzuje potrzeby człowieka, to według Frankla uprzedmiotawia 
człowieka w tym opisie, bez względu na to, jak bardzo akcentuje dynamikę potrzeb. 
Na innym poziomie jest więc zdefiniowane uprzedmiotowienie w antropologii Frankla 
i na innym w psychologii, na przykładzie poglądów Obuchowskiego. Franki odnosi je 
do kategorii filozofii egzystencjalnej, a Obuchowski do psychologii osobowości. 
Franki utożsamia się z poglądem filozofa, Obuchowski rozwija myśl psychologiczną. 
Należy jednak podkreślić, że Obuchowski zdolność człowieka do zachowania dystansu 
psychicznego określa jako jedyny mechanizm o odrębnym ontologicznym statusie: 
„Stanowi on, po mechanizmach płaszczyzny fizjologicznej i psychologicznej, mecha
nizm trzeciej płaszczyzny - fenomenologii psychiki ludzkiej, organizacji jej Ja” (Obu
chowski, 1995, s. 329). Uwadze refleksyjnego psychologa nie uchodzi potrzeba 
uwzględniania „trzeciej płaszczyzny”, odrębnej ontologicznie od psychologii i fizjolo
gii jednostki. Zbliża się do niej od strony struktury Ja, podczas gdy Franki psychiczną 
sferę egzystencji dostrzega z perspektywy noetycznej. Podkreśliwszy różnice, warto 
zwrócić uwagę na podobieństwa, bo czyż w realizacji potrzeby dystansu wobec odczuć 
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somatycznych i emocjonalnych nie dostrzegamy człowieka, który na sposób franklow- 
ski „przyjmuje postawę” wobec swego cierpienia fizycznego czy psychicznego? Czy 
nie jest wstępnym warunkiem odkrycia sensu swego cierpienia, nabranie do niego 
dystansu, rozdzielenie odczucia „Boli mnie”, na „Mój ból” i „Ja”, zanim nastąpi próba 
odnalezienia sensu w cierpieniu, poprzez transcendencję Ja intencjonalnego ku warto
ściom?

Warto przeanalizować kategorię Ja intencjonalne w obu podejściach. Dla Frankla 
intencjonalność człowieka wyraża się w duchowym przekraczaniu barier egzystencji 
psychoorganicznej, w opieraniu swego sensu na wartościach obiektywnych. A więc 
w Ja intencjonalnym zaznaczony jest kierunek na zewnątrz. Ja intencjonalne jest dla 
Frankla tym, co „zmierza ku”. Natomiast Ja intencjonalnego, zgodnie z poglądami 
Obuchowskiego, można doświadczyć, uprzedmiotowiając, a więc w pewnym sensie 
redukując odczucia fizyczne i psychiczne. Ja intencjonalne jest dla niego tym, co „zo- 
staje”. Tutaj też jednak następuje rozwojowy efekt uwolnienia się od balastu emocji 
i motywów. Człowiek-podmiot zyskuje możliwość realizowania siebie, poprzez posze
rzanie obszarów działalności. Otwiera się przed nim perspektywa transgresji, wykra
czania poza siebie.

Powstaje pytanie, w jaki sposób może być obecny w psychologii ponadpsycholo- 
giczny wymiar egzystencji? Wydaje się, że na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez 
uświadomienie sobie założeń podstawowych rozwijanego przez określonego badacza 
kierunku psychologicznego.

Po drugie, wymiar noetyczny egzystencji występuje w psychologii poprzez stoso
wanie takich kategorii psychologicznych, w które, na mocy teorii, wpisany jest kon
tekst metapsychologiczny. Pojęcia takie proponuję określać jako ubogacone noetycz- 
nie, czyli augeretyczne. Zaliczam do nich poczucie sensu życia, pojęcie psychologicz
ne, które ma swe antropologiczno-egzystencjalne odniesienie, identyfikowane u Fran
kla jako wola sensu, związana z noetycznym wymiarem egzystencji.

Do pojęć augeretycznych należy również kategoria wartości, pod warunkiem że po
zostaniemy przy teorii wartości istniejących obiektywnie. Zgodnie z ujęciem obiekty- 
wistycznym wartość odnoszona jest do absolutu - kategorii ontologicznej, tutaj okre
ślanej jako odniesienie transcendencji noetycznej. Uważam, że każde zagadnienie psy
chologiczne, które jest powiązane z kategorią wartości, wymaga założeń co do natury 
wartości. Jeśli przyjmuje się teorię obiektywistyczną, wprowadza się tym samym do 
psychologii założenia z poziomu noetycznego, dotyczące intencjonalnej transcendencji 
ku wartościom, znajdującym idealną realizację w postaci absolutu, jedynej formy bytu 
łączącej esencję z egzystencją (por. rozdział 1.4.1). Wartość to również kategoria psy
chologiczna. Jest to pojęcie, które łączy bezpośrednio obydwa wymiary egzystencji - 
noetyczny i psychologiczny.

Wracając do kwestii założeń podstawowych, należy dodać, że ich określenie ozna
cza nie tylko opowiedzenie się za jedno-, dwu-, czy trójwymiarowym modelem czło
wieka, lecz także afirmowanie założeń poznawczych, zgodnie z którymi, co sugero
wałem powyżej, człowiek nie jest do końca obiektywnie poznawalny. Należy więc 
przyjąć, że w egzystencji człowieka istnieje obszar psychologicznie niezidentyfikowa
ny, niedostępny z założenia, coś w rodzaju terra incognito, czy z języka angielskiego 
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psychologically non-identyfiable area, o którym psychologia29 zakłada, że istnieje 
i przyznaje, że na razie nie dotrze tam za pomocą swoich kategorii teoretycznych i swej 
metodologii. Takim obszarem dla psychologa jest sfera egzystencji człowieka, okre
ślona w teorii Frankla jako duchowa. I właśnie dlatego teorię Frankla uważam za 
szczególnie inspirującą dla psychologa, ponieważ zaznaczony w niej, szeroki wymiar 
egzystencji uzmysławia psychologowi, że w egzystencji człowieka jest taki obszar, 
który poza psychologię wykracza. Aby go dojrzeć, potrzebna jest wrażliwość antropo
logiczna - gotowość do dostrzeżenia w faktyczności psychicznej przejawów istnienia 
człowieka w wymiarze innym niż psychiczny i somatyczny.

291 nie tylko psychologia, bo równie dobrze inne nauki społeczne.

2.2. POCZUCIE SENSU ŻYCIA W RÓŻNYCH UJĘCIACH TEORETYCZNYCH

W obszernym piśmiennictwie, dotyczącym poczucia sensu życia, można wyróżnić 
podstawowe nurty tematyczne, a mianowicie: rozwój osobowości, problematyka po
trzeb, realizacja odległych celów transcendentalnych, wartości oraz filozofia życia 
(Pilecka, 1986).

Problem powiązania poczucia sensu życia z rozwojem osobowości można skojarzyć 
z poglądami Adlera (1986), według którego każdy człowiek sam może odkryć swój 
sens życia. Wcześnie, bo już w piątym roku życia, zarysowuje się podstawowy cel 
życia, który później właściwie się nie zmienia. Zależny jest on od doświadczeń, które 
ukierunkowują dziecko na zaspokajanie określonej potrzeby lub grupy potrzeb. Jeśli 
dziecko doznaje lęku, poczucia zagrożenia, dominować będą potrzeby bezpieczeństwa 
oraz relacje uzależnienia od świata. Jeśli czuje się bezpieczne, akceptowane, kochane, 
jego aktywność będzie twórcza i prospołeczna. Wytwarza się ustosunkowanie do 
świata i związane z nim powtarzane formy aktywności, określone przez Adlera jako 
styl życia (por. Gałdowa, 1995). Podstawowym źródłem motywacji jest „dążenie do 
mocy”, które jest aktywizowane głównie przez chęć kompensowania swoich braków. 
Jeśli pobudzone przez defekt dążenie do mocy ma charakter prospołeczny, wówczas 
motywuje do osiągnięcia doskonałości. Kompensacja jest konstruktywna i w rezulta
cie, na przykład, człowiek niskiego wzrostu zostaje cenionym naukowcem albo przy
wódcą politycznym. Natomiast osoba wychowana w warunkach sprzyjających wyraź
nie zachowaniom egocentrycznym realizuje swój instynkt mocy w konfrontacji z in
nymi, czasami brutalnej, co w rezultacie zwraca się przeciwko jednostce i pozbawiają 
poczucia sensu życia. Egocentryczna kompensacja defektu pogłębia wady charakteru, 
aż do psychopatii, bądź objawia się nerwicą (por. Obuchowski, 1995). Według Adlera 
zasadniczym, idealnym celem każdego człowieka, wyznaczającym sens życia, jest 
dobro wspólnoty ludzkiej. Jest to cel nieosiągalny, swego rodzaju absolut społeczny. 
Działanie prospołeczne zapewnia człowiekowi szczególne poczucie jedności z wszech
światem - „uczucie kosmiczne”. Człowiek czuje się wówczas lepszy, w sensownym 
działaniu dla dobra innych i w zgodzie z naturą.
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Podobnie Homey (1978) twierdzi, że człowiek na drodze rozwoju dochodzi do 
wartości i celów życiowych, wiążących się z sensem życia. Szczególnie istotna jest 
w tym zakresie dojrzałość emocjonalna, która przejawia się w odczuwaniu radości 
„z dawania” bardziej niż „z brania”. Problem dojrzałej osobowości podejmuje również 
Allport (1961), wymieniając obszerne kryteria dojrzałości. Poczucie sensu życia wa
runkują: poszerzanie osobowości, autentyczne branie udziału w różnych dziedzinach 
ludzkiej aktywności, a przede wszystkim filozofia życia, harmonizująca dążenia i dają
ca świadomość celu egzystencji.

Szuman (1934, 1947) jako pierwszy spośród psychologów polskich zajął się pro
blemem poczucia sensu życia w odniesieniu do procesu kształtowania charakteru, 
głównie w wymiarze gotowości do afirmacji siebie i swego życia, co stanowi według 
niego podstawę przekroczenia barier subiektywnego pesymizmu. W swojej koncepcji 
Szuman zwraca uwagę na znaczenie charakteru w procesie kontroli zachowania. Cha
rakter, kształtujący się w procesie socjalizacji, umożliwia zapanowanie nad subiektyw
nością własnych motywów. Ludzie o słabym charakterze są nieprzystosowani społecz
nie, a czasem wręcz wrogo nastawieni do innych. Wymiar prospołeczny powinno mieć 
poczucie sensu życia. Jest ono ważnym czynnikiem motywującym, ponieważ samo 
istnienie nie jest dla człowieka wystarczającym motywem aktywności życiowej. Na
tomiast dostarcza takich motywów pogląd na życie, w którym jest miejsce dla potrzeb 
innych ludzi, a nie tylko swoich własnych (por. Obuchowski, 1995).

Poglądy wiążące poczucie sensu życia z rozwojem występują także w teorii dezin
tegracji pozytywnej Dąbrowskiego (1979). W pięciopoziomowej drodze rozwoju oso
bowości pytanie o sens pojawia się dopiero na trzecim poziomie, a na piątym następuje 
osiągnięcie ideału osobowego i społecznego. Wówczas poczucie sensu życia jest wy
raźnie określone.

Z problematyką poczucia sensu w kontekście potrzeb człowieka związane są poglą
dy Fromma oraz Obuchowskiego. Fromm (1971) uważa, że sens życia zawarty jest 
w możliwości zaspokojenia pięciu podstawowych potrzeb: przynależności, transcen
dencji, tożsamości, bycia integralną częścią świata oraz interpretowania świata w spo
sób stały.

Jak wspomniałem w poprzednim rozdziale, w pracach Obuchowskiego problematy
ka sensu życia omawiana jest w odniesieniu do teorii potrzeb.

„Sens życia jest to potrzeba dorosłego człowieka, polegająca na tym, że bez utworzenia wła
snej, abstrakcyjnej koncepcji życia, w której może on się pozytywnie spełniać do końca istnienia, 
nie jest możliwy rozwój jego osobowości” (Obuchowski, 1995, s. 254).

Rozwój osobowości stanowi, według Obuchowskiego, kryterium normalności. 
Człowiek może być poważnie chory, niepełnosprawny, ale dopóki rozwija swoją oso
bowość, jest normalny. Rozwój zachodzi wówczas, gdy człowiek zachowuje swoją 
podmiotowość. Jej istotą jest zachowanie dystansu nie tylko wobec kontekstu sytu
acyjnego i oczekiwań społecznych, lecz również wobec przejawów swej fizyczności 
i życia psychicznego. Wyróżniona przez Obuchowskiego potrzeba zachowania dystan
su realizuje się właśnie poprzez uprzedmiotowianie, czyli kontrolowanie doświadczeń 
z obszaru swego ja fizycznego, psychicznego i społecznego, aż do momentu, kiedy już 
dochodzimy do tego Ja, z którego już nic nie można uprzedmiotowić. To jest Ja inten
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cjonalne - podmiot, który zdolny jest do sformułowania intencji swego działania, „od 
siebie”. Ja intencjonalne jest podstawą wolności osobowej. Człowiek jest osobą, jeśli 
zachowuje swoją podmiotowość (por. rozdział 2.1).

U Obuchowskiego występuje również omawiane wcześniej powiązanie między doj
rzałością osobowości a poczuciem sensu życia. Dojrzałość psychiczną osiąga się 
z chwilą prawidłowego określenia sensu życia, poprzez stawianie sobie celów długo
dystansowych. Tego rodzaju szczególne cele, wykraczające poza własny egocentryzm, 
zapewniają poczucie sensu życia. Człowiek dojrzały ma, według Obuchowskiego, 
koncepcję życia własną i uniwersalną. Własną, to znaczy niewyznaczoną przez czynni
ki zewnętrzne, wynikające z identyfikacji z wartościami określonej kultury, ideologii, 
zawodu, powołania, talentu. Uniwersalną, to znaczy na tyle ogólną, aby pozwoliła 
zachować siebie, niepowtarzalne swoje Ja, w szybko zmieniającym się świecie. Jeśli 
koncepcja życia jest autentycznie podmiotowa, a nie narzucona poprzez wymagania 
kariery, role społeczne, przymus ekonomiczny, oczekiwania rodziców, wówczas wyty
cza sens na całe życie, a nie podlega destrukcji po zakończeniu określonej aktywności, 
tak jak może się stać po przejściu na emeryturę, gdy sensu życia upatrujemy w czynno
ściach zawodowych. Podmiotowa koncepcja życia może się wywodzić z marzeń i pla
nów młodzieńczych i prowadzi człowieka ku takiej aktywności, jakiej on naprawdę 
pragnie. Dlatego Obuchowski (1995) pisze:

„(...) sens życia powinien być własny, świadomy, ujęty na tyle ogólnie (to znaczy w ramach ogól
nej koncepcji), aby można go było poddawać modyfikacjom. Powinien być na tyle rozbudowany, 
aby możliwe było zrozumienie jego źródeł i przewidywanie skutków jego realizacji. Ma być 
przecież podstawą aktywnych, zdecydowanych wyborów spełniających kryteria altruizmu i sta
bilnej, co do kierunku, a zmiennej w formie realizacji działań” (s. 254).

Sens życia zapewnia stabilność kierunku i satysfakcję, jeśli prowadzi do aktywności 
altruistycznej. Gdy jest oparty na zadaniach egocentrycznych, wcześniej czy później 
zawodzi, co kończy się uczuciem pustki egzystencjalnej.

Znaczenie motywacji altruistycznej w formowaniu poczucia sensu życia podkreśla 
także Kępiński (1972), który takie cele, jak: dobro dzieci, społeczeństwa, wartości kultu
rowe i metafizyczne, wiąże z II prawem biologicznym - zachowania gatunku - i określa 
jako transcendentalne. Cele związane z I prawem - zachowania własnego życia - są 
krótkoterminowe i egocentryczne.

Na szczególną uwagę w problematyce sensu życia zasługuje kategoria wartości. 
Jest ona istotna w poglądach jednego z twórców psychologii humanistycznej - Maslo
wa (1964), który na poczucie sensu życia zwraca uwagę w kontekście Wartości Istnie
nia (Being Yalues - Dobro, Piękno, Poczucie Sensu Istnienia i inne). Wartości Istnienia 
podejmowane są na poziomie samorealizacji. Stanowią metamotywację, która warun
kuje rozwój osobowości. Gdy od nich odstąpimy, pojawia się metapatologia: pustka, 
frustracja egzystencjalna, nerwica noogenna, depresja, apatia, cynizm i alienacja. 
Utrata sensu istnienia ma związek z zaniedbaniem najwyższych wartości. Najwyższy 
poziom potrzeb, wyróżniony w teorii Maslowa, to potrzeby samourzeczywistnienia, 
czyli wzrostu. Ich realizacja prowadzi do samoaktualizacji, czyli rozwoju osobowości. 
Ostatecznym kryterium wzrostu jest wewnętrzne poczucie przyjemności, zadowolenia 
z wyboru dokonanego pomiędzy możliwościami, jakie stoją przed człowiekiem 
w konkretnej sytuacji. Dokonując wyborów dających nam satysfakcję, poznajemy 
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siebie i rozwijamy swoje potencjały. Owo doświadczenie zadowolenia nie potrzebuje 
żadnych kryteriów zewnętrznych, jest „samouzasadniające i samoweryfikujące się” 
(Gałdowa, 1995, s. 61). Dlatego myśl Maslowa określa się koncepcją „wzrostu-przez- 
radość”. W krytycznej analizie koncepcji Maslowa Gałdowa zgadza się z tym, że coś, 
co sprawia człowiekowi radość, może go rozwijać i służyć jako kryterium samopozna- 
nia, stwierdza jednak, że czynienie z wewnętrznej satysfakcji kryterium rozwoju jest 
ryzykowne, bez odniesienia zewnętrznego, które pozwoli ocenić w kategoriach obiek
tywnych, jak dalece te dające satysfakcję wybory są rzeczywiście dobre dla człowieka 
i jaki poziom rozwoju on osiągnął. Ów subiektywizm sprawia, że rozwój staje się ce
lem samym w sobie, a człowiek pozostaje osamotniony, w dowolności wyborów, gdy 
sam ich dokonuje, sam odczuwa radość bądź smutek i sam konsumuje rezultaty swojej 
aktywności w formie rozwoju osobowości. Wartości, tak znaczące w tej koncepcji, 
traktowane są instrumentalnie, a nie jako samodzielne byty, godne realizacji dla nich 
samych.

Aby szerzej uzasadnić swój punkt widzenia, w pracy Powszechność i wyjątek 
(1995) Gałdowa przedstawia koncepcję rozwoju człowieka, charakteryzując go po
przez dynamikę zmian relacji jednostka-świat. W pierwszej fazie dominują potrzeby 
fizjologiczne i bezpieczeństwa, a drugi człowiek traktowany jest jako warunek zaspo
kojenia potrzeb. Autorka podkreśla, że potrzeby fizjologiczne i psychiczne mają źródło 
w stanie podmiotu. W drugiej fazie następuje zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu: 
afiliacji, szacunku i samorealizacji, ale świat ludzi i przedmiotów nadal jest obiektem 
zaspokojenia potrzeb podmiotu i nadal potrzeby psychiczne mają źródło w stanie pod
miotu. Ten etap, poziom samourzeczywistnienia potencjałów rozwojowych, uznany 
jest w psychologii humanistycznej za najwyższy przejaw rozwoju. Jeśli jednak zatrzy
mać się na tej fazie, rozwój prowadzi do indywidualizmu (znamienny przedrostek: 
samo-rozwój), postawy wobec ludzi są niedojrzałe, a wartości traktowane są instru
mentalnie, ponieważ człowiek zmierza ku nim tak długo, jak długo uważa, że gratyfi
kacja nie jest wystarczająca. Psychologia humanistyczna nie wyszła poza subiekty
wizm aksjologiczny, aby jednak znaleźć obiektywne kryteria oceny ludzkiego postę
powania oraz poziomu rozwoju osobowości, osiągniętego przez jednostkę, konieczne 
jest przyjęcie teorii wartości, zgodnie z którą istnieją one obiektywnie, tak jak inne 
przedmioty poznania, niezależnie od stanu podmiotu. Taki punkt widzenia w logotera- 
pii i analizie egzystencjalnej przyjmuje Franki, uznając za Schelerem, że poznanie 
wartości (za pomocą specyficznych uczuć poznawczych) ma charakter intuicyjny i jest 
zapośredniczone w przedmiocie.

Analizując obiektywistyczną teorię wartości, Gałdowa stwierdza, że wartości cha
rakteryzuje niewyczerpywalność, to znaczy człowiek nigdy ich w pełni nie zrealizuje, 
a jedynym bytem, który posiada je w pełni, jest absolut. Z perspektywy teorii motywa
cji wartości różnią się znamiennie od konkretnych celów, do których prowadzą czło
wieka potrzeby. Potrzeby po zaspokojeniu tracą swą moc regulującą zachowanie, na
tomiast kategorią motywacyjną adekwatną wobec wartości, nie jest potrzeba, lecz 
pragnienie. Zgodnie z poglądem Levinasa, filozofa cytowanego przez Gałdową prag
nienie sprawia, że człowiek łaknie wartości tym bardziej, im bardziej ją poznaje i głód 
ten nigdy, w odróżnieniu do potrzeby, nie jest zaspokojony. Różnicę pomiędzy realiza
cją potrzeby i pragnienia Gałdowa ilustruje, odwołując się do wędrówki Odyseusza 
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i Abrahama. Odyseusz, wiedziony „potrzebą”, zmierza ku konkretnemu celowi - ojczy
stej Itace i ukochanej Penelopie, natomiast Abraham ucieleśnia archetyp Pielgrzyma, 
który wędruje ku bliżej nieokreślonemu celowi, czując nieodpartą wolę pójścia za gło
sem Pana, któremu zaufał. Owa nieodparta wola to kolejny przymiot motywowania po
przez wartości: człowiek odczuwa szczególną konieczność zmierzania ku nim, koniecz
ność, którą przyjmuje w wolności, ale z mocą pokonującą każdą potrzebę. Dlatego, wie
dziony wartością, jest gotów poświęcić dla niej wszelakie dobro, z sobą włącznie.

Osobną kategorią odnoszącą się do sensu życia, jest jednocząca filozofia życia 
(por. Pilecka, 1986a). Chodzi o taką filozofię, która umożliwia człowiekowi integrację 
celów życiowych i podporządkowanie ich wartościom allocentrycznym, co sprawia, że 
człowiek ma po co żyć. Pogląd taki można odnaleźć między innymi u Jungą Fromma, 
Allporta (1961) i Jahody (1958).

Kategoria sensu występuje również we współczesnych koncepcjach duchowości. 
Socha (2003a, 2003b) podaje cztery przykłady takich ujęć, analizując koncepcję du
chowości ewolucyjnej Haya, ideę transcendencji siebie w teorii Helminiaka, koncepcję 
inteligencji duchowej Emmonsa oraz teorię opanowywania trwogi Greenberga, Solo- 
mona i Pszczyńskiego.

Według Haya (1994), biologa i psychologą sens dany jest człowiekowi przedracjo- 
nalnie, intuicyjnie, jako wymiar tak zwanej świadomości relacyjnej. Nazwa ma zwią
zek z poczuciem relacji człowieka z bytem materialnym lub pozamaterialnym. W grę 
wchodzą wartości, poczucie kontaktu z „ostatecznym dobrem” w harmonii ze światem, 
ale także z Bogiem, w doznaniu religijnym. Relacyjna świadomość jest istotą ducho
wości człowieka, rozumianej jako rezultat ewolucyjnego przystosowania się, zgodnie 
z zasadami doboru naturalnego. Autor nie określa statusu ontologicznego duchowości, 
dlatego Socha przedstawia ją jako przykład pojęcia pośredniego, pomiędzy ujęciami 
redukcjonistycznymi i ujmującymi człowieka w sposób pełny. Duchowość ma tutaj 
charakter uwarunkowanej genetycznie psychicznej dyspozycji do intuicyjnego do
świadczania sensu, poprzedzającego kategoryzację semantyczną czy religijną. Dyspo
zycja owa zaważyła na powstaniu przewagi człowieka nad innymi gatunkami w ewo
lucyjnym zmaganiu się o przetrwanie i pozwoliła na jego wszechstronny rozwój.

Zbliżone do franklowskiego jest ujęcie duchowości według Helminiaka (1996), dla 
którego jej istotą jest autotranscendencja ku wartościom, zachodząca według określo
nych reguł autentyczności. Autor wychodzi z założeń teologii systematycznej Loner- 
ganą a ponieważ rozdziela duchowość i religijność, jego konceptualizacja ma postać 
psychologiczną. W ujęciu tym duchowość ma status ontologiczny odrębny w stosunku 
do fizjologii i psychiki, a jednym z jej atrybutów jest pogłębiona świadomość sensu 
życia.

Podobnie kategorii sensu nie jest pozbawiona koncepcja Emmonsa (2000), który 
rozwija pojęcie inteligencji duchowej. Jej funkcją jest między innymi określanie sensu 
życia w odniesieniu do problemów „ostatecznej troski”, czyli pytań egzystencjalnych 
człowieka.

Sens zawarty jest również w pojęciu światopoglądu kulturowego, czyli takiej spo
łecznie ukształtowanej wizji rzeczywistości, która zawiera przekonanie o ciągłości 
życia ludzkiego, jego uporządkowaniu i celowości. Funkcją światopoglądu, niezależnie 
od tego, czy przyjmuje postać filozofii, religii czy ideologii, jest - zgodnie z koncepcją 
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Greenberga, Solomona i Pszczyńskiego (1997) - redukcja uczucia trwogi egzysten
cjalnej, wzbudzonej jako rezultat antycypacji zagrażającej śmierci.

Dokonany przez Sochę przegląd koncepcji duchowości wskazuje na fakt, że niezależ
nie od proweniencji naukowej czy antropologicznej, czy jest to teoria ewolucyjna - uję
cie Haya, czy kulturowa - teoria opanowania trwogi, czy wywodzi się z teologii - myśl 
Helminiaka, czy jest stricte psychologiczna - pojęcie inteligencji emocjonalnej, czy ma 
charakter nieredukcyjny, jak koncepcja Helminiaka, czy redukcyjny, czy pośredni, kon- 
ceptualizacja duchowości wydaje się niemożliwa bez użycia, a przynajmniej odniesienia 
się do kategorii sensu.

Poczucie sensu życia jest kategorią znaczącą również w pracach socjologów.
W psychologii zdrowia duże znaczenie ma koncepcja Antonovsky’ego (1995), 

w której podstawowym terminem jest poczucie koherencji. Oznacza ono raczej trwałą 
orientację poznawczą człowieka, sposób widzenia świata i siebie wobec świata, 
ukształtowany we wczesnym okresie dojrzałości, zgodnie z którym:

- świat i otaczająca nas rzeczywistość jest zrozumiała;
- człowiek ma dość możliwości, aby poradzić sobie w określonej sytuacji, a świat 

jest sterowalny;
- świat jest sensowny i życie ludzkie jest sensowne, dlatego warto się angażować 

w zmaganie się z trudnościami.
Poczucie koherencji to poczucie spójności, współbrzmienia ze światem. Antonov- 

sky podkreśla, że nie jest to rodzaj zasobów (Sęk, 2001), a orientacja dyspozycyjna do 
korzystania z zasobów, głównie psychicznych i społecznych. Kontekst społeczny kon
cepcji jest wyraźnie zaznaczony, ponieważ, jak już wspomniano, autor jest socjolo
giem.

Poczucie sensu życia nie jest więc kategorią występującą wyłącznie w teorii Fran
kla. Pojawia się w takim razie pytanie, dlaczego właśnie to ujęcie przyjąłem jako teo
retyczną podstawę badań własnych? Następny podrozdział zawiera odpowiedź.

2.3. UZASADNIENIE WYBORU TEORII FRANKLA JAKO PODSTAWY 
TEORETYCZNEJ BADAŃ

Za wyborem teorii V.E. Frankla przemawiają następujące argumenty:
a) jest to teoria ogólnej, najbardziej podstawowej motywacji życiowej (woli sensu), 

która może posłużyć w interpretacji wyników badań prowadzonych w różnych uję
ciach teoretycznych, nawet wywodzących się z innego nurtu, jak problematyka radze
nia sobie ze stresem psychologicznym (Ostrowski, 2002b). Pozwala osadzić kategorie 
psychologiczne w kontekście antropologii filozoficznej, w tym wypadku w modelu 
fenomenologiczno-egzystencjalnym, a przez to wzbogacić zakres psychologicznych 
pytań i interpretacji;

b) określa założenia metapsychologiczne, zgodnie z poglądem, że każda teoria psy
chologiczna ma swoje metapodstawy i autor powinien je przedstawić. Sformułowanie 
założeń filozoficznych umożliwia spojrzenie na przedmiot psychologii, na psychikę, 
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z pewnej perspektywy. Aby badać, dobrze jest na przedmiot badania spojrzeć z dystan
su. Obejrzeć go w szerszym kontekście. Taką perspektywę „nad” daje psychologii 
filozofia. Założenia antropologiczne są obecne, ale często niewypowiedziane w teo
riach osobowości, emocji, motywacji (Madsen, 1980). Sformułowanie założeń doty
czących modelu człowieka wydaje się szczególnie potrzebne wówczas, gdy przedmio
tem badania są kategorie w jakiś sposób dotyczące wartości, a do takich należy poczu
cie sensu życia;

c) teoria Frankla jest wolna od redukcjonizmu. Obejmuje relacje somatopsychiczne, 
ale także psychonoetyczne. Zakłada ontologicznie i uwzględnia epistemologicznie 
wymiar metapsychologiczny egzystencji. Jako wymiar duchowy jest on obecnie 
przedmiotem wielu badań w psychologii, prowadzonych w dwu nurtach. W pierwszym 
duchowość określona jest jako złożona dyspozycja, charakteryzująca się wrażliwością 
etyczną, poszukiwaniem sensu, wolności wewnętrznej, harmonii ze światem, posta
wami prospołecznymi: otwartości, życzliwości (Heszen-Niejodek, 2OO3)30. Duchowość 
jest tutaj badana podobnie jak inne złożone konstrukty psychologiczne. I drugi nurt 
- sfera duchowa, stanowi odrębny wymiar egzystencji, określony w egzystencjalno- 
fenomenologicznej koncepcji człowieka, tak jak w teorii Frankla. Autorzy prowadzący 
badania w tym nurcie (Gałdowa, 1995; Popielski, 1994) starają się zróżnicować kate
gorie teoretyczne odnoszące się do sfery noetycznej i do sfery psychicznej (Socha, 
2003b);

d) myśl Frankla wyraża afirmację dla ograniczoności teorii i metody psychologicz
nej wobec przedmiotu, jakim jest egzystencja człowieka. Franki w logoterapii angażuje 
sferę noetyczną istnienia człowieka, ale psychologom sugeruje ograniczyć się w bada
niach do tego, co psychiczne, ostrzegając, aby nie wkraczali zbyt daleko poza kuszące 
drzwi filozofii. Tym samym teoria Frankla daje rację bytu kategoriom uniwersalnym, 
odnoszącym się do człowieka, a niedostępnym operacjonalizacji psychologicznej. 
Równocześnie inspiruje do sformułowania pozytywnej wykładni błędu psychologicz
nego pomiaru: wyjaśnienie całej wariancji zmiennej zależnej jest nieosiągalne, co wią- 
że się z naturą przedmiotu badań. Psychika człowieka jest uwarunkowana w sposób 
wykraczający poza możliwości badawcze psychologii;

e) teoria Frankla wzbogaca konceptualnie badania dotyczące wartości. Jako wymiar 
egzystencji duchowość jest w sposób jawny lub niewypowiedziany założona w każ
dych badaniach, w których autor uznaje obiektywistyczną, a nie relatywistyczną teorię 
wartości. Transcendencja ku wartościom oznacza zmierzanie ku ich formie idealnej, 
jaką jest absolut - będący kategorią sfery duchowej, wykraczającą poza psychologię 
(por. rozdział 1.4.1);

f) ujęcie Frankla jest przydatne w badaniach osób chorych somatycznie. Zakłada 
wpływ cierpienia w chorobie na rozwój osobowości, poprzez wrażliwość na wartości, 
które Franki określa mianem wartości postawy (por. rozdział 1.4.2). Wskazuje na zna
czenie samotranscendencji w życiu człowieka. W chronicznej chorobie odwrócenie 
uwagi od siebie jest często warunkiem odnalezienia sensu życia. Jeśli chory kieruje się 

30 Badania I. Heszen-Niejodek (2003), dotyczące relacji pomiędzy duchowością a zdrowiem, zostały 
omówione w rozdziale 3.
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wyłącznie wartościami związanymi ze zdrowiem, ze swoimi możliwościami fizyczny
mi, z ciałem, traci perspektywę transcendencji.

Do pojęć teoretycznych wykorzystanych w tej pracy należy kategoria - salutogene- 
za, wprowadzona do nauk społecznych przez Antonovsky’ego, jako przeciwieństwo 
terminu -patogeneza. Czynnik, zmienna, dyspozycja, zachowanie salutogenetyczne, to 
inaczej - sprzyjające zdrowiu. Pytanie salutogenetyczne, typowe w psychologii zdro
wia, dotyczy tego, jakie fakty, zjawiska, czynniki sprzyjają umocnieniu, rozwojowi 
potencjałów zdrowia (promocja zdrowia), a zwłaszcza zachowaniu zdrowia, pomimo 
niekorzystnych warunków czy wydarzeń w życiu człowieka31. W odróżnieniu od kon
tekstu salutogenetycznego, pytanie patogenetyczne, charakterystyczne dla psychologii 
klinicznej, dotyczy przyczyn zaburzeń zachowania (Sęk, 2001).

31 Aaron Antonovsky (1923-1994), socjolog, prowadził w Izraelu badania stanu zdrowia kobiet, które 
jako młode dziewczęta przebywały w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Zgodnie z hipotezą wyka
zał, że większość kobiet cierpiała na różne schorzenia, które można było powiązać z pobytem w obozie. 
Uwagę Antonovsky’ego zwróciły jednak te osoby, które pomimo wszystko były zdrowe. To, co je wyróż
niało, skonceptualizował jako poczucie koherencji. Dlatego znamienne pytanie salutogenetyczne dotyczy 
nie tylko tego, co sprzyja zdrowiu, lecz także czynników odpowiedzialnych za zdrowie, pomimo działania 
patogenów.

32 Uznanie klinicznej psychologii zdrowia za subdyscyplinę psychologii zdrowia, dotyczącą osób cho
rych somatycznie, mija się z pierwotnym znaczeniem tego określenia. Relacja pomiędzy tymi nazwami była 
odwrotna: kliniczna psychologia zdrowia to kategoria nadrzędna, a psychologia promocji zdrowia i pre
wencji oraz chorych somatycznie to określenia podrzędne (I. Heszen, informacja ustna). W Polsce nie

Z tego rozróżnienia wynika, że kategorie salutogenetyczne to kategorie pozytywne, 
służące wyjaśnianiu przyczyn i mechanizmów zdrowia. Nie jest ich wiele w psycholo
gii, która od lat w praktyce tradycyjnie zajmuje się bardziej problematyką zaburzeń niż 
normy, wspierana zresztą w tym ukierunkowaniu przez badania podstawowe, w któ
rych dominują teorie stresu nad teoriami szczęścia, czy badania dotyczące emocji ne
gatywnych nad pozytywnymi. Dopiero od lat siedemdziesiątych XX wieku kategorie 
pozytywne okazały się potrzebne w praktyce psychologicznej, ze względu na zapotrze
bowanie społeczne, gdy okazało się, że rosnące nakłady na leczenie nie przynoszą 
spodziewanych rezultatów (tzw. anomalia Cochrana w USA, por. Słońska, 1994), 
a jedyną opłacalną strategią ochrony zdrowia jest jego promocja i prewencja czynni
ków patogennych już na etapie profilaktyki, zanim rozpocznie się proces chorobowy. 
Między innymi w wyniku tego zapotrzebowania, u schyłku lat siedemdziesiątych, zro
dziła się psychologia zdrowia (Heszen-Niejodek i Sęk, 1997). W rezultacie coraz czę
ściej psycholog może praktycznie wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, pracując 
dla ludzi zdrowych, którzy nie potrzebują pomocy psychologicznej, a jedynie instruk
tażu i współpracy w zakresie rozwijania swoich indywidualnych kompetencji, takich 
jak dobre komunikowanie się z innymi, radzenie sobie ze stresem, umiejętność relak
sowania się, trening twórczego myślenia czy postawy asertywnej. Tego rodzaju działa
nia psychologiczne, odwołujące się do kategorii pozytywnych, stanowią jedną z pod
stawowych form zastosowania teorii w psychologii zdrowia. Można w niej wyróżnić 
dwa zasadnicze obszary: promocję zdrowia i prewencję choroby z jednej strony oraz 
psychologiczne problemy chorych somatycznie, czyli tak zwaną kliniczną psychologię 
zdrowia z drugiej32. Heszen-Niejodek i Wrześniewski zebrali kategorie salutogene- 
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tyczne, stosowane w psychologii zdrowia, przeciwstawiając je odpowiednikom pato- 
genetycznym (Heszen-Niejodek i Wrześniewski, 2000). Po stronie określeń pozytyw
nych znalazły się takie pojęcia, jak: pozytywne emocje (optymizm, nadzieja), motyw 
zdrowotny, wyrażający się poprzez zainteresowanie swoim zdrowiem, zdrowy styl 
życia, zdrowe pole życiowe, czy wreszcie osobowość odporna. Należy do nich również 
poczucie koherencji, ponieważ, zgodnie z wynikami badań Antonovsky’ego (1995), 
wysoki poziom koherencji sprawia, że człowiek zachowuje zdrowie pomimo działania 
czynników patogennych. Współczesny stan wiedzy i konceptualizacji pozytywnej 
w psychologii przedstawia Czapiński (2005).

Do kategorii salutogenetycznych można zaliczyć również poczucie sensu życia oraz 
postawę wobec siebie, ponieważ - jak wykazano - są one predyktorem ustąpienia ob
jawów dławicowych u mężczyzn po zawale serca w stabilnej chorobie wieńcowej. Im 
lepsza jest postawa oraz im silniej odczuwany jest sens życia, tym większe jest praw
dopodobieństwo ustąpienia dławicy piersiowej (Ostrowski, 2003). W świetle tych wy
ników poczucie sensu życia traktuję (por. rozdział 2.4.2) jako pojęcie salutogenetyczne.

2.4. TEORIA FRANKLA W UJĘCIU AUGERETYCZNYM

2.4.1. Wartości przypisane

Charakterystykę teoretycznych podstaw badań własnych rozpocznę do kategorii 
- wartości przypisane. Pojęcie wartości postawy w ujęciu Frankla dotyczy charaktery
stycznej dla człowieka umiejętności stawania ponad doświadczenia trudne, a szczegól
nie ponad tragiczną triadę ludzkiego losu, czyli cierpienie, poczucie winy i śmierć. 
Jednakże człowiek w swej wrażliwości wobec wartości wydaje się mieć możliwość 
przypisywania statusu wartości, czyli atrybucji wartości nie tylko faktom negatywnym, 
lecz każdej szczególnie ważnej dla niego aktywności, doświadczeniu czy właściwości. 
W swej podmiotowej optyce może doświadczać jako wartości swego rodzicielstwa, 
swego poczucia godności czy uczciwości. Przez wartość rozumiem więc kategorię 
rzeczywistości, która istnieje obiektywnie, osiągając swą esencjalną realizację w ab
solucie, a podmiotowo jawi się człowiekowi jak byt lub przymiot ważny, godny stara
nia, realizacji, osiągnięcia. Nie rozstrzygam tu, czy są to kategorie pozytywne czy ne
gatywne z perspektywy społecznej czy kulturowej. Zakładam, że jeśli są szczególnie 
ważne dla jednostki, może je ona przeżywać jako wartości. Tak będzie w przypadku 
szczęśliwego życia w małżeństwie czy dającej radość pracy twórczej, którym człowiek 
w swej refleksji przydaje status wartości. Każdą wartość przypisaną czyli atrybuowa- 
ną można ostatecznie sprowadzić do wartości podstawowych. Szczęśliwe pożycie 
małżeńskie dla jednostki może znaczyć miłość, prawdę, uczciwość, lojalność, piękno. 
Wartością przypisaną może być również kategoria uznawana powszechnie za nega- 

przyjęta się jednak ta nazwa w nadrzędnym znaczeniu, natomiast wydaje się użyteczna w wyodrębnieniu 
problemów klinicznych z całości problematyki psychologii zdrowia.



48

tywną, jak choroba, poniżenie, osamotnienie, niepełnosprawność. Jeśli choroba jest 
doświadczana jako wartość, z perspektywy Frankla wskazuje to na przyjęcie postawy 
„ponad” cierpienie. W kategoriach wartości przypisanej choroba jawi się człowiekowi 
bardzo rozmaicie: jako ofiara, doświadczenie rozwijające poprzez zwrócenie uwagi na 
wartość życia (efekt „ponownych urodzin”), pozyskanie miłości bliskich, inspiracja do 
pracy twórczej.

2.4.2. Osoba w ujęciu augeretycznym

Człowiek jako byt „staje się” w pełni człowiekiem w taki sposób, że psychologia go 
nie ogarnia. Traci go z oczu w dynamice jego egzystencji i w transcendencji ku warto
ściom. Wychodząc z takiego założenia, dopuszczam, że badane na poziomie psycholo
gicznym procesy, mechanizmy i dyspozycje są determinowane odgórnie, z poziomu 
noetycznego, metapsychicznego, ale charakter tego oddziaływania nie podlega opera- 
cjonalizacji i pomiarowi psychologicznemu, a może być jedynie wnioskowany pośred
nio, na etapie interpretacji wyników empirycznych. Przyjmując takie założenia, staram 
się uniknąć błędu psychologizmu, który rości sobie prawo do pełnego wyjaśnienia 
determinacji ludzkiego zachowania.

Na poziomie psychicznym wyodrębniam kategorię pojęć noetycznie ubogaconych, 
czyli takich, które zakładają możliwość interpretacji w kategoriach noetycznych. Do 
nich należą pojęcia psychologiczne związane z podmiotem i wartością. Jeśli czyni się 
założenie, że sfera psychiczna podlega działaniu jakiejkolwiek kategorii metapsychicz- 
nej, to w ujęciu augeretycznym oznacza to tyle i tylko tyle, że wyróżnia się pewne 
kategorie psychologiczne, które mają zakotwiczenie teoretyczne w sferze duchowej, są 
ubogacone przez tę sferę, w odróżnieniu od innych kategorii, które się noetycznej per
spektywy nie domagają, w których nie jest ona definitywnie założona. Do pierwszej 
należy pojęcie: potrzeba sensu życia, do drugiej: potrzeba samorealizacji. Jeśli więc 
psycholog do stosowanych przez siebie kategorii wprowadza poczucie sensu życia, 
oznacza to w moim rozumieniu, że dopuszcza możliwość interpretowania swoich wy
ników w kategoriach metapsychologicznych. Natomiast posługiwanie się pojęciem: 
samorealizacja, takiego ubogacenia interpretacji nie zakłada (tabela 2.1). Należy pod
kreślić, że nie każde zagadnienie psychologiczne wymaga eksplikacji metazałożeń, 
a tym bardziej podejścia augeretycznego. Jak już wspomniano, wydaje się ono przy
datne psychologowi w zakresie problematyki związanej z wartościami, a do takiej 
należy poczucie sensu życia.

Formułując model teoretyczny, stanowiący podstawę badań własnych w sferze no
etycznej, zachowałem kategorię podmiotu oraz franklowską wolę sensu. Podmiot 
w rozumieniu antropologii egzystencjalnej został zredukowany do kategorii psycholo
gii Ja, takich jak: obraz samego siebie, postawa wobec siebie oraz poczucie własnej 
wartości. W psychologii są to kategorie podmiotowe, ale już przez to, że służą opisowi 
człowieka, uprzedmiotawiają go, bo - jak wcześniej wspomniałem - podmiot istnieje 
przez to, iż nieustannie się wobec siebie ustosunkowuje, przyjmuje wobec siebie po
stawę. Psycholog podejmuje więc zamierzoną transpozycję pojęć noetycznych. Podob
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nie jest z kategorią „wola sensu”, która na płaszczyźnie psychologicznej przyjmuje trzy 
formy: potrzebę sensu, czyli dyspozycję o charakterze motywacyjnym, stan, charakte
ryzowany za pomocą dymensji; poczucie sensu - bezsensu życia oraz czynność - od
krywanie sensu poprzez postrzeganie wartości, czyli kategorię aktywności celowej 
(por. tabela 2.1). Autonomię podmiotu (por. rozdział 1.2.2) na płaszczyźnie psycholo
gicznej wyrażam za pomocą pojęcia dyspozycyjnego - potrzeby niezależności oraz 
funkcjonalnego - poczucia niezależności. Każdej ze sfer egzystencji osoby można 
przypisać określoną funkcję salutogenetyczną (tabela 2.1).

Tabela 2.1. Relacje pomiędzy kategoriami noetycznymi, psychologicznymi i somatycznymi 
w ujęciu augeretycznym

Sfera 
egzystencji Kategorie teoretyczne

Funkcja 
salutogenetyczną

Noetyczna 
(status pojęć 
i metodologia 
filozoficzna)

Podmiot Wola sensu, 
„siła ducha”, 
transcenden
cja ku abso
lutowi

Autonomia 
podmiotu

Odniesienie 
noetyczne 
nie założone

Stanowi podstawy 
zasobów osobo
wych, wykracza 
poza ograniczenia 
struktury i funkcji 
sfer niższych

Psychologiczna 
(status pojęć 
i metodologia 
społeczna)

Obraz 
samego 
siebie, 
postawa 
wobec 
siebie, 
poczucie 
własnej 
wartości 
(dyspozy
cje)

Potrzeba 
sensu (dys
pozycja), 
poczucie 
sensu - 
bezsensu 
życia (stan), 
odkrywanie 
sensu po
przez zmie
rzanie ku 
wartościom 
(aktywność)

Potrzeba nie
zależności 
(dyspozycja), 
poczucie nie
zależności 
(stan)

Potrzeba 
samo
realizacji 
(dyspozycja)

Przekłada potencję 
zasobów noetycz- 
nych na egzysten
cję psychiczną, 
rozwija własne 
zasoby

Somatyczna 
(status pojęć 
i metodologia 
nauk przyrod
niczych)

Struktura, proces organiczny Stanowi organicz
ne podłoże realiza
cji zasobów

Przyjęcie augerezy, czyli ubogacenia kategorii psychologicznych przez filozoficz
ne, implikuje postawę teoretyczno-metodologiczną psychologa, która przyzwala, po 
pierwsze, na sformułowanie założeń teoretycznych z określeniem odniesień antropolo
gicznych, po drugie - ewentualne odwołanie się do tych konotacji na poziomie inter
pretacji wyników empirycznych. Powrót do wyjściowych pojęć antropologicznych 
możliwy jest dopiero na etapie interpretacji, ponieważ cały proces badawczy musi 
pozostać w zakresie kategorii psychologicznych - od pytań, poprzez hipotezy, do ana
lizy wyników, czyli empirycznych faktów. Natomiast interpretacja, która dopuszcza 
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autorskie wyjaśnienia, może - jak się wydaje - wybiegać poza obszar danej dziedziny, 
w tym wypadku psychologii. Po trzecie wreszcie, postawa augeretyczna jest wyrazem 
określenia miejsca psychologicznej problematyki człowieka w całokształcie wiedzy 
o człowieku, z założeniem poznawczej niedostępności egzystencji człowieka jako 
podmiotu wyłącznie z perspektywy psychologicznej (obszar psychologicznie niezi
dentyfikowany, por. rozdział 2.1) Jest to więc podejście zakładające transpozycję teo
retyczną pojęć, ale nie redukcjonizm.

W psychologii zdrowia badania odwołujące się do teorii wartości i sensu życia są 
w moim przekonaniu niezbędne. Wkroczenie w ten obszar badawczy wymaga opowie
dzenia się w zakresie założeń filozoficznych stosowanych pojęć. Jeśli przyjmuje się 
obiektywistyczną teorię wartości, podejście augeretyczne należy traktować jako próbę 
uwzględnienia w badaniach bogactwa myśli antropologicznej Frankla i równocześnie 
wymagań metodologii społecznej.



Rozdział 3

PRZEGLĄD BADAŃ Z ZAKRESU NOOPSYCHOSOMATYKI 
I NOOSOMATOPSYCHOLOGII

Nazwę noopsychosomatyka zaproponował Popielski (1999) na określenie obszaru 
badań z zakresu psychosomatyki, ale prowadzonych na kanwie założeń teoretycznych 
nooteorii, czyli psychologicznej interpretacji teorii Frankla, sformułowanej przez Po- 
pielskiego (1994). W stosunku do prac dotyczących psychologii chorych somatycznie, 
czyli somatopsychologii, można analogicznie zastosować określenie - noosomatopsy- 
chologia.

Teoria Frankla stanowi podstawę teoretyczną badań prowadzonych w wielu obsza
rach, a mianowicie: w psychologii klinicznej (Wolańczyk, 1984), psychoterapii nerwic 
(Franki, 1959, 1973; Juczyński, 1987; Siwak-Kobayaschi, 1987) oraz uzależnień (Gaś, 
1986) i tendencji samobójczych (Płużek, 1996), psychologii twórczości (Gałdowa 
i Nelicki, 1993), osobowości (Juros, 1984; Popielski, 1984, 1997; Stokłosa, 1986), 
społecznej (Kondziela, 1987; Rakoczy, 1986), rozwojowej (Niżankowska-Półtorak, 
1986; Popielski, 1994), gerontologii (Nosal, 1986a, 1986b) i defektologii (Radochoń- 
ski, 1986), psychologii religii (Głaz, 2002, 2006) oraz badań w zakresie struktury Ja 
(Klamut, 1998).

W literaturze światowej z zakresu psychologii zdrowia podejście egzystencjalno- 
-fenomenologiczne występuje sporadycznie, jakkolwiek badania dotyczące duchowo
ści stały się popularne w ostatnich latach, ale najczęściej na podstawach dalekich od 
psychologii egzystencjalnej (Ellison i Gay, 1990; Emmons, 2000; Greenberg, Solomon 
i Pszczyński, 1997; Hay, 1994; Idler, 1987; Koenig, George i Peterson, 1998; Propst, 
Ostrom i Watkins, 1992). Do nielicznych wyjątków należy nieredukcyjna teoria Hel- 
miniaka (1996), który w umyśle człowieka wyróżnia psychikę i ducha, oraz ujęcie 
Haya, który nie określa statusu ontologicznego duchowości (por. Socha, 2003). Inni 
autorzy definiują duchowość (spirituality) jako kategorię behawioralną (przejawy du
chowości, na przykład modlitwa jako strategia radzenia sobie), dyspozycyjną (ducho
wość preintelektualna, rozwinięta ewolucyjnie cecha gatunkowa; inteligencja ducho
wa), motywacyjną (związaną z wartościami, emocjami) lub poznawczą (wierzenia, 
oczekiwania, atrybucje, doświadczenia graniczne), czy wreszcie kulturowo ustabilizo
waną strategię radzenia sobie z lękiem przed śmiercią (por. rozdział 2.2).

Ten wątek badawczy w Polsce podjęła I. Heszen-Niejodek (2003), określając du
chowość jako wymiar odpowiedzialny za specyficzny zakres funkcjonowania człowie
ka, mierzalny pośrednio. Autorka wyraźnie zaznacza, że jest to ujęcie psychologiczne, 
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wolne od założeń ontologicznych, odwrotnie niż w psychologii egzystencjalnej, 
w której na metazałożenia zwraca się szczególną uwagę. Należy jednak w tym miejscu 
przyznać rację takim autorom, jak Madsen, który w pracy poświęconej analizie teorii 
motywacji (1980) stwierdza, że za każdą konceptualizacją psychologiczną stoją zało
żenia antropologiczne. Mogą być one jedynie niewypowiedziane. Duchowość w ujęciu 
Heszen-Niejodek określona jest a priori przez przejawy, wśród których na pierwszym 
miejscu wymienia się poszukiwanie sensu życia, własnej aktywności, czy wreszcie 
ogólnej zasady rządzącej światem, a dalej: poczucie harmonii ze światem, wrażliwość 
etyczną, zaangażowanie, otwartość, rozwój osobowy, poczucie wewnętrznej wolności, 
sprzeciw wobec zła, stosunek do innych i postawy religijne. Poprzez zaakcentowanie 
znaczenia odkrywania sensu obydwa podejścia: egzystencjalne i afilozoficzne znacznie 
zbliżają się do siebie.

Za pomocą specjalnie skonstruowanego narzędzia wykazano, że duchowość taka, 
jak ją określa Heszen-Niejodek, jest znamiennie większa w grupie 30 studentów semi
narium duchownego w porównaniu z równie liczną grupą studentów ekonomii. Intere
sujące wyniki uzyskano w badaniu osób chorych. Zbadano 60 pacjentów onkologicz
nych oraz 60 osób z astmą. Pacjenci z nowotworem, którzy mieli wyższy wskaźnik 
duchowości, wykazali lepsze samopoczucie, wyższy poziom poczucia kontroli choroby 
oraz więcej optymizmu. U chorych z astmą stwierdzono znaczący związek pozytywny 
pomiędzy duchowościąa jakością życia (Heszen-Niejodek, 2003, s. 43).

Wracając do rodzaju piśmiennictwa zasygnalizowanego w tytule tego rozdziału, 
należy stwierdzić, że prawie nie prowadzi się badań, w których kategorie noopochodne 
pełniłyby rolę potencjalnych czynników chorobotwórczych, a raczej salutogenetycz- 
nych. Przykładem pracy o przesłaniu psychosomatycznym mogą być badania Popiel- 
skiego (1994), który zadał pytanie, czy aktywność noetyczna młodzieży w okresie 
studiów jest powiązana z występowaniem zaburzeń. Podzielił je na noetyczne, psy
chiczne i somatyczne. Badania przeprowadził w grupie 264 studentów, z których na 
podstawie wyników własnego Testu Noodynamiki wyłonił dwie skrajne ćwiartki, po 66 
osób: grupę ND+ o wysokiej noodynamice i ND- o niskiej noodynamice. Struktura 
zmiennych w planie badań ma charakter „łańcuchowy”. Pierwsze ogniwo to doświad
czenia wczesnodziecięce, drugie - aktywność noodynamiczna, a trzecie - pozostałe 
zmienne. Gdy autor wyjaśnia poziom aktywności noodynamicznej, funkcję zmiennej 
niezależnej pełnią doświadczenia wczesnodziecięce, do których się odwołuje. W relacji 
pomiędzy ogniwem drugim i trzecim rolę zmiennej niezależnej, kryterialnej pełni ak
tywność noodynamiczna, przejawiająca się głównie poczuciem sensu życia. Zmienne 
zależne dotyczą systemu wartości, dyspozycji osobowościowych, w tym obrazu ja 
realnego i idealnego oraz objawów zaburzeń w sferze noetycznej, psychicznej i soma
tycznej. Zastosowane metody autorskie to: wywiad, Test Noodynamiki, który bada 
aktywność noetyczną w kategoriach: jakości, aktywności, temporalności i postaw eg
zystencjalnych, określonych w wymiarze pozytywnym (Część A: zdrowa noodynami- 
ka) i negatywnym (Część B: zaburzone stany egzystencji). Aktywność noetyczna to 
kategoria szeroko zakrojona, o 36 wymiarach. Należy do nich 14 jakości noetycznych, 
takich jak: wolność, odpowiedzialność, podmiotowość; 3 wymiary temporalności, 
kilkanaście form aktywności (autotranscendencja, kreatywność, życzliwość wobec 
innych, własna ocena poczucia sensu życia) i kilka form postaw noetycznych (wobec 
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sukcesu, śmierci, postawa egzystencjalna). Poza tym autor zastosował Skalę Preferen
cji Wartości, Kwestionariusz SO-NPS, służący do badania zespołu noopsychosoma- 
tycznego oraz metody standardowe: 16-czynnikowy The Clinical Analysis Question- 
naire (autorzy: K.H. Delhees i R.B. Cattell) dla młodzieży, część I oraz test The Adjec- 
tive CheckList H.G. Gougha i A.B. Heilbruna.

Na podstawie wyników uzyskanych przez Popielskiego można sformułować nastę
pujące wnioski:

1. W formowaniu aktywności noetycznej znaczenie mają wczesne doświadczenia 
w rodzinie. Osoby ND+ doznały w 6% niekorzystnych wpływów rodziny, a ND- aż 
w 46%.

2. Grupy różniły się pod względem rozumienia deklarowanych wartości. Wszyscy 
badani wskazywali na miłość jako na główną wartość. Było to jednak znaczenie deno- 
tacyjne. Gdy zapytano ich, jakie właściwości ma miłość, czyli odwołano się do znacze
nia konotacyjnego, okazało się, że dla osób ND+ miłość częściej jest duchowa, nato
miast ND- akcentują fizyczny wymiar miłości. Popielski konkluduje, że badanie war
tości jedynie na poziomie denotacyjnym nie prowadzi do poprawnych rezultatów.

3. Badane grupy różnią się w zakresie cech osobowości. ND+ charakteryzowała się 
większą cyklotymicznością (Czynnik A w kwestionariuszu 16 PF Cattella), wyższą 
dojrzałością emocjonalną (Czynnik C), mniejszą submisyjnością (Czynnik E), większą 
stabilnością superego (Czynnik G), większą odpornością psychiczną (Czynnik H), 
większą ufnością i pewnością siebie (Czynnik O), wyższą samooceną i większą inte
gracją osobowości (Czynnik Q3) oraz mniejszym napięciem psychicznym i stawianiem 
sobie wymagań (Czynnik Q<).

4. Różni się „obraz siebie” badanych w obydwu grupach. Obraz ja realnego w ND- 
znamionuje mniejsze zaspokojenie wielu potrzeb, takich jak: potrzeba osiągnięć, do
minacji, wytrwałości, porządku, kontaktów interpersonalnych, rozumienia siebie 
i innych, opiekowania się, afiliacji. Badani w tej grupie są mniej zdecydowani, mają 
niższą samoocenę, więcej problemów z przystosowaniem się oraz pełnieniem ról 
przywódczych. Również ja idealne badanych ND- i ND+ różni się w podobny sposób.

5. Osoby ND+ i ND- różnią się także w zakresie występowania wielu objawów za
burzonego funkcjonowania noopsychosomatycznego. Najlepiej różnicują ich dwa ze
społy objawów, wyróżnione za pomocą analizy kanonicznej, a nie pojedyncze objawy. 
Do zespołu pierwszego Popielski zaliczył: nadpobudliwość ruchową (objaw somatycz
ny), nieadekwatne reagowanie na strach (objaw psychiczny), nadużywanie środków 
uspokajających (objaw uzależnienia obronnego) oraz niechęć wobec ludzi (objaw no- 
etyczny). W zespole drugim występują: lęk przed zamkniętą przestrzenią (objaw psy
chiczny), suchość w ustach lub gardle oraz zaburzenia akcji serca (objawy somatyczne) 
i nadwrażliwość na negatywne doświadczenie (objaw noetyczny).

Swoje badania Popielski konkluduje stwierdzeniem, że model trójdymensjonalny 
człowieka może oddać cenne usługi jako podstawa badań dotyczących fenomenu egzy
stencji, a także w diagnostyce i logoterapii.

Analiza wyników, jakie uzyskał Popielski, nie prowadzi bezpośrednio do wniosków 
o charakterze noopsychosomatycznym, ale można domniemywać, że występuje zależ
ność pomiędzy opisanymi przez niego cechami środowiska domowego oraz osobowo
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ści a objawami zaburzeń. Praca ta ma więc przesłanie psychosomatyczne, przynajmniej 
na poziomie interpretacji wyników.

Do badań z obszaru noosomatopsychologii, opartych na koncepcji Frankla, należą 
badania Życińskiej (1995), dotyczące twórczego przeżywania choroby o charakterze 
chronicznym i progresywnym, jaką jest stwardnienie rozsiane. Grupę 54 osób, w wieku 
od 20 do 45 lat, zbadała za pomocą Purpose in Life Test (w skrócie PIL lub PLT) 
J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka, testu rysunku postaci ludzkiej opracowanego we
dług techniki wyobrażeniowej i metody Bellaka, Arkusza Samooceny R. Cibora oraz 
metody wypowiedzi wolnej na temat postawy wobec choroby. Test PLT składa się 
z trzech części, zróżnicowanych pod względem stopnia standaryzacji. Część pierwsza
- A jest 20-pozycyjnym kwestionariuszem pozwalającym zmierzyć za pomocą sied- 
miopunktowych skal likertowskich natężenie różnych symptomów poczucia sensu 
życia. Część B ma charakter metody półprojekcyjnej. Zawiera 14 zdań niedokoń
czonych, z których większość sformułowana jest w pierwszej osobie. Treściowo zdania 
dotyczą również wybranych aspektów poczucia sensu życia. Część trzecia C dostarcza 
„wytworów własnych”. Instrukcja proponuje badanemu napisanie tekstu zawierającego 
charakterystykę „dążeń, ambicji i celów w życiu”. Na podstawie oceny części B i C 
oraz wypowiedzi wolnej sędziowie kompetentni wyodrębnili osoby twórczo kształtują
ce siebie przez doświadczenie choroby (26%). Różnice pomiędzy „twórczo” i „nie- 
twórczo” przeżywającymi chorobę ujawniły się nie poprzez istotność statystyczną 
porównania międzygrupowego w zakresie wysokości samooceny czy też struktury Ja
- realnego oraz idealnego, ale w analizie jakościowej na poziomie jednostki, dotyczą
cej rodzaju Ja - idelanego. Chorzy przeżywający chorobę rozwojowo określali Ja
- idealne w sposób realistyczny, bez przejawów wyobcowania z otoczenia. Sposób 
doświadczania choroby był więc zmienną niezależną, natomiast różne parametry 
struktury Ja zmiennymi zależnymi. Na podstawie badań stwierdzono, że w populacji 
ludzi zdrowych osłabienie poczucia sensu życia występuje u około 20% osób (Lukas, 
1987). W grupie badanej przez Życińskąbyło ich 74%, z czego wynika, że chroniczna 
choroba jest współzależna od problemów noetycznych. Osoby przeżywające chorobę 
w sposób twórczy charakteryzuje adekwatna samoocena, optymizm, koncentracja na 
kompetencjach emocjonalnych i umysłowych, a nie fizycznych, pragnienie samoro
zwoju, wykorzystywanie okresów remisji na konkretne zadania. W grupie tej choroba 
może być traktowana jako czynnik rozwojowy.

W swoich badaniach z obszaru noosomatopsychologii problem salutogenetycznego 
znaczenia poczucia sensu życia podjąłem w różnym kontekście. Koncepcja Frankla 
w interpretacji augeretycznej była źródłem inspiracji do badania poczucia sensu życia 
jako jednego z predyktorów postawy wobec siebie u mężczyzn po zawale serca 
(Ostrowski, 2002b, 2004). Badania przeprowadziłem za pomocą metody J.C. Crum
baugha i L.T. Maholicka Purpose in Life Test (Pilecka, 1986b; Popielski, 1987). 
W tym wypadku skorzystałem z danych otrzymanych za pomocą części A. Ponieważ 
jednak akurat ta część PLT jest najbardziej narażona na działanie zmiennej aprobaty 
społecznej, tak dalece, iż spotkałem się z opinią że daje wyniki odmienne od rezulta
tów części B i C, dlatego w analizie wyników uwzględniłem dane tylko tych osób, 
które w skali kłamstwa kwestionariusza EPQ H.J. Eysencka uzyskały nie więcej niż 
7 sten. Zbadałem 38 mężczyzn w okresie po zawale serca z objawami dławicy piersio
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wej oraz dla porównania 34 mężczyzn w okresie po zawale bez objawów dławico
wych, dbając o porównywalność grup pod względem charakteru przebytego zawału, 
występowania innych schorzeń somatycznych, wieku oraz okresu od wystąpienia za
wału. Było to średnio pięć lat po zawale serca. Wiek obydwu grup kształtował się 
średnio na poziomie 57 lat.

Postawę wobec siebie badałem za pomocą kwestionariusza Fittsa (1964), zatytuło
wanego: Skala badania obrazu własnej osoby {Skala Samooceny), w tłumaczeniu 
H. Grzegołowskiej i adaptacji w ramach programu prowadzonego przez K. Jankow
skiego w roku 1975.

Okazało się, że mężczyzn w okresie po zawale serca z objawami dławicy piersiowej 
charakteryzuje słabsze poczucie sensu życia, gorsza postawa wobec siebie i obniżone 
poczucie wartości, w porównaniu z osobami po zawale bez takich objawów. W sumie 
reakcję taką można określić efektem depresyjnym33. Jednakże poczucie sensu życia, 
jakkolwiek niższe u osób z objawami dławicy piersiowej, ma bezpośrednie powiązanie 
z postawą wobec siebie. Im pełniejsze jest poczucie sensu życia u mężczyzn po zawale 
z objawami dławicy, tym lepsza jest ich postawa wobec siebie i wyższe poczucie wła
snej wartości, pomimo choroby. Zależność ta nie występuje natomiast w grupie męż
czyzn po zawale, ale zdrowych w okresie badania. W tej sytuacji szczególnie ważne 
jest stwierdzenie, że jeśli chory pogłębi, umocni poczucie sensu swego życia, to będzie 
to miało dla niego większe znaczenie w formowaniu postawy wobec siebie niż dla 
mężczyzny w podobnym wieku, który również przebył zawał serca, ale aktualnie nie 
odczuwa objawów choroby wieńcowej.

3 Depresja uważana jest obecnie za jeden z podstawowych psychologicznych czynników zagrożenia 
chorobą wieńcową (Wrześniewski, 1993).

Odpowiadając na pytanie, jakie są predyktory postawy wobec siebie mężczyzn po 
zawale serca, za pomocą krokowej analizy regresji wielokrotnej ustaliłem, że w grupie 
osób cierpiących na objawy dławicy predyktorem jest poczucie sensu życia, wyjaśnia
jące poczucie własnej wartości w 28%, a poszczególne komponenty postawy formalne 
i treściowe w zakresie od 21 do 52%, z wyjątkiem Ja-fizycznego, które jest wyjaśniane 
głównie występowaniem objawów choroby. Natomiast w grupie mężczyzn po zawale 
bez dławicy piersiowej poczucie sensu życia nie jest predyktorem postawy wobec sie
bie. W tej grupie znaczącą rolę ma skala kontrolna w kwestionariuszu Fittsa - Samo
krytycyzm, zbudowana w ten sposób, że im wyższy jest jej wynik, tym bardziej praw
domówny jest badany. Okazuje się, że im bardziej prawdziwe są odpowiedzi mężczyzn 
po zawale, tym wyższa, lepsza jest postawa wobec siebie.

Rezultaty potwierdziła statystyczna symulacja zależności przyczynowo-skutkowych 
za pomocą analizy ścieżek. Poczucie sensu życia można określić jako determinantę 
postawy wobec siebie, ale tylko w grupie po zawale serca z objawami dławicowymi 
(Ostrowski, 2004).

W rezultacie krokowej analizy regresji wielokrotnej otrzymanych wyników ustali
łem, że istotnym predyktorem ustąpienia objawów dławicowych u mężczyzn po zawale 
serca w stabilnej chorobie wieńcowej jest postawa wobec siebie, która wyjaśnia 20% 
objawów oraz poczucie sensu życia, wyjaśniające 17% zmiennej zależnej. Im lepsza 
jest postawa oraz im silniej odczuwany jest sens życia, tym większe jest prawdopodo



56

bieństwo ustąpienia dławicy piersiowej (Ostrowski, 2003). W ten sposób postawa wo
bec siebie oraz poczucie sensu życia jawią się jako czynniki istotne w prewencji trze
ciego stopnia choroby niedokrwiennej serca, a patrząc z perspektywy teoretycznej, 
można konkludować, że postawa wobec siebie oraz poczucie sensu należą do kategorii 
pozytywnych, którym można przypisać charakter pojęć salutogenetycznych, a więc 
przydatnych w wyjaśnianiu wariancji zdrowia, a nie tylko choroby (por. rozdział 2.3).

Jeśli postawę wobec siebie interpretować jako wskaźnik efektywności radzenia so
bie ze stresem dławicy piersiowej, to można pokusić się o wniosek, że wyższe poczu
cie sensu życia ułatwia zmaganie się z chorobą (Ostrowski, 2002a).

Zadałem sobie również pytanie, jak zmienia się w czasie poczucie sensu życia męż
czyzn po zawale serca (Ostrowski, 2002a). Poszukując odpowiedzi, zbadałem dwu
krotnie, w odstępie roku, grupę 63 mężczyzn po pierwszym, niepowikłanym zawale 
serca, w tym 28 osób bez objawów dławicowych i 35 z objawami w postaci bólów 
wieńcowych oraz duszności. W czasie pierwszego badania byli oni w wieku od 44 do 
68 lat (średnio 57 lat), w okresie po zawale serca od 2 do 7 lat (średnio 5,25 roku). 
Tutaj również do grupy zaliczyłem tylko takie osoby, które nie miały wysokich wyni
ków w skali kłamstwa kwestionariusza EPQ H.J. Eysencka. Za pomocą metody PLT 
stwierdziłem, że u mężczyzn po zawale serca poczucie sensu życia w każdym wymia
rze wykazuje nieznaczną tendencję malejącą, natomiast istotna zmiana zachodzi 
w zakresie wiary w sens istnienia oraz nastroju, związanego z refleksją nad swoim 
życiem, które wyraźnie u tych osób z czasem maleją34. Podobny kierunek zmian 
stwierdziłem u osób po zawale, które w okresie roku pomiędzy pierwszym a drugim 
badaniem doświadczały objawów dławicy piersiowej, ale w przypadku tych mężczyzn 
zmiany były znamiennie mniejsze w porównaniu z osobami po zawale bez dolegliwo
ści. Wyniki badań prowadzą do wniosku, że u mężczyzn po zawale serca poczucie 
sensu życia w ciągu roku maleje, ale paradoksalnie spadek ten jest znacząco mniejszy, 
jeśli doznają objawów dławicowych. Interpretując ten wynik, nie można powiedzieć, 
że cierpienie w chorobie chronicznej kreuje poczucie sensu życia, ale przynajmniej 
zmniejsza jego spadek.

34 Wyniki są tutaj referowane w kategoriach czynników, wyodrębnionych w rezultacie analizy czynni
kowej kwestionariusza PLT (Ostrowski, 2002a). Wyróżniłem 5 znaczących czynników, które nazwałem: 
Wiara w sens istnienia, Nastrój, Odpowiedzialna kontrola życia, Afirmacja życia w wolności i Radość 
życia.
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Rozdział 4

CEL I CHARAKTERYSTYKA BADANIA OSÓB ZDROWYCH

4.1. CEL BADAŃ, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE

Badania, przeprowadzone na gruncie założeń egzystencjalnych, można scharakteryzo
wać na różnym poziomie teoretycznym oraz na poziomie metodologicznym. W opisie 
teoretycznym cel badań, pytania i hipotezy mogą być formułowane w odwołaniu do 
każdego z trzech poziomów egzystencji człowieka, to znaczy do noetycznego, psy
chicznego i somatycznego, odpowiednio do kompetencji badacza. Natomiast na po
ziomie metodologicznym cel i pytania, a zwłaszcza hipotezy przyjmują postać opera
cyjną.

Celem badania osób zdrowych, sformułowanym w kategoriach psychologicznych, 
jest po pierwsze: identyfikacja predyktorów oraz determinant poczucia sensu życia, 
a po drugie: stwierdzenie, czy poczucie sensu życia oraz jego predyktory mają związek 
z ocenianym subiektywnie stanem zdrowia, to znaczy potwierdzenie salutogenetyczne- 
go znaczenia terminu - poczucie sensu życia, a w konsekwencji - poczucia niezależno
ści oraz uwrażliwienia na wartości (wrażliwość etyczna). Tak sformułowany cel inspi
ruje badania podstawowe (model poczucia sensu życia) i stosowane (kontekst saluto- 
genetyczny).

Zgodnie z tym celem można sformułować następujące pytania badawcze:
- Czy wystąpi i jaki będzie kierunek współzależności pomiędzy badanymi zmien

nymi niezależnymi, takimi jak: poczucie niezależności oraz afirmowane wartości, 
a zmienną zależną w postaci poczucia sensu życia?

- Czy ujawni się współzależność pomiędzy subiektywną oceną zdrowia a poczu
ciem sensu życia, ewentualnie jego predyktorami?

Hipotezę teoretyczną można sformułować na dwu poziomach:
a) na poziomie noetycznym: im większa jest siła ducha (podmiotowa niezależność) 

i transcendencja ku absolutowi (wrażliwość na wartości, postawa ponad uwarunkowa
nia), tym większe uczestniczenie w jego egzystencji (sens jako uczestniczenie w egzy
stencji absolutu);

b) na poziomie psychologicznym: im większa wrażliwość na wartości i niezależ
ność, tym większe poczucie sensu życia.

Hipoteza aplikacyjna przyjmuje postać psychologiczną: im większe poczucie sensu 
życia (wrażliwość na wartości i niezależność), tym lepsza ocena swego stanu zdrowia 
(zdrowie subiektywne).
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4.2. PROCEDURA BADANIA

W celu weryfikacji hipotez zbadano 168 osób zdrowych. Procedura badania nie była 
losowa w tym sensie, że nie poprzedzono jej żadnym losowaniem z określonej zbioro
wości. Zachowano jednak walor przypadkowości, ponieważ osoby badane proszono 
o współpracę okazyjnie, w środowiskach miejskich, zwracając się głównie do nauczy
cieli szkół średnich, a także pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, urzędni
ków administracji szkolnej oraz osób pełniących funkcję interwentów kryzysowych. 
Kryterium wstępnym był wiek, od pełnoletności do 65 lat, oraz stan zdrowia. Badano 
„osoby zdrowe”, przez co należy rozumieć: „nieleczące się w okresie badania z powo
du poważnych schorzeń somatycznych czy psychicznych”. Nie zmienia to faktu, że 
trzy, spośród badanych osób, czuły się chore, co wiadomo z wyników kwestionariusza 
Moje Zdrowie, opisanego poniżej, a trzy następne są inwalidami. Nie wykluczyłem ich 
jednak z grupy, aby zachować naturalny charakter próby w stosunku do populacji. Jak 
widać, kryterium wstępne - człowiek zdrowy, nawiązuje do definiowania zdrowia jako 
braku choroby. Dopiero w toku badań została zastosowana metoda własna - kwestio
nariusz Moje Zdrowie w celu określenia zdrowia w sposób psychologiczny. Nie wyko
rzystałem jej wyników w selekcji badanych, ponieważ stosowanie tej samej metody 
jako kryterium doboru grupy i oceny zmiennej zależnej nie jest właściwe metodolo
gicznie. Badania zostały przeprowadzone w okresie od marca do maja 2003 roku 
w miastach województwa małopolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.

4.3. OPIS GRUPY

Grupa osób zdrowych liczy, jak już wspomniałem, 168 osób, w tym 115 kobiet i 53 męż
czyzn, w wieku od 18 do 64 lat (M = 42,91; SD = 9,71). Mężczyźni są nieznacznie starsi 
od kobiet (M kobiet = 41,97; M mężczyzn = 44,96; SD kobiet = 9,14; SD mężczyzn = 
10,65; Z(166) = 1,87; p = 0,0628). Wykształcenie badanych przedstawia się następująco: 
zawodowe i niepełne średnie - 16 osób (9,5%), średnie - 72 osoby (42,9%) i wyższe 
- 80 osób (47,6%), co oznacza, że badani reprezentują środowisko ludzi wykształconych.

4.4. METODY WŁASNE

4.4.1. Wywiad półustrukturowany

Wywiad, jakim posługiwano się w badaniach osób zdrowych, jest krótki i obejmuje 
zasadnicze dane demograficzne, takie jak: płeć, wiek, wykształcenie, środowisko ży
cia, oraz podstawowe dane dotyczące stanu zdrowia badanych.
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4.4.2. Kwestionariusz Stosunku do Życia

4.4.2.1. Konceptualizacja i operacjonalizacja poczucia sensu życia

4.4.2.1.1. Determinanty i moderatory zachowania

Aby zlokalizować teoretycznie kategorię - poczucie sensu życia, wychodzę od pojęć 
ogólniejszych, zakładając, że zachowanie się człowieka określone jest przez determi
nanty i moderatory. Gdy determinanty pełnią rolę przyczyn bezpośrednich czy pośred
nich określonych zachowań, moderatory regulują działanie determinant, tworzą wa
runki mające funkcję inhibitora bądź facylitora określonych zachowań. Do klasy de
terminant należą: potrzeby, pragnienia, sytuacje i zadania. Potrzeby związane są z bra
kiem określonych zasobów, koniecznych do normalnego funkcjonowania. Potrzeba 
zaspokojona wygasa, w odróżnieniu od pragnienia, które motywuje do realizowania 
wartości i staje się tym bardziej odczuwalne, im bardziej za określoną wartością dąży
my (Gałdowa, 2000). Sytuacje to kategoria determinant zachowania, mająca podsta
wowe znaczenie zarówno w procesie zaspokajania potrzeb, jak i wykonywania zadań, 
ale funkcjonująca również samodzielnie, wówczas gdy podmiot aktualnie nie odczuwa 
konkretnych potrzeb, nie realizuje też określonych zadań, a sytuacja, na przykład nie
bezpieczna, zmusza go do działania. Musi to jednak być sytuacja znacząca, czego 
wskaźnikiem (indykatorem) jest emocja. Jeśli sytuacja, bodziec, wzbudza emocję, 
oznacza to, że jest ważna dla podmiotu, korzystna lub niekorzystna. W zakresie sta
wianych sobie zadań podmiot realizuje wartości zawarte w określonych celach świa
domie, a także nieświadomie, gdy kieruje się wartością - poczucie godności, stosując 
mechanizmy obronne.

Moderatory to cechy temperamentu i inne dyspozycje osobowościowe. Do tej kate
gorii należą podstawowe zręby tożsamości podmiotu, takie jak: poczucie własnej war
tości i poczucie sensu życia. Obydwa pojęcia mają charakter augeretyczny (por. roz
dział 2.4.2).

4.4.2.1.2. Noetyczna wola sensu a poczucie sensu życia
Noetyczna wola sensu przekłada się psychologicznie na gotowość do poszukiwania 
sensu we wszystkim, co nas otacza. Człowiek, widząc jakikolwiek przedmiot użytko
wy - stół, garnek - dostrzega sens działania tego, kto go uczynił. Spostrzega drzewo 
i dostrzega jego sens. Doświadcza choroby i przeczuwa jej sens. Doświadczenie sensu 
jest pierwotne. Wtórnie może podlegać tematyzacji, na przykład religijnej, kiedy po
przez sens jednostkowy dochodzimy do sensu uniwersalnego jako istoty Boga, filozo
ficznej, kiedy poprzez sens egzystencji człowieka dochodzimy do prawdy o człowieku, 
o bycie, o poznaniu, o wartościach. Tematyzacja naukowa zachodzi wówczas, gdy 
poprzez sens zjawisk, na przykład przyrodniczych, dochodzimy do prawdy naukowej. 
Doświadczamy sensu, uczestnicząc w rzeczywistości. Sens postrzegamy w rzeczywi
stości wokół nas, ale także w swoim życiu. Antonovsky akcentował sens świata, Franki 
sens życia. Kwestionariusz Stosunku do Życia dotyczy poczucia sensu własnego życia. 
W nazwie występuje stosunek do życia, aby odróżnić tę metodę od powszechnie zna
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nego Testu Sensu Życia (PLT) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka, opisanego poniżej 
(por. rozdział 4.4.6).

4.4.2.1.3. Wola sensu a wola życia
Badania chorych somatycznie skłaniają do wyodrębnienia podstawowej, uniwersalnej 
kategorii, wyjaśniającej dlaczego w konfrontacji z poważnymi problemami życiowymi, 
takimi jak choroba, człowiek w różnym stopniu znajduje w sobie siłę i chęć do prze
zwyciężenia trudności. Często się zdarza, że personel medyczny stwierdza: „Ten pa
cjent mógłby jeszcze żyć, ale zabrakło mu chęci do życia”. Psychologowie kliniczni 
w swoich obserwacjach mówią o tym, jak w chorym stopniowo zanika chęć do życia 
albo jak właśnie przywiązanie do życia decyduje o wyzdrowieniu. Istnieje więc czyn
nik, który zaskakuje medycynę w obie strony: w jednym przypadku sprawia, że chory 
umiera pomimo pozytywnych rokowań albo szybciej, niż można było oczekiwać, 
w drugim: powraca do zdrowia wbrew wiedzy medycznej (Simonton, 1993). Obserwa
cje te skłaniają do postawienia pytania: co decyduje o chęci przetrwania? Jeśli odpo
wiedź sformułować z perspektywy psychologicznej, to pojęciem nadrzędnym można 
uczynić wolę życia. Poprzez wolę życia należy rozumieć zmienną indywidualnie dys
pozycję do zachowania życia, zgodnie z pierwszym prawem biologicznym - zachowa
nia własnego życia, ujawniającą się w konfrontacji z chorobą albo w każdej innej sytu
acji zagrożenia życia. Właśnie wolę życia Czapiński (1992), autor „cebulowej” teorii 
szczęścia, umieścił w centralnej, najbardziej wewnętrznej sferze poczucia szczęścia. 
Jest ono wręcz zakotwiczone we wrodzonej woli życia i jako takie niezależne zasadni
czo od okoliczności życia i indywidualnej biografii, w związku z czym praktycznie 
niezmienne. Większą zmiennością charakteryzują się bardziej zewnętrzne warstwy 
owej „cebuli szczęścia”, takie jak: świadome, emocjonalne i poznawcze ustosunkowa
nie się do życia i umiejscowione w teorii najbardziej na zewnątrz: zadowolenie z po
szczególnych sfer życia.

Wola życia, jakkolwiek tak podstawowa, jest jednak na usługach woli sensu. Gdy 
nadrzędną wartością jest życie, wówczas wola sensu motywuje te same działania co 
wola życia. Wola sensu jednakże ukierunkowuje człowieka ku transcendencji, na ze
wnątrz, dla drugich (nie wyłącznie do samorealizacji). Gdy w określonej sytuacji do
minuje wartość społeczna: wolność ojczyzny, to wola sensu skłania do pokonania woli 
życia. Bo nie śmierci człowiek unika za wszelką cenę, ale bezsensu. Powiedzenie Fran
kla o tym, że tragiczną triadę ludzkiego losu stanowi: wina, cierpienie i śmierć, należy 
przekształcić: wina i bezsens - oto co najgorszego może przytrafić się człowiekowi.

4.4.2.1.4. Wymiar temporalny poczucia sensu życia

Poczucie sensu życia jest prospektywne, w odróżnieniu od poczucia własnej wartości, 
które ma wyraźny wymiar rekapitulacji, jest ukierunkowane retrospektywnie. Sens 
można antycypować, ujawnia się on dopiero po zakończeniu działania. Patrząc wstecz, 
oceniamy, czy nasza aktywność, czynność miała sens w odniesieniu do konkretnego 
celu. Czy przybliżyła nas do niego albo pozwoliła go osiągnąć? Trudno w związku 
z tym oceniać sens swego życia w sposób pełny. Zawsze jest to z jednej strony poczu
cie sensu doświadczane w odniesieniu do celów i wartości realizowanych i już osią-



63

gniętych. Wtedy jest podstawą poczucia własnej wartości. Z drugiej strony, jest to 
oczekiwanie, że moje życie okaże się w ostatecznym rozrachunku sensowne, to znaczy 
cele i wartości, na które stawiam, będą prawdziwe, a ja je zrealizuję. Wówczas można 
mówić o optymizmie egzystencjalnym. Franki używa terminu: tragiczny optymizm, to 
znaczy optymizm wbrew tragicznej triadzie ludzkiego losu: śmierci, winie i cierpieniu 
(por. rozdział 1.1.1). Poczucie własnej wartości i poczucie sensu życia wypełniają więc 
wymiar temporalny tożsamości: przeszłość, czas teraźniejszy i przyszłość.

4.4.2.1.5. Wskaźniki pomiarowe poczucia sensu życia

Poczucie sensu życia określam jako strukturę emocjonalno-poznawczą o podstawo
wym dla człowieka znaczeniu motywacyjnym. W warstwie poznawczej jej istotą jest 
subiektywna odpowiedź na pytanie: „Po co żyję, czy w ogóle po coś żyję? Czy mam 
do czego w życiu zmierzać, czy jest coś, co jest dla mnie ważne i co to takiego?” Ina
czej mówiąc - jest to przekonanie35 o celowości swojego życia. W sferze emocjonalnej 
wyraża określone emocje, a raczej nastrój towarzyszący refleksji o swoim życiu. Im
plikacje motywacyjne przejawiają się w aktywności życiowej, gotowości do dostrze
gania sensu, realizowania celów, wartości. W biegu życia ludzkiego poczucie sensu 
może być bardzo stałe. Zależy to od stopnia jego zakotwiczenia, ugruntowania w sta
bilnych wyznacznikach działania: wartościach, dalekosiężnych celach. Jest to pojęcie 
dyspozycyjne, wektorowe36, to znaczy ma wpływ na kierunek i dynamikę działania. 
Ponieważ nie jest mierzalne bezpośrednio, wymaga określenia wskaźników pomiaro
wych, do których zaliczyłem: wrażliwość na sens swoich aktualnych działań, bilans 
refleksji retrospektywnej o swoim życiu, przekonanie o szansach na osiągnięcie sensu 
w życiu (optymizm egzystencjalny), poszanowanie życia, radość życia, indywidualną 
zasadę sensu życia (sens życia w istnieniu jako cząstka przyrody, w poświęceniu dla 
innych, w zmierzaniu ku Bogu), poczucie przydatności społecznej. Wskaźniki te trak
tuję jako elementy definicji operacyjnej poczucia sensu życia. Na ich podstawie sfor
mułowałem twierdzenia Kwestionariusza Stosunku do Życia. Wskaźników jest kilka, 
ale twierdzenia budowałem tak, aby każde możliwie bezpośrednio odnosiło się do 
sensu życia, zakładając, że ma to być metoda jednoczynnikowa, rzeczywiście badająca 
sens życia, a nie szereg zmiennych, z których w mniejszym czy większym stopniu 
poczucie sensu życia wynika. Weryfikację tego założenia przedstawia następny roz
dział.

3S Przekonanie - konstrukt od dawna znany w psychologii zdrowia. Przykładowo - Model Przekonań 
Zdrowotnych Hochbauma, rozwinięty przez Rosenstocka (Schwarzer, 1997).

Rozróżnienia używane przez Madsena (1980) w jego monografii poświęconej teoriom motywacji.

4.4.2.2. Charakterystyka psychometryczna Kwestionariusza Stosunku do Życia

Kwestionariusz Stosunku do Życia w wersji wstępnej składał się z 22 twierdzeń, o cha
rakterze czteropunktowych skal likertowskich, z czego 12 to były twierdzenia wprost, 
a 10 - odwrotne. Taką metodę poddano badaniom walidacyjnym w grupie 168 osób 
zdrowych, opisanej w rozdziale 4.2 i 4.3.
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Rzetelność wersji wstępnej określiłem, wyznaczając współczynnik zgodności we
wnętrznej alfa Cronbacha równy 0,82. Skorygowany współczynnik korelacji pozycji 
kwestionariusza ze skalą, liczony przy okazji badania rzetelności testu, wskazuje rów
nocześnie na moc dyskryminacyjną pozycji. Kierując się wartością tego współczynni
ka, wyeliminowałem dwa twierdzenia o niskim współczynniku korelacji z całym kwe
stionariuszem, a nieistotne merytorycznie. Ostateczna wersja kwestionariusza składa 
się z 20 twierdzeń. Współczynnik alfa Cronbacha w tym wypadku wynosi 0,83 i jest 
zadowalający. Badany może uzyskać wynik od 20 do 80 punktów. Błąd standardowy 
pomiaru (SEM) wynosi 3,18. Przedział ufności wyników surowych, oszacowany na 
poziomie 90%, zamyka się w granicach: wynik -5, wynik +5.

Trafność teoretyczną kwestionariusza określiłem za pomocą analizy czynnikowej37. 
Jej rezultaty przedstawia rycina 4.1 oraz tabela 4.1.

37 Analizę czynnikową wykonywałem zawsze metodą komponentów głównych (principal components)-

Na wykresie 1 widać, że Kwestionariusz Stosunku do Życia jest jednoczynnikowy, 
zgodnie z założeniem. Wartość własna pierwszego czynnika wynosi 5,92, a następnego 
dopiero 1,57.

Rycina 4.1. Wartości własne (oś pionowa) 20 czynników, obliczonych na podstawie 
wyników Kwestionariusza Stosunku do Życia (n = 168)

Rysunek potwierdzają dane w tabeli 4.1. Przyjmując arbitralnie jako kryterium 
wartość 0,35, można stwierdzić, że wszystkie twierdzenia kwestionariusza, z wyjąt
kiem 4 i 8, są wysycone w stopniu znamiennym czynnikiem I. Biorąc pod uwagę za
równo wyniki analizy rzetelności (obydwa twierdzenia były nisko skorelowane z wy
nikiem ogólnym), jak i analizy czynnikowej, twierdzenie 4. i 8. należałoby usunąć. 
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Pozostawiłem je jednak, ponieważ są istotne merytorycznie, a pozwala na to wartość 
współczynnika rzetelności testu powyżej 0,8. Co więcej, żadne ze stwierdzeń nie jest 
skorelowane negatywnie z wynikiem całego kwestionariusza. Twierdzenie 4. dotyczy 
motywacji samobójczych: „Mogłoby dojść do tego, że odebrałbym/odebrałabym sobie 
życie”, a 8. zasady poczucia sensu: „Czuję się cząstką natury i z tego wypływa pod
stawowy sens mojego życia”. W tym wypadku racje merytoryczne przeważyły nad 
metodologicznymi .

Tabela 4.1. Ładunki 20 twierdzeń Kwestionariusza Stosunku do Życia w pięciu czynnikach, których 
wartość własna jest większa niż 1. Wyjaśniają one 55% wariancji wyników. Wytłuszczono ładunki 

czynnikowe większe bądź równe 0,35 [n = 168, osoby zdrowe)

Twierdzenie Czynnik I Czynnik II Czynnik III Czynnik IV Czynnik V
1 0,56 0,31 0,12 0,01 -0,07
2 0,62 0,03 -0,14 0,13 -0,18
3 0,46 -0,23 -0,12 -0,22 -0,18
4 0,00 0,04 0,26 -0,87 -0,09
5 0,56 0,14 -0,01 0,17 -0,18
6 0,59 -0,27 -0,15 -0,13 -0,03
7 0,67 0,22 0,03 -0,24 0,09
8 0,15 0,09 -0,82 -0,10 -0,26
9 0,61 0,30 0,24 0,14 0,12
10 0,51 0,03 0,30 0,10 -0,20
11 0,55 -0,41 -0,16 0,09 0,08
12 0,70 0,21 -0,10 0,11 -0,10
13 0,39 -0,46 0,02 0,19 0,42
14 0,36 0,59 -0,05 -0,03 0,32
15 0,66 0,29 0,04 0,01 0,27
16 0,74 -0,11 -0,17 -0,07 -0,13
17 0,38 -0,46 0,41 0,07 -0,09
18 0,73 -0,26 0,03 -0,19 0,09
19 0,38 0,06 0,29 0,15 -0,58
20 0,61 -0,14 -0,07 -0,10 0,33
Wartość 
własna

5,92 1,57 1,29 1,11 1,08

Statystykę opisową wyników Kwestionariusza Stosunku do Życia przedstawia 
tabela 4.2 i rycina 4.2.

38 Zarówno tu, jak i w dalszych rozdziałach przedstawiono wyniki analizy czynnikowej niepoddane ro
tacji, ponieważ korespondują one z rezultatami badania rzetelności, poprzez wyznaczanie wartości współ
czynnika alfa Cronbacha. W celu sprawdzenia przeprowadziłem rotację metodą Varimax standardized, ale 
nie otrzymałem bardziej klarownych, nadających się do interpretacji rezultatów.
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Tabela 4.2. Statystyka opisowa wyników Kwestionariusza Stosunku do Życia 
w grupie osób zdrowych (n = 186)

M Me Minimum Maksimum SD Asymetria Kurtoza

Wynik surowy 65,67 68 34 79 7,71 -1,06 1,17
Steny 5,65 6,00 1 10 2,06 0,15 -0,24

Nota39: n - liczba badanych, M - średnia arytmetyczna, Me - mediana, SD - odchylenie standardowe

Rycina 4.2. Rozkład wyników surowych Kwestionariusza Stosunku do Życia w grupie osób zdrowych 
(oś pozioma - wyniki, pionowa - liczba osób, linia ciągła - rozkład normalny, n = 168)

Rozkład wyników jest lewoskośny (rycina 4.2). Miara skośności ma wartość -1,06 
(tabela 4.2), dlatego aby jednak uniknąć artefaktów w przypadku stosowania statystyk 
zakładających normalny rozkład wyników, wyraziłem je w skali stenowej.

Statystykę opisową wyników przeliczonych przedstawia również tabela 4.2. Para
metry rozkładu są dużo bardziej „normalne”. Widać to zresztą w graficznym przedsta
wieniu wyników (rycina 4.3).

Korelacja wyników z wiekiem jest rzędu 0,04, to znaczy nieistotna. Płeć także nie 
ma znaczenia [M kobiet = 65,71, M mężczyzn = 65,57, r(166) = 0,11; n.i. - nieistotne 
statystycznie], podobnie jak wykształcenie [F(3,164) = 0,28; n.i.].

Badając trafność diagnostyczną zbieżną skorelowałem wyniki Kwestionariusza 
Stosunku do Życia z rezultatami badania testem PLT Crumbaugha i Maholicka. Oka
zało się, że obydwie metody korelują znacząco, ponieważ r(166) = 0,76; p = 0,0001.

39 Przez „notę” zgodnie z terminologią standardów American Psychological Association rozumiem ob
jaśnienia, które dotyczą wszystkich tabel i rycin w tej pracy.
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Rycina 4.3. Znormalizowany rozkład wyników Kwestionariusza Stosunku do Życia, przeliczonych 
na skalę stenową (oś pozioma - steny, pionowa - liczba osób, linia ciągła - rozkład normalny, osoby 

zdrowe, n = 168)

Podsumowując, można stwierdzić, że Kwestionariusz Stosunku do Życia jest meto
dą o parametrach psychometrycznych, upoważniających do zastosowania jej w bada
niach naukowych, a nawet w diagnostyce indywidualnej.

4.4.3. Kwestionariusz Poczucia Niezależności

4.4.3.1. Konceptualizacja i operacjonalizacja poczucia niezależności

Kolejną metodą autorską zastosowaną w badaniach jest Kwestionariusz Poczucia Nie
zależności. Inspiracją badania niezależności było założenie w teorii Frankla, zgodnie 
z którym noetyczny wymiar ludzkiej egzystencji charakteryzuje autonomia, wyrażająca 
się niezależnością od zewnętrznych i wewnętrznych ograniczeń. Do tych wewnętrz
nych należą dyspozycje osobowe, przyzwyczajenia, uzależnienia, a do zewnętrznych: 
sytuacja, kontekst społeczny, kulturowy. Formułując definicję człowieka wolnego, 
Franki stwierdza, że uwarunkowania wpływają na człowieka, ale go nie konstytuują. 
Człowiek „nie roztapia” się w swoim uwarunkowaniu. W tym sensie może być nie- 
uwarunkowany. Oczywiście może się poddać uwarunkowaniom, ale nie jest to ko
nieczne. W definicji normatywnej, „powinnościowej” człowieka wolnego Franki 
stwierdza, że człowiek powinien być nieuwarunkowany ze strony swej sfery soma
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tycznej, psychicznej i rzeczywistości społecznej. Siła ducha sprawia, że człowiek nie 
tylko powinien, ale może być w ten sposób nieuwarunkowany. Jest wręcz powołany do 
tego, aby owe uwarunkowania przekraczać (Franki, 1984).

Ową siłę ducha z poziomu noetycznego ludzkiej egzystencji transponuję na poziom 
psychologiczny jako poczucie niezależności, które, podobnie jak poczucie sensu życia, 
określam jako emocjonalno-poznawczy mechanizm psychologiczny, w wymiarze po
znawczym mający charakter przekonania. Tym razem dotyczy ono relacji pomiędzy 
człowiekiem i otoczeniem, a także ustosunkowaniem się do samego siebie, co wyraża 
się w podmiotowej autonomii i poczuciu nieskrępowania działania przez żadne ograni
czenia. W tak rozumianym konstrukcie wyróżniam cztery komponenty: niezależność 
społeczną (wewnątrzsterowność), poczucie wolności (jako nieskrępowanie myśli 
i czynów, poczucie autonomii i odrębności), poczucie znaczenia swojej woli (indeter- 
minizm) oraz poczucie zagubienia w wolności bez drogowskazów. Owo zagubienie 
wymaga szerszych wyjaśnień. Ma ono charakter moralno-egzystencjalny. Chodzi 
o subiektywną wolność istoty osamotnionej, egzystencji zawieszonej we wszechświe- 
cie, w którym wszystko wolno, wszystko jest możliwe, a jedynym pewnym wydarze
niem w przyszłości - jak twierdzili egzystencjaliści - jest śmierć. Tak doświadczana 
wolność w gruncie rzeczy zniewala. Człowiek jest niewolnikiem przypadku, ślepego 
losu, który sprawia, że się rodzi i umiera. Traci podmiotowość, poczucie sprawstwa 
- cokolwiek by zrobił, niczego nie zmieni. Bezsensowna śmierć jest nieodwracalna. 
Dlatego odwrotnie - brak tego rodzaju zagubienia traktuję jako symptom niezależności 
podmiotowej.

Cztery wymienione komponenty niezależności stanowią wskaźniki pomiarowe tego 
konstruktu, wykorzystane w Kwestionariuszu Poczucia Niezależności.

4.4.3.2. Charakterystyka psychometryczna Kwestionariusza Poczucia Niezależności

Zgodnie z przyjętą operacjonalizacją poczucia niezależności Kwestionariusz Poczucia 
Niezależności pierwotnie składał się z czterech skal. Były to trzy skale pozytywne: 
Niezależność społeczna, Poczucie wolności, Poczucie znaczenia woli oraz jedna nega
tywna - Poczucie zagubienia w wolności bez drogowskazów. Każda liczyła 10 twier
dzeń, będących czteropunktowymi skalami likertowskimi. Wynik Poczucia zagubienia 
„odwracano” tak, aby suma czterech wyników świadczyła o poczuciu niezależności. 
Badany ustosunkowuje się do twierdzeń odnoszących się do poczucia zagubienia. Bio- 
rąc pod uwagę tę podmiotową perspektywę, należy traktować tę skalę jako pomiar 
poczucia zagubienia, natomiast sposób liczenia jest odwrotny, aby zachować addytyw- 
ny charakter całego kwestionariusza. Dlatego wynik tej skali mówi o tym, jak dalece 
badany nie czuje się zagubiony w wolności, wymuszonej brakiem drogowskazów. Stąd 
skrótowa nazwa tej skali - Brak Zagubienia.

Taką wersją zbadano 168 osób zdrowych, czyli grupę opisaną w rozdzałach 4.2 
i 4.3. Analizując otrzymane wyniki, uzyskałem współczynnik rzetelności alfa Cronba- 
cha równy 0,77, a więc wystarczająco wysoki, aby zastosować metodę w badaniach. 
Jednakże rezultaty analizy czynnikowej nie potwierdziły czteroczynnikowej struktury 
testu. Zdecydowałem się pozostawić dwie skale. Wyraźną odrębność zachowała skala 
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negatywna: Poczucie zagubienia w wolności bez drogowskazów (Skala Z), najlepsza 
w całej metodzie, której przyporządkowałem 14 twierdzeń takich, które miały współ
czynnik wysycenia czynnikiem I równy lub wyższy niż 0,35 (tabela 4.3). Poza dwoma 
przypadkami (twierdzenie 13 i 22) był to najwyższy współczynnik w danym rzędzie. 
Skala ta zachowała charakter jednoczynnikowy. Również jednoczynnikowa jest skala 
pozytywna - Poczucie Wolności (Skala W). Jej twierdzenia, w liczbie 8, są wysycone 
istotnie czynnikiem II i tak samo tylko dwa współczynniki nie są najwyższe w danym 
rzędzie (twierdzenie 6 i 18). W sumie jest to więc metoda dwuczynnikowa. Rozkład 
ładunków nie uzasadnia wyodrębniania dalszych czynników.

Na wysoką trafność teoretyczną kwestionariusza wskazuje także analiza współ
czynników korelacji pomiędzy skalami W i Z (tabela 4.4). Skale nie są skorelowane 
istotnie, co potwierdza zasadność ich wyodrębnienia. W wyniku globalnym większy 
udział ma skala Z, ale znaczenie skali W też jest znamienne. W celu ustalenia trafności 
diagnostycznej zbieżnej posłużyłem się rezultatami analizy czynnikowej wyników 
badania kwestionariuszem PLT 72 mężczyzn w okresie po zawale serca, w której wy
odrębniłem między innymi czynnik Afirmacja życia w wolności (Ostrowski, 2002b, 
2004). Są nim wysycone znamiennie 3 twierdzenia testu: „Gdybym miał możliwość 
wyboru, to: wołałbym się nigdy nie narodzić - chciałbym przeżyć wielokrotnie takie 
życie jak moje” (korelacje z czynnikiem 0,84), „W życiu: nie mam żadnych celów ani 
do niczego nie dążę - mam bardzo wyraźne cele i dążenia” (korelacja 0,74) i „Gdy 
zastanawiam się nad zdolnością człowieka do wolnego wyboru, to wydaje mi się, że: 
człowiek ma absolutnie wolny wybór przez całe życie - jest całkowicie zdeterminowa
ny dziedziczeniem i środowiskiem” (korelacja 0,67). Czynnik ten koreluje znamiennie 
z wynikami badania za pomocą Kwestionariusza Poczucia Niezależności. Korelacja 
z wynikiem globalnym wynosi 0,47 (p = 0,0001), z Poczuciem Wolności 0,17 (p = 
0,029) i Brakiem Zagubienia również 0,47 (p = 0,0001).

Zbadałem rzetelność obydwu skal i okazało się, że Brak Zagubienia jest skalą god
ną zaufania. Współczynnik rzetelności alfa Cronbacha wynosi 0,80. Skala Poczucie 
Wolności ma współczynnik rzetelności nieco niższy, ale również znamienny. Wynosi 
on 0,66. Cały kwestionariusz, złożony z 22 twierdzeń, ma rzetelność na poziomie 0,76. 
Badany może uzyskać w skali W od 8 do 32 punktów, a w skali Z od 14 do 56. Razem 
od 22 do 88 punktów.

Błąd standardowy wyniku globalnego (SEM) wynosi 3,41. Przedział ufności wyni
ków surowych, oszacowany na poziomie 90%, zamyka się w przybliżeniu w granicach: 
wynik -6, wynik +6. Błąd standardowy wyniku w skali Brak Zagubienia ma wartość 
3,11. Przedział ufności wyników surowych, w tym wypadku, zamyka się w przybliże
niu w granicach: wynik -5, wynik +5. Natomiast błąd standardowy pomiaru za pomocą 
skali Poczucie Wolności wynosi 1,95, a przedział zamyka się w granicach wynik -3, 
wynik +3.
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Tabela 4.3. Ładunki 22 twierdzeń Kwestionariusza Poczucia Niezależności w 7 czynnikach, których 
wartość własna jest większa niż 1. Wyjaśniają one 59% wariancji wyników. Wytłuszczono ładunki 
czynnikowe większe bądź równe 0,35. Podkreślono najwyższe ładunki czynnikowe w poszczegól
nych twierdzeniach. „W” przy numerze twierdzenia oznacza Poczucie Wolności, „Z” - Brak Zagu

bienia (n = 168, osoby zdrowe)

Twierdzenie
Czynniki

KZ) II (W) III IV V VI VII
1 W 0,30 -0,45 -0,16 0,44 -0,24 -0,02 0,04

2Z 0,57 -0,20 0,01 0,01 -0,15 -0,16 -0,31

3 W 0,38 -0,57 -0,29 0,04 -0,16 0,05 0,24
4Z 0,53 0,05 0,04 -0,17 0,06 0,07 -0,38
5Z 0,49 0,28 0,03 0,31 0,26 0,24 0,20
6 W 0,11 -0,48 0,09 -0,08 -0,34 0,48 0,06
7 W 0,26 -0,43 0,47 -0,09 -0,16 0,10 0,00
8Z 0,55 0,07 -0,33 -0,01 -0,09 0,30 0,18
9 W -0,04 -0,59 -0,47 -0,27 -0,16 -0,19 -0,05
IOW 0,12 -0,51 0,26 -0,17 0,41 0,11 -0,09
11 W 0,27 -0,49 0,31 -0,35 0,25 -0,06 0,36

12Z 0,48 0,06 -0,45 0,00 0,29 -0,05 0,07

13 Z 0,37 -0,22 0,39 0.46 0,09 -0,28 -0,00
14Z 0,62 0,07 -0,09 0,15 -0,21 0,28 -0,16
15Z 0,61 -0,05 0,34 -0,05 0,04 -0,10 -0,16
16Z 0,50 0,16 0,02 -0,30 -0,17 -0,15 -0,40
17Z 0,48 0,36 0,00 0,25 -0,05 -0,04 -0,14
18 W 0,07 -0,46 -0,16 0,30 0.48 0,05 -0,13
19Z 0,48 0,35 0,24 0,06 -0,07 0,09 0,35
20 Z 0,45 0,36 0,13 -0,32 -0,20 -0,11 0,33
21 Z 0,52 0,21 -0,24 -0,33 0,39 0,22 -0,04
22 Z 0,52 -0,04 -0,19 -0,02 -0,02 -0.64 0,25
Wartość

| własna
4,13 2,63 1,50 1,25 1,19 1,15 1,06

Tabela 4.4. Korelacje pomiędzy skalami Poczucie Wolności i Brakiem Zagubienia oraz wynikiem 
globalnym Kwestionariusza Poczucia Niezależności (osoby zdrowe, n = 168)

Zmienne Brak Zagubienia Wynik globalny
Poczucie Wolności 0,12 0,58

p = 0,125 p = 0,0001
Wynik globalny 0,88 1,000

p = 0,0001 -

Charakterystykę opisową wyników Kwestionariusza Poczucia Niezależności zawie
ra tabela 4.5. Rozkład wyników surowych przedstawiłem na rycinach: 4.4, 4.5 i 4.6. 
Wszystkie trzy rozkłady spełniają kryteria rozkładu normalnego. Aby jednak nie korę- 
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lować wyników Kwestionariusza Stosunku do Życia, wyrażonych w stenach, z wyni
kami surowymi Kwestionariusza Poczucia Niezależności, te ostatnie również przeli
czyłem na steny i w takiej postaci będą użyte w analizie.

Tabela 4.5. Charakterystyka opisowa wyników surowych Kwestionariusza Poczucia Niezależności 
w grupie osób zdrowych (n = 168)

Zmienna M Me Minimum Maksimum SD Asymetria Kurtoza
Poczucie 
Wolności

22,11 22 13 31 3,34 0,09 -o,n

Brak
Zagubienia 40,36 40 25 54 5,72 0,04 -0,38

Wynik 
globalny 62,47 62 47 83 6,96 0,13 -0,22

Rycina 4.4. Rozkład surowych wyników globalnych Kwestionariusza Poczucia Niezależności 
w grupie osób zdrowych (oś pozioma - wyniki, pionowa - liczba osób, linia ciągła

- rozkład normalny, n = 168)
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Rycina 4.5. Rozkład wyników surowych Kwestionariusza Poczucia Niezależności, skala Poczucie 
Wolności (oś pozioma - wyniki, pionowa - liczba osób, linia ciągła - rozkład normalny, 

osoby zdrowe, n = 168)

Rycina 4.6. Rozkład wyników surowych Kwestionariusza Poczucia Niezależności, skala Brak 
Zagubienia (oś pozioma - wyniki, pionowa - liczba osób, linia ciągła - rozkład normalny, 

osoby zdrowe, n = 168)
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Na wyniki kwestionariusza nie ma wpływu wiek badanych. Korelacja z wynikiem 
globalnym jest równa - 0,06, z Poczuciem Wolności rpe(i66) = 0,07, a z Brakiem Za
gubienia ry,e(166) = - 0,12. Podobnie bez większego znaczenia jest płeć. Różnica wy
ników kobiet i mężczyzn w wyniku ogólnym jest nieistotna [Z(l66) = 1,56; p = 0,12], 
tak samo w skali Brak Zagubienia [/(l66) = 0,86; p = 0,3894], natomiast w Poczuciu 
Wolności mężczyźni uzyskują nieco wyższe wyniki. Różnica jednak nie jest istotna. 
Wykształcenie nie rzutuje na wyniki. F(3,164) od 0,87 do 0,57 jest nieistotne.

Podsumowując, można powiedzieć, że Kwestionariusz Poczucia Niezależności 
spełnia standardy metody psychologicznej.

4.4.4. Kwestionariusz Wartości

4.4.4.1. Podstawy teoretyczne testu

Podobnie jak w przypadku poprzednich metod autorskich, również i ta nawiązuje do 
poglądów afirmowanych przez Frankla. W tym wypadku jest to przyjęta przez niego 
teoria wartości w ujęciu Maksa Schelera. Teoria ma charakter obiektywistyczny. War
tości, przynajmniej te podstawowe, istnieją obiektywnie, to znaczy są ponadczasowe, 
ahistoryczne i ageograficzne, fundowane egzystencjalnie przez absolut. Realizowanie 
wartości ma w tym ujęciu podstawowe znaczenie, ponieważ w ten sposób zachodzi 
spełnienie sensu bytu.

Odbywa się to, jak pisałem już wcześniej (por. rozdział 1.4.2), na trzy sposoby:
- poprzez działanie (wartości twórcze);
-przeżywanie świata - kontemplowanie piękna, przyswajanie prawdy (wartości 

przeżyciowe);
- przyjmowanie postawy wobec trudnych doświadczeń, zwłaszcza wobec cierpienia 

(wartości postawy).
Według Frankla najwyższe wartości i najgłębszy sens istnieją potencjalnie w do

świadczeniu cierpienia. Poprzez cierpienie człowiek najpełniej się staje, rozwija 
w wymiarze ducha, bo cierpienie to nieporównywalna z niczym okazja, aby być „po
nad”, aby przełamać uwarunkowania. Wszystkie trzy rodzaje wartości: przeżyciowe, 
twórcze i postawy zostały uwzględnione w autorskim Kwestionariuszu Wartości. Jego 
celem jest przede wszystkim zbadanie wrażliwości wobec wartości postawy. Jednak, 
zgodnie z koncepcją atrybucji wartości (por. rozdział 2.4.1), zakładam, że człowiek 
dysponuje umiejętnością przypisywania statusu wartości swoim zasadniczym aktywno- 
ściom, doświadczeniom i własnościom, które można zakwalifikować jako wartości 
twórcze bądź przeżyciowe.

4.4.4.2. Konstrukcja Kwestionariusza Wartości

Metody badające wartości zazwyczaj zawierają dłuższą lub krótszą listę kategorii, 
które ogólnie można określić jako pozytywne, mając na myśli ogólnie przyjęte normy 
tego, do czego cżłowiek zmierza (Brzozowski, 1995; Popielski, 1994). Omawiany tutaj 
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Kwestionariusz Wartości, inspirowany poglądami Frankla, różni się jednak w sposób 
zasadniczy od pozostałych metod, ponieważ zawiera kategorie powszechnie uznawane 
za negatywne, z założeniem, że jednak znajdą się badani, którzy zgodnie z instrukcją 
wskażąna niejako na wartości, czyli coś, co jest „pozytywne i istotne” w ich życiu. Są 
to właśnie wartości postawy, najbardziej istotne w całej koncepcji, takie, które apelują 
o przyjęcie postawy człowieka wolnego, postawy „ponad” i co więcej, odnalezienia 
w nich impulsu do rozwoju. W kwestionariuszu uwzględniłem 6 takich kategorii, 
a mianowicie: choroba, cierpienie, kalectwo, niepełnosprawność (która nie musi być 
spowodowana przez kalectwo, na przykład w depresji), tęsknota i samotność. Uzupeł
nia je 6 wartości twórczych i 15 przeżyciowych. Lista ta wymaga dwu komentarzy. Po 
pierwsze, zwraca uwagę fakt, że te kategorie odbiegają od listy wartości klasycznych, 
uznawanych w aksjologii, takich jak dobro, piękno, prawda. Choroba to dysfunkcja, 
przypadłość, anomalia, ale również doświadczenie. 1 właśnie jako trudne doświadcze
nie dostaje się pomiędzy te klasyczne określenia. Nie są to więc wartości sensu stricto, 
ale kategorie, które mogą dla człowieka stanowić wartość. Nazwałem je wartościami 
przypisanymi (por. rozdział 2.4.1). Po drugie, wszystkie te doświadczenia mają jeden 
wspólny mianownik: cierpienie, które może być udziałem człowieka zarówno w choro
bie, jak i w samotności. I wydaje się, że o taki uniwersalny sens tego pojęcia chodziło 
Franklowi, jeśli twierdził, że w każdym cierpieniu człowiek może odnaleźć sens. On 
sam odnalazł, a raczej nie zagubił sensu życia w cierpieniu, jakiego doznał w czasie 
pobytu w obozie koncentracyjnym i tam właśnie dojrzała w nim idea bycia „ponad” 
cierpienie. Wywód ten uświadamia fakt, że zastosowana lista 6 wartości postawy za
wiera kategorie o różnym poziomie ogólności: nadrzędną - cierpienie i podrzędne 
- wszystkie pozostałe. Chodziło jednak o to, aby, po pierwsze, skonkretyzować ogólną 
kategorię - cierpienie, a po drugie, mając na uwadze perspektywę badania również 
osób chorych, a nie tylko zdrowych, stworzyć możliwość ujawnienia takich osób, które 
chorobę traktująjako wartość.

Metoda składa się z dwu części. W pierwszej badany proszony jest o wymienienie 
wszystkiego, co dla niego jest ważne w życiu. Są to więc wartości wskazywane spon
tanicznie, bez sugestii ze strony badającego. Część drugą stanowi lista wartości, a za
daniem badanego jest wybrać te, które uważa za istotne i pozytywne w jego życiu, po 
czym ponumerować je w kolejności i napisać, czym jest dla badanego określona war
tość. Ta ostatnia część instrukcji inspirowana jest wynikami badań Popielskiego, omó
wionymi w rozdziale 3. Popielski (1994) zwrócił uwagę, że nie powinno się poprzestać 
na rozumieniu denotacyjnym wartości, ale próbować się dowiedzieć, jakie własności 
badany przypisuje określonej kategorii, to znaczy jak rozumie ją konotacyjnie. Wtedy 
dopiero ujawnia się zróżnicowanie znaczenia nazw wartości. Tak było w przypadku 
miłości, którą w badaniach Popielskiego wybierali prawie wszyscy, ale część z nich 
akcentowała jej wymiar fizyczny, a część również duchowy.

Wyniki oblicza się, sumując wartości w poszczególnych trzech kategoriach (warto
ści postawy, twórcze i przeżyciowe), po czym dodaje się osobno wartości spontaniczne 
(część I) i sugerowane (część II). Lakonicznie sformułowana instrukcja dla badającego: 
„wartości dodaje się” prowokuje do zastanowienia, co bada psycholog, zliczając zakre
ślone wartości. Celem badania, za pomocą tego kwestionariusza, jest określenie indy
widualnej wrażliwości na wartości, które „apelują” do człowieka, w każdej, nawet 
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najtrudniejszej sytuacji (Nelicki, 1990). Wrażliwość wobec wartości jest kategorią 
poznawczą. Przejawia się w otwartości na postrzeganie swoich dyspozycji osobowych 
(np. zdrowia), doświadczeń, ról społecznych i zjawisk otaczającego świata w katego
riach wartości. Zakładam, że im więcej kategorii badany określi jako „pozytywne 
i istotne” w jego życiu, tym większa jest jego wrażliwość wobec wartości. Chodzi więc 
o umiejętność przypisywania statusu wartości różnorodnym doświadczeniom, rolom 
społecznym, właściwościom i zadaniom życiowych, o przeżywanie wartości, które 
określiłem jako przypisane (por. rozdział 4.2.4). Przede wszystkim jednak chodzi tu 
o dyspozycję do przyjmowania wartości postawy wobec trudnych wydarzeń, w których 
pomimo wszystko można się zdobyć na „bycie ponad” i dostrzec ich sens, czasem 
w odległej perspektywie czasowej.

4.4.4.3. Charakterystyka psychometryczna Kwestionariusza Wartości

W świetle wyników badania grupy 168 osób zdrowych okazuje się, że badani sponta
nicznie (Część I) podają wiele wartości, które można zakwalifikować jako twórcze 
(maksymalnie 9), jeszcze więcej przeżyciowych (do 21), natomiast w całej grupie raz 
zdarzyło się, że osoba badana spontanicznie wymieniła wartość postawy (chorobę). 
Ponieważ celem tego badania jest głównie określenie wrażliwości na wartości postawy, 
zrezygnowałem z badania wartości spontanicznych, pozostawiając obliczenia dotyczą
ce wartości sugerowanych. Tutaj wyniki rozkładają się trochę inaczej, ponieważ wszy
scy badani wymieniają wartości przeżyciowe, co najmniej dwie, prawie wszyscy, 
z wyjątkiem trzech osób, podają wartości twórcze, a 48 na 168 osób (28,57%) wymie
nia przynajmniej jedną wartość postawy. Tym samym możliwe jest badanie własności 
psychometrycznych wszystkich trzech części Kwestionariusza Wartości.

Rzetelność całego kwestionariusza jest znamienna. Współczynnik rzetelności alfa 
Cronbacha wynosi 0,82. Zróżnicowana jest natomiast rzetelność w zakresie poszcze
gólnych kategorii. Skala wartości postawy, złożona z 6 elementów, miała niezbyt wy
soką rzetelność równą 0,67. Okazało się, że po wyeliminowaniu tęsknoty, rzetelność 
skali wzrosła do poziomu 0,76. Niska jest i pozostała rzetelność wartości twórczych. 
Wynosi tylko 0,49 i nie było możliwości, aby ją podwyższyć. Dobrze natomiast przed
stawia się rzetelność wartości przeżyciowych, osiągając poziom 0,75. Analiza tych 
wyników sugeruje, aby zrezygnować z wartości twórczych, jednakże współczynnik 
rzetelności całej metody traci wówczas na wartości i opada do 0,80. Co więcej, wzglę
dy merytoryczne wskazują, aby nie rezygnować z wartości, zaliczonych do twórczych, 
ponieważ znalazły się tu: zdrowie, rozwój, twórczość, wiedza, sława i dobra material
ne. Pozostawiłem więc wszystkie 27 wartości, natomiast zmieniłem zasady obliczania 
wyników. Współczynniki rzetelności uzasadniają liczenie wyników całego kwestiona
riusza, z wartościami twórczymi włącznie, natomiast nie pozwalają zaufać wynikom 
skali wartości twórczych, traktowanej odrębnie. Rzetelność wartości twórczych i prze
życiowych, liczonych łącznie, wraz z tęsknotą, wynosi 0,81. Natomiast rzetelność skali 
wartości postawy, bez tęsknoty, równa jest 0,76.
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Błąd standardowy wyniku globalnego (SEM) wynosi 1,93. Przedział ufności wyni
ków surowych, oszacowany na poziomie 90%, zamyka się w przybliżeniu w granicach: 
wynik -3, wynik +3. Błąd standardowy wyniku w skali wartości przeżyciowych 
i twórczych ma wartość 0,34. Przedział ufności wyników surowych w tym wypadku 
zamyka się w przybliżeniu w granicach: wynik -1, wynik +1. Natomiast błąd standar
dowy pomiaru za pomocą skali wartości postawy wynosi 0,98, a przedział zamyka się 
w granicach: wynik -2, wynik +2.

Trafność teoretyczną określiłem, szacując za pomocą analizy czynnikowej zbież
ność pomiędzy teoretycznym podziałem wartości a wynikami empirycznymi. Rezultaty 
przedstawia tabela 4.6. Trójczynnikowa klasyfikacja wartości nie potwierdziła się 
w analizie. Najlepiej wyodrębniona, jako czynnik II, jest kategoria wartości postawy. 
Pięć wartości tej skali ma w czynniku II ładunki ponad 0,35; jakkolwiek niektóre spo
śród tych wartości wysycone są istotnie również czynnikiem I - wartości przeżycio
wych. Poza czynnikiem II jest tęsknota, która dlatego właśnie obniżała rzetelność skali 
wartości postawy.

Czynnik I to zdecydowanie czynnik wartości przeżyciowych. Jest ich tutaj 12 spo
śród 15, jakkolwiek czynnikiem tym są wysycone znamiennie również 3 spośród 
6 wartości twórczych. Najsłabiej zidentyfikowana czynnikowo jest skala wartości 
twórczych, spośród których tylko 2 są „na miejscu”, to znaczy w czynniku III. Dlatego 
ta rozproszona skala jest niewystarczająco rzetelna.

Podsumowując analizę rzetelności i trafności, należy stwierdzić, że uzasadnione 
psychometrycznie jest obliczanie trzech wyników: wyniku sumarycznego całego 
Kwestionariusza Wartości oraz wyniku skali wartości twórczych i przeżyciowych 
łącznie (alfa Cronbacha = 0,81) oraz osobno wartości postawy, uwzględniając 
5 wartości. Natomiast wyodrębnianie wartości twórczych na podstawie tej metody 
nie jest właściwe.

Rozkład wyników sumarycznych Kwestionariusza Wartości jest prawostronny, ale 
w stopniu niewielkim (rycina 4.7, tabela 4.7). Mimo wszystko przeliczyłem je na skalę 
stenową, aby wszystkie podstawowe wyniki wyrazić w tej samej skali (rycina 4.8, 
tabela 4.7). Skali wartości postawy nie można było przeliczyć, ze względu na małą 
liczbę pozycji (5 wartości).
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Tabela 4.6. Rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej Kwestionariusza Wartości
T.M. Ostrowskiego. Trzy czynniki wyjaśniają 36,5% wariancji wyników. Wytłuszczono ładunki 
czynnikowe większe bądź równe 0,35; zgodne z założeniami teoretycznymi. Kursywą oznaczono 

ładunki większe bądź równe 0,35; niezgodne z teorią (W01 - numer wartości, S - wartości postawy,
Bibl. Ja*  P - przeżyciowe, T - twórcze, n = 168, osoby zdrowe)

Twierdzenia kwestionariusza
Czynnik I Czynnik II Czynnik III
Wartości 

przeżyciowe Wartości postawy Wartości twórcze

W01 S Choroba -0,40 0,54 -0,05
W02 S Cierpienie -0,42 0,40 0,01
W03 T Dobra materialne -0,30 -0,18 -0,53
W04 P Godność -0,43 -0,25 -0,01
W05 S Kalectwo -0,56 0,70 -0,11
W06 P Miłość -0,28 -0,20 0,39
W07 S Niepełnosprawność -0,56 0,70 -0,11
W08 S Samotność -0,48 0,54 -0,09
W09 P Nieśmiertelność -0,42 0,36 0,11
WIO P Obowiązek -036 -0,01 -0,01
W11 P Ojcostwo/macierzyństwo -0,32 -0,12 0,26
W12 P Piękno -0,58 -0,19 0,02
W13 P Poświęcanie się dla innych -0,45 -0,13 0,28
W14 P Prawda -0,40 -0,19 0,39
W15 P Przyjaźń -0,39 -0,28 0,20
W16 P Rozrywka -0,56 -0,30 -0,21
W17 P Pożycie seksualne -0,46 -0,31 -0,19
W18 T Rozwój -0,56 -0,27 0,25
W19 P Uroda -0,54 -0,24 -0,38
W20 T Sława -0,34 -0,13 -0,44
W21 T Wiedza -0,45 -0,29 -0,16
W22 S Tęsknota -0,47 -0,10 -0,15
W23 T Twórczość -0,54 -0,11 0,10
W24 P Wierność -035 -0,05 0,56

W25 P Wolność -0,43 -0,26 -0,12

W26 P Zbawienie -0,30 0,18 0,47

W27 T Zdrowie -0,13 -0,14 -0,19

Wartość własna 5,19 2,75 1,93

Tabela 4.7. Statystyka opisowa wyników zbiorczych Kwestionariusza Wartości w grupie osób 
zdrowych (n = 168)

-Wartości M Me Minimum Maksimum SD Asymetria Kurtoza
.Wynik surowy 11,85 12 3 26 4,55 0,49 0,31
Steny 5,59 6 1 10 2,00 -0,01 -0,41
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Rycina 4.7. Rozkład sumarycznych wyników surowych Kwestionariusza Wartości osób zdrowych 
(oś pozioma - wyniki, pionowa - liczba osób, linia ciągła - rozkład normalny, n = 168)

Rycina 4.8. Znormalizowany rozkład sumarycznych wyników Kwestionariusza Wartości, 
wyrażonych w stenach (oś pozioma - wyniki, pionowa — liczba osób, linia ciągła - rozkład normalny, 

osoby zdrowe, n = 168)
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Z wynikami Kwestionariusza Wartości nie jest współzależny wiek, płeć i wykształ
cenie badanych [F(3,164) = 0,50; n.i.], dlatego w opracowaniu psychometrycznym 
metody nie trzeba było uwzględniać tych zmiennych. Wiek koreluje na poziomie
- 0,07 (p = 0,374). Średnia wyników dla kobiet wynosi 11,84; dla mężczyzn 11,89 
IX166) = 0,07; n.i.]. Podsumowując, można stwierdzić, że Kwestionariusz Wartości 
spełnia standardy metody psychologicznej.

4.4.5. Kwestionariusz Moje Zdrowie

4.4.5.1. Budowa kwestionariusza

Zdrowie to pojęcie zasadnicze w psychologii zdrowia, dlatego spotykamy się w tym 
wypadku ze szczególną różnorodnością ujęć teoretycznych. Konceptualizacji zdrowia 
w psychologii poświęcone jest obszerne piśmiennictwo, dostępne w języku polskim 
(Antonovsky, 1995; Heszen, 2005; Heszen-Niejodek i Sęk, 1997; Ryff i Singer, 2002; 
Sęk, 1992; Sęk, 1997; Sheridan i Radmacher, 1998; Słońska, 1994). Psychologiczne 
koncepcje zdrowia nawiązują do paradygmatu biopsychospołecznego, holistycznego, 
opartego na teorii systemowej, w przeciwieństwie do definicji biomedycznych, zakła
dających kartezjański dualizm psyche i soma. Zdrowie w psychologii konceptualizuje 
się w sposób bardzo zróżnicowany, jako stan (dobrostan - wellbeing) i jako proces, 
jako cecha dyspozycyjna, rodzaj zasobu, jako wartość i jako wyraz prawidłowego roz
woju. Określa się je jednobiegunowo, pozytywnie w modelu holistycznym lub nega
tywnie w paradygmacie biomedycznym, a także dwubiegunowo, na kontinuum zdro
wie - choroba. Wyróżnia się wymiar zdrowia somatyczny, psychiczny, duchowy 
i społeczny. Rozróżnia się zdrowie subiektywne - podmiotowe poczucie stanu zdro
wia, które dla psychologa jest bardzo istotnym wskaźnikiem oraz zdrowie obiektywne, 
to znaczy stan zdrowia zdiagnozowany medycznie (Heszen, 2005). Ważną kategorią 
jest potoczne rozumienie zdrowia, występujące w społecznej świadomości (Sęk, 1992, 
1997), ponieważ do niego właśnie mogą być adresowane oddziaływania promocyjne 
i prewencyjne, a także stanowi ono podstawę obrazu własnej choroby, struktury po
znawczej formowanej zazwyczaj przez osobę chorą (Heszen-Klemens, 1979). Co cie
kawe, w potocznym myśleniu o zdrowiu zgodnie współwystępująobok siebie elementy 
paradygmatów starannie zróżnicowanych w nauce, to znaczy ujęcia biomedycznego 
i biopsychospołecznego. Właśnie w przemianach, jakie zachodzą w umysłach ludzi 
w zakresie myślenia o zdrowiu, można odczytać sygnały tego, co Sęk nazywa „trzecią 
rewolucją zdrowotną”. Zachodzi ona w świadomości społecznej (Sęk, Ścigała, Pasi
kowski, Beisert i Bleja, 1992). Kontekst społeczny zdrowia nawiązuje do ujęcia zdro
wia socjologicznego - zdrowie i choroba jako rola społeczna (funkcjonalizm Parsonsa)
- oraz społeczno-ekologicznego - uwarunkowania zdrowia w ekosystemie człowieka 
(Słońska, 1994).

Zdrowie jako aktualny stan ujmowane jest negatywnie, w paradygmacie biome
dycznym - jako brak choroby oraz pozytywnie - z wykorzystaniem kategorii pozy
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tywnych, odnoszących się do szeroko rozumianego zdrowia40. Szczególnie znaczące 
w psychologii zdrowia jest ujęcie pozytywne zdrowia jako stanu, które sformułowano 
w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, z roku 1948. Zdrowie definiuje się tam, 
odwołując się do terminu wellbeing, który w polskiej literaturze przyjęło się tłumaczyć 
jako dobrostan człowieka, czyli pełnia jego zdrowia w wymiarze fizycznym, psychicz
nym i społecznym. Ujęciu temu zarzuca się statyczność i definiowanie poprzez normę 
idealną ale było ono na owe czasy wręcz rewolucyjne, ze względu na zerwanie z tra
dycją negatywnego definiowania zdrowia oraz na poszerzenie obszaru zdrowia poza 
biologię człowieka, z uwzględnieniem jego psychologii i socjologii.

40 Pozytywne, całościowe określenie własnego zdrowia: „Uważam, że jestem sprawny fizycznie, zrów
noważony emocjonalnie, rozsądny, odważny, szanowany przez ludzi”. Pozytywna opinia o zdrowiu, wyra
żona w podejściu negatywnym: „Czuję się tak, jakbym nie miał zawału. Nie jestem ani chory, ani osłabio
ny. Nie odczuwam bólu serca ani duszności. Nie doświadczyłem żadnego zaburzenia krążenia, które kar
diolog stwierdził na podstawie mojego EKG”.

Ujęciem pośrednim pomiędzy statycznym a dynamicznym jest rozumienie zdrowia 
jako dyspozycji do radzenia sobie w określonych sytuacjach oraz do rozwoju poten
cjałów fizycznych i psychicznych. Rozwój ten, podobnie jak radzenie sobie, zachodzą 
w czasie, co rozumieniu zdrowia jako dyspozycji nadaje charakter temporalny.

Ujęciu dynamicznemu odpowiada rozumienie zdrowia jako procesu. Antonovsky 
(1995), który wprowadził takie rozumienie zdrowia do nauk społecznych, uważa, że 
człowiek przez całe życie porusza się na kontinuum, którego krańce stanowią zdrowie 
i choroba. Badanie tak definiowanego zdrowia wymaga wielokrotnego pomiaru.

W pracy tej kategoria zdrowie używana jest w dwu znaczeniach - jako stan i jako 
wartość.

W kontekście aksjologicznym zdrowie jest przedmiotem badania za pomocą Kwe
stionariusza Wartości (por. rozdział 4.4.4). Natomiast kwestionariusz Moje Zdrowie 
służy do badania zdrowia jako aktualnego stanu i nawiązuje do zasygnalizowanej 
wcześniej koncepcji dobrostanu, rozumianego jako pełnia zdrowia w wymiarze soma
tycznym, psychicznym i społecznym. Dotyczy indywidualnego poczucia własnego 
zdrowia, czyli kategorii określanej jako zdrowie subiektywne. Pozwala udzielić odpo
wiedzi na pytanie: „Jak dalece badany człowiek czuje się zdrowy w okresie badania, 
w trzech wyróżnionych wymiarach?” Spośród wielu możliwości wybrałem ten aspekt 
zdrowia, z uwagi na cel badań, którym jest odniesienie poczucia sensu życia i jego 
komponentów do subiektywnej oceny stanu własnego zdrowia. W badaniach wcze
śniejszych (por. rozdział 3) wykazałem, że u osób po zawale serca z objawami dławicy 
piersiowej występuje znacząca dodatnia współzależność pomiędzy poczuciem sensu 
życia a obrazem samego siebie, badanego w różnych aspektach, jednakże z wyjątkiem 
ja - fizycznego, które jest wyjaśniane występowaniem objawów chorobowych 
(Ostrowski, 2002b, 2004). Tym razem chodzi o sprawdzenie, jak kształtuje się zależ
ność pomiędzy poczuciem sensu życia a oceną stanu zdrowia, dokonywaną przez oso
by zdrowe (por. rozdział 4.1).

Zgodnie z ujęciem teoretycznym w metodzie wyróżniłem trzy komponenty, których 
wynik sumaryczny oddaje stan zdrowia subiektywnego. Należą do nich: Somatyczny 
Wymiar Stanu Zdrowia (8 stwierdzeń), Psychiczny Wymiar Stanu Zdrowia (10 stwier
dzeń) i Społeczny Wymiar Stanu Zdrowia (12 stwierdzeń). Każde twierdzenie to skala 
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siedmiopunktowa. Maksymalnie badany może uzyskać 210 punktów. Metoda ma kie
runek pozytywny: im wyższy jest wynik, tym lepszy jest stan zdrowia subiektywnego.

Operacjonalizacja poczucia zdrowia została dokonana poprzez wyszczególnienie 
wskaźników pomiarowych, uporządkowanych w trzech wyżej wymienionych katego
riach teoretycznych. Zgodnie z założeniami dominują stwierdzenia pozytywne, aby 
jednak ograniczyć tendencję do powtarzania odpowiedzi, wprowadziłem również po
zycje negatywne. W wymiarze somatycznym poza ogólną oceną stanu zdrowia i kon
dycji fizycznej pytam o zdrowy sen, obostrzenia dietetyczne i aktywność seksualną 
a także o występowanie bólu (natężenie i częstość), zasłabnięć, omdleń i duszności. 
Wymiaru psychicznego dotyczą pytania o: sprawność pamięci, koncentrację uwagi, 
odczucia emocjonalne, związane ze stanem zdrowia oraz nastawienie optymistyczne 
bądź pesymistyczne w odniesieniu do swego zdrowia. Wymiar społeczny poczucia 
zdrowia badam, zwracając uwagę na: samodzielność w zakresie codziennych czynno
ści życiowych, intensywność pracy zawodowej, wysokość zarobków, realizację ról 
rodzinnych, życie towarzyskie, aktywność sportową rozwój zainteresowań, zakres 
planów życiowych i aktywność społeczną. Formułując twierdzenia testu, wykorzysta
łem poszczególne wskaźniki.

4.4.5.2. Własności psychometryczne kwestionariusza Moje Zdrowie

Rzetelność skal, jak i całego kwestionariusza okazała się szczególnie wysoka. Współ
czynnik Somatycznego Wymiaru Stanu Zdrowia ma wartość 0,83 (alfa Cronbacha), 
Psychicznego Wymiaru 0,87 i Społecznego Wymiaru 0,89. Całość kwestionariusza 
osiągnęła rzetelność na poziomie 0,94, to znaczy najwyższą z tych, jakie udało mi się 
uzyskać w toku konstruowania metod własnych.

Trafność teoretyczną badałem za pomocą analizy czynnikowej i w tym wypadku 
rezultaty badania skłoniły mnie do poważnych zmian w zasadach posługiwania się 
metodą ponieważ okazała się ona zdecydowanie jednoczynnikowa. Tym samym poję
cie poczucia zdrowia w zastosowanej przeze mnie operacjonalizacji ujawnia się jako 
monolityczne, a wyodrębnianie jego komponentów nie oparło się weryfikacji empi
rycznej. Widoczne jest to zarówno w rozkładzie ładunków czynnikowych konfirma- 
cyjnej analizy czynnikowej (tabela 4.8), w której wszystkie twierdzenia mają znaczące, 
to znaczy wyższe niż przyjęta przeze mnie wartość kryterialna 0,35, ładunki czynnika 
I, a także na rycinie 4.9, gdzie graficznie wyrażona rozbieżność pomiędzy wartością 
własną czynnika I i pozostałych układa się w kształt „osypiska”.

Analiza czynnikowa na poziomie skal (a nie twierdzeń, jak w tabeli 4.8) również 
uwidacznia, że wszystkie trzy składowe kwestionariusza należą do jednego czynnika 
(tabela 4.9).

Rezultaty analizy rzetelności i trafności czynnikowej sugerują aby kwestionariusz 
Moje Zdrowie traktować jako metodę jednoczynnikową o wysokim współczynniku 
rzetelności. Liczenie komponentów tego poczucia nie jest uzasadnione psychome- 
trycznie.
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Błąd standardowy wyniku globalnego (SEM) wynosi 5,96. Przedział ufności wyni
ków surowych, oszacowany na poziomie 90%, zamyka się w przybliżeniu w granicach: 
wynik-10, wynik+10.

Tabela 4.8. Rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej twierdzeń kwestionariusza Moje Zdrowie. 
Trzy czynniki wyjaśniają 54% wariancji wyników. Wytłuszczono ładunki czynnikowe większe bądź 

równe 0,35 (n = 168, osoby zdrowe)

Twierdzenia kwestionariusza Czynnik I Czynnik II Czynnik 111
1 Wymiar Somatyczny 0,52 -0,10 0,13
2 Wymiar Społeczny 0,50 0,29 0,31
3 Wymiar Somatyczny 0,50 -0,59 0,17
4 Wymiar Somatyczny 0,54 -0,58 0,22
5 Wymiar Społeczny 0,76 0,13 -0,04
6 Wymiar Psychiczny 0,46 -0,15 -0,23
7 Wymiar Społeczny 0,68 0,17 0,18
8 Wymiar Somatyczny 0,76 0,05 0,15
9 Wymiar Społeczny 0,73 0,35 0,19
10 Wymiar Społeczny 0,67 -0,01 0,12
11 Wymiar Psychiczny 0,78 -0,01 0,14
12 Wymiar Społeczny 0,79 0,29 0,17
13 Wymiar Somatyczny 0,81 0,01 0,12
14 Wymiar Psychiczny 0,85 0,05 0,07
15 Wymiar Somatyczny 0,38 -0,17 -0,36
16 Wymiar Społeczny 0,74 0,29 0,02
17 Wymiar Psychiczny 0,37 -0,32 -0,03
18 Wymiar Społeczny 0,41 -0,09 -0,52
19 Wymiar Społeczny 0,76 0,17 -0,19
20 Wymiar Psychiczny 0,71 -0,11 -0,20
21 Wymiar Somatyczny 0,48 -0,39 -0,42
22 Wymiar Somatyczny 0,81 -0,01 -0,13
23 Wymiar Psychiczny 0,58 -0,16 -0,15
24 Wymiar Psychiczny 0,83 0,01 0,02
25 Wymiar Społeczny 0,52 -0,07 0,27
26 Wymiar Społeczny 0,68 0,13 -038
27 Wymiar Psychiczny 0,51 -0,50 0,12
28 Wymiar Społeczny 0,49 0,36 -0,35
29 Wymiar Psychiczny 0,49 -0,19 0,18
30 Wymiar Psychiczny 0,84 0,19 -0,04
Wartość własna czynników 12,64 1,96 1,52
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Charakterystykę opisową wyników przedstawiłem w tabeli 4.10. Rozkład wyniku 
sumarycznego jest wyraźnie lewostronny (rycina 4.10), w związku z czym dokonałem 
jego normalizacji poprzez przeliczenie rezultatów surowych na steny41.

41 Ilustracji graficznej rozkładu wyników kwestionariusza Moje Zdrowie przeliczonych na steny nie 
zamieszczam, ponieważ jest ona bardzo zbliżona do podobnych rycin, dotyczących innych metod autor
skich (ryciny 4.3 i 4.8). J

Heszen dyskutuje z tym dość powszechnym poglądem, wskazując na wyniki badań, odwołujących 
się do wyróżnienia obszaru zdrowia somatycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Autorka 
P‘sze: „Właściwie tylko w odniesieniu do zdrowia somatycznego możemy mówić o systematycznym pogar
szaniu się wraz z wiekiem. Zdrowie psychiczne nie wykazuje już takiej prawidłowości, a społeczne i du
chowe zasoby zdrowotne mogą rozwijać się na przestrzeni całego życia człowieka” (2005, s. 34).

Tabela 4.9. Rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej skal kwestionariusza Moje Zdrowie. 
Wytłuszczono ładunki czynnikowe większe bądź równe 0,35 (n = 168, osoby zdrowe)

Skale kwestionariusza Czynnik I
Wymiar Somatyczny 0,90
Wymiar Psychiczny 0,91
Wymiar Społeczny 0,91
Wartość własna czynników 2,47

Tabela 4.10. Statystyka opisowa wyników sumarycznych kwestionariusza Moje Zdrowie (n = 168)

M Me Minimum Maksimum SD Asymetria Kurtoza
Wynik 
surowy

172,16 177,00 71 208 24,32 -1,29 2,10

Steny 5,58 6,00 1 10 1,99 -0,07 -0,39

Wyniki kwestionariusza Moje Zdrowie okazują się skorelowane z wiekiem bada
nych (rycina 4.11) i - jak można oczekiwać - im starszy badany, tym poczucie zdrowia 
jest gorsze42 [r(l 66) = - 0,27; p = 0,0004]. Ta zależność wskazuje na potrzebę spraw
dzenia rzetelności metody w różnych grupach wieku. Analizując rozkład wyników, 
wyodrębniłem trzy grupy wiekowe. Rezultaty zawiera tabela 4.11. Współczynnik 
zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha pozostaje bardzo wysoki we wszystkich trzech 
grupach. W celach diagnostyki praktycznej należy obliczyć normy osobno w każdej 
grupie wiekowej. Tutaj jednak analiza wyników dotyczy grupy jako całości, dlatego 
normy wiekowe nie będą uwzględnione.
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Rycina 4.9. Wartości własne (oś pionowa) 20 czynników, obliczonych na podstawie wyników 
surowych kwestionariusza Moje Zdrowie (n = 168), układające się w kształt „osypiska”

Rycina 4.10. Rozkład wyników surowych kwestionariusza Moje Zdrowie (oś pozioma - wyniki, 
pionowa - liczba osób, linia ciągła - rozkład normalny, n = 168)
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Tabela 4.11. Współczynniki rzetelności kwestionariusza Moje Zdrowie w różnych grupach wiekowych

Przedział wieku
Wiek 18^40 lat

(« = 59)
Wiek 41-50 lat

(« = 73)
Wiek 51-64 lata 

(w = 36)
alfa Cronbacha 0,93 0,93 0,96

W odróżnieniu od wieku płeć nie różnicuje wyników kwestionariusza Moje Zdro
wie (M kobiet = 5,48, M mężczyzn = 5,81, /(166) = 1,01; n.i.). Nie potwierdza się tym 
samym pogląd, że kobiety częściej narzekają na swoje zdrowie. Przeciwnie, wyniki 
mężczyzn są bardziej zróżnicowane, jakkolwiek różnica pomiędzy odchyleniami stan
dardowymi nie jest istotna (SD kobiet = 1,85; SD mężczyzn = 2,27; test Levene’a 
(1,166) = 3,38; p = 0,07). Wykształcenie, podobnie jak płeć, nie różnicuje wyników 
[F(3,164) = 1,72; n.i.J.

Podsumowując analizę własności psychometrycznych kwestionariusza Moje Zdro
wie, można uznać, że jest to metoda, którą można zastosować w badaniach naukowych.

Rycina 4.11. Korelacja pomiędzy wiekiem badanych (n = 168) a wynikami kwestionariusza 
Moje Zdrowie jest znamienna i wynosi ^(166) =-0,27; p = 0,0004

4.4.6. Metoda standardowa - Test Sensu Życia (PLT) J.C. Crumbaugha 
i Z.T. Maholicka

W badaniach posłużono się metodą J.C. Crumbaugha i Z.T. Maholicka, opublikowaną 
w roku 1963 jako Purpose in Life Test (w skrócie PIL) w autoryzowanym przekładzie 
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Z. Płużek (Pilecka, 1986a; Popielski, 1987). W polskiej wersji jest ona nazwana: Skalą 
PLT^. Zastosowano ją głównie w celach psychometrycznych. Rezultaty badania tą 
metodą stanowią kryterium oceny trafności zbieżnej skonstruowanego przeze mnie 
Kwestionariusza Stosunku do Życia (rozdział 4.3.2.2).

Metoda składa się z trzech części, zróżnicowanych pod względem stopnia standa
ryzacji (por. rozdział 3). Część pierwsza A jest dwudziestopozycyjnym kwestiona
riuszem, pozwalającym zmierzyć za pomocą siedmiopunktowych skal likertowskich 
natężenie różnych symptomów poczucia sensu życia. Część B ma charakter metody 
półprojekcyjnej. Zawiera 14 zdań niedokończonych. Część trzecia C dostarcza „wy
tworów własnych”, tekstu zawierającego charakterystykę „dążeń, ambicji i celów 
w życiu”. W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona analiza wyników kwe
stionariusza, czyli części A.

Autorzy PLT oszacowali rzetelność części A na poziomie 0,81 (jest to współczyn
nik korelacji r Pearsona, który po zastosowaniu poprawki Spearmana i Browna przyj
muje wysokość 0,90; Popielski, 1987). Ponieważ wielu autorów wskazuje na wpływ 
zmiennej aprobaty społecznej w wypadku tej metody, do grupy badanej przyjmowano 
osoby, których wyniki nie przekraczały ósmego stena w skali kłamstwa kwestionariu
sza EPQ Eysencka w opracowaniu K. Pospiszyla (1985).

Aby wyodrębnić komponenty poczucia sensu życia, przeprowadziłem analizę czyn
nikową wyników uzyskanych za pomocą kwestionariusza PLT (tabela 4.12). Otrzy
małem 7 czynników, które łącznie wyjaśniają 72,3% wariancji pozycji kwestionariu
sza. Do poszczególnych czynników włączyłem te stwierdzenia kwestionariusza, któ
rych ładunki czynnikowe wynosiły co najmniej 0,5 i które były najbardziej wysycone 
danym czynnikiem. W ten sposób do 7 czynników przyporządkowałem wszystkie 20 
pozycji kwestionariusza.

Trafność kwestionariusza oceniano głównie z punktu widzenia jego przydatności do 
diagnozy frustracji egzystencjalnej, będącej według Frankla istotą nerwicy noogennej. 
W tym zakresie, jak stwierdza Popielski (1987), metoda okazała się wystarczająco trafna.

Tabela 4.12. Analiza czynnikowa wyników Testu Sensu Życia (osoby po zawale serca, n = 72)

Czynnik I Wiara w sens istnienia (wyjaśnia 28,6% wariancji, alfa Cronbacha = 0,81)

Czynnik II Nastrój egzystencjalny (wyjaśnia 9,4% wariancji, alfa Cronbacha = 0,78)

Czynnik III
Odpowiedzialna kontrola życia (wyjaśnia 9,4% wariancji, 
alfa Cronbacha = 0,66)

Czynnik IV Afirmacja życia w wolności (wyjaśnia 7,1% wariancji, alfa Cronbacha = 0,71)

Czynnik V Radość życia (wyjaśnia 6,2% wariancji, alfa Cronbacha = 0,67)

Czynnik VI Satysfakcja z życia (wyjaśnia 6% wariancji, alfa Cronbacha = 0,54)

Czynnik VII
Stosunek do śmierci (wyjaśnia 5,5% wariancji, nie można obliczyć alfa 
Cronbacha, ponieważ ten czynnik zawiera jedną pozycję kwestionariusza)

43 W Polsce jest znana jako Test Sensu Życia.
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4.4.7. Zastosowane metody analizy statystycznej

W analizie wyników badań posłużyłem się statystykami opisowymi, takimi jak: średnia 
arytmetyczna, odchylenie standardowe, mediana, miary rozstępu, asymetrii i kurtoza. 
Istotność zróżnicowania wyników dwu grup badałem za pomocą testu t Studenta dla 
prób niezależnych i zależnych, z uwzględnieniem wyniku testu Levene 'a, określające
go rozbieżność pomiędzy wariancjami zmiennej zależnej w obydwu grupach. Test 
t Studenta można zastosować, gdy wariancje obydwu grup nie różnią się znamiennie. 
Jeśli różnica jest istotna, test Levene 'a jest również istotny i wówczas trzeba zastoso
wać t„em czyli t Studenta z niezależną estymacją wariancji. Gdy obie skale były nomi
nalne lub porządkowe, istotność różnic określałem za pomocą testu chi2. Jeśli porów
nania wymagała większa liczba grup, stosowana była analiza wariancji, typu one-way 
ANOVA.

Współzależność określałem za pomocą współczynnika korelacji, odpowiednio do 
rodzaju analizowanych zmiennych. W przypadku korelowania zmiennych o charakte
rze skal nominalnych lub porządkowych liczony jest współczynnik korelacji policho- 
rycznej (rpc). Współzależność zmiennych nominalnych i porządkowych z metrycznymi 
określana jest za pomocą współczynnika korelacji poliseryjnej44 (rps), natomiast po
między metrycznymi liczona jest korelacja prostoliniowa w postaci r Pearsona (rpe). 
Predyktory zmiennej zależnej wyznaczałem za pomocą regresji wielokrotnej (pakiet 
Statistica), a determinanty - analizą ścieżek (program Lisrel). Gwoli ścisłości należy 
dodać, że Statistica w analizie wielozmiennowej, takiej jak regresja wielokrotna, „nie 
zwraca uwagi” na rodzaj korelowanych skal. Zawsze liczone jest r Pearsona. Ponie
waż jednak prawidłowość jest taka, że zastosowanie współczynnika korelacji liniowej 
wobec skal nominalnych i porządkowych zaniża, a nie podwyższa wyniki (tabela 
4.13), można jedynie ograniczyć ryzyko weryfikowania hipotez do błędu pierwszego 
rodzaju (Clauss i Ebner, 1972) - to znaczy stwierdzenia, że nie ma podstaw do odrzu
cenia hipotezy zerowej (o braku zależności), gdy ta zależność występuje, natomiast nie 
powinno się zdarzyć pochopne przyjęcie hipotezy pierwszej (o występowaniu zależno
ści - błąd drugiego rodzaju), wówczas gdy jest ona nieprawdziwa.

44 Jeśli zmienne nominalne i porządkowe są dwu wartościowe, jest to dwuseryjny współczynnik korela
cji punktowej.
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Tabela 4.13. Korelacja zmiennej dychotomicznej (pleć) ze zmiennymi porządkowymi i metrycznymi, 
liczona za pomocą współczynników odpowiadających rodzajowi skali (rps - r poliseryjne i r^ - 

r polichoryczne) i wzorem na korelację liniową bez uwzględnienia skali (n = 168). 
Wytłuszczono współczynniki istotne, a podkreślono wskazujące na tendencję

Zmienna korelowana z płcią*
Współczynnik 

adekwatny do skali P
Współczynnik r 

Pearsona P

Wiek rp, = -0,18 0,019 -0,14 0,063
Poczucie wolności (steny) rps = - 0,16 0,042 -0,13 0,104
Choroba** ^ = -0,19 0,014 -0,08 0,307
Miłość** rpc= 0,31 0,001 0,11 0,138
Samotność** fpc = - 0,17 0,029 -0,07 0,395

* Wartość 0 przydano mężczyznom, a 1 kobietom, w związku z czym korelacja ujemna oznacza, 
że dana cecha silniej występuje u mężczyzn.

♦* Wartości występujące w metodzie Kwestionariusz Wartości T.M. Ostrowskiego.



Rozdział 5

LIBERTALNO-WALORYCZNY MODEL POCZUCIA SENSU ŻYCIA 
OSÓB ZDROWYCH - WYNIKI BADAŃ PODSTAWOWYCH

5.1. KORELATYI PREDYKTORY POCZUCIA SENSU ŻYCIA OSÓB ZDROWYCH

W badaniach osób zdrowych poddałem weryfikacji hipotezy przedstawione w roz
dziale 4.1 w postaci teoretycznej, które tutaj wyrażam w kategoriach operacyjnych:

- im wyższy wynik w Kwestionariuszu Poczucia Niezależności, tym wyższy 
w metodzie badania poczucia sensu życia, czyli Kwestionariuszu Stosunku do Życia-,

- im wyższy wynik w Kwestionariuszu Wartości, tym wyższy w metodzie badania 
poczucia sensu życia, czyli Kwestionariuszu Stosunku do Życia.

Przedstawienie wyników rozpocznę od korelacji zmiennej zależnej - poczucia sen
su życia, ze zmiennymi niezależnymi, uwzględnionymi w badaniach. Nie będę tym 
razem analizował zależności pomiędzy wynikami Kwestionariusza Stosunku do Życia 
a płcią, wiekiem i wykształceniem, ponieważ w rozdziale dotyczącym charakterystyki 
psychometrycznej tej metody (por. rozdział 4.3.2.2.) wspomniałem już, że korelacje te 
nie są istotne.

Okazuje się, że spośród dwu składowych poczucia niezależności z poczuciem sensu 
życia najbardziej koreluje brak zagubienia w wolności bez drogowskazów etycznych, 
a słabiej poczucie wolności (tabela 5.1). Wartości przeżyciowe i twórcze również są 
współzależne z poczuciem sensu życia na poziomie istotnym, natomiast wartości po
stawy tylko w stopniu wskazującym na tendencję ku zależności. Dziewięć wartości, 
spośród 27 uwzględnionych w Kwestionariuszu Wartości, koreluje znacząco z poczu
ciem sensu życia (tabela 5.2). Wbrew obliczeniom sumarycznym stosunkowo istotne 
są współzależności z wartościami postawy. Dwie na sześć wymienionych w metodzie 
należą do istotnych korelatów, a mianowicie cierpienie i samotność. Pomimo wszystko 
jest ich chyba po prostu zbyt mało na liście do wyboru, aby stanowiły w sumie zna
mienny korelat poczucia sensu życia, natomiast indywidualnie stają się znaczące. Spo
śród wartości twórczych, których jest także 6, również 2 są znamiennie skorelowane 
z poczuciem sensu życia, przy czym rozwój pozytywnie, a sława - negatywnie. Im 
bardziej dla kogoś ważna jest sława jako „wartość istotna i pozytywna”, tym niższe 
jest jego poczucie sensu życia. Najsilniejsze korelacje dotyczą wartości przeżycio
wych, a głównie miłości i zbawienia. Za nimi idą wierność, poświęcanie się dla innych 
> obowiązek. Wysoka korelacja poczucia sensu życia z miłością mogła być o tyle ocze
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kiwana, że miłość, podobnie jak w opisanych wcześniej badaniach Popielskiego 
(1994), jest wartością wskazywaną najczęściej45 (tabela 5.2). Idąc zresztą za podpo
wiedzią autora, analizowałem znaczenie konotacyjne wskazywanych wartości, to zna
czy jakie kategorie badani przypisują określonej wartości (por. rozdział 3). Jednakże 
tym razem akcentowano uczuciowy kontekst miłości, a nie fizyczny, tak jak u części 
badanych Popielskiego. Może dlatego, że były to osoby dojrzałe wiekowo, a nie stu
denci, jak w cytowanych badaniach, a poza tym pożycie seksualne zostało w tej meto
dzie wyróżnione jako osobna wartość, stąd mniejsze prawdopodobieństwo, że miłość 
fizyczna będzie kojarzona z ogólną kategorią miłości.

45 Tylko 4 mężczyzn i 3 kobiety nie wybrało miłości.
46 rp, - współczynnik korelacji liniowej Pearsona.

Tabela 5.1. Korelacje pomiędzy wynikami Kwestionariusza Stosunku do Życia (M = 5,65; SD = 2,06) 
a wartościami zmiennych niezależnych (n = 168)

Zmienne niezależne
Osoby zdrowe

^(166)46 PM SD

Poczucie wolności (steny) 5,67 1,97 0,17 0,0280

Brak zagubienia (steny) 5,68 2,04 0,62 0,0001

Ich suma, czyli poczucie niezależności (steny) 5,66 1,95 0,57 0,0001
Wartości przeżyciowe i twórcze 
(wynik surowy)

8,33 3,10 0,16 0,0350

Wartości postawy (wynik surowy) 0,43 0,94 0,14 0,0600

Suma wartości (steny) 5,59 2,00 0,15 0,0480

Nota: We wszystkich tabelach zawierających wyniki badań pogrubione są współczynniki istotne 
statystycznie.

Wracając do korelatów poczucia sensu życia, należy zauważyć, że na tym samym 
poziomie co miłość, wybrana przez większość, z poczuciem sensu życia skorelowane 
jest zbawienie, które zostało wybrane zaledwie przez około % badanych. Na uwagę 
zasługuje również wysoką pozycja zdrowia, jakkolwiek nie jest ono skorelowane 
z poczuciem sensu życia. Uwagi wymaga także niska pozycja w rankingu wyborów, 
jaką zajęły dobra materialne, o których wiadomo, że w sposób mniej czy bardziej 
jawny są powszechnie uważane za istotne. Interpretacja tych rezultatów zostanie 
przedstawiona w rozdziale 7.
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Tabela 5.2. Hierarchia wartości w grupie osób zdrowych oraz korelacje pomiędzy wynikami 
Kwestionariusza Stosunku do Życia (M = 5,65; SD = 2,06) a wartościami uwzględnionymi 

w Kwestionariuszu Wartości - skale zero-jedynkowe (n = 168)

Wartości (S - postawy)
Procent 

wyborów
Ranga

Liczba osób
r poliseryjne p0 1

Choroba (S) 6,55 23,5 157 11 0,13 0,0860
Cierpienie (S) 10,12 22 151 17 0,27 0,0001
Dobra materialne 41,67 15 98 70 -0,05 0,5470
Godność 69,05 7 52 116 0,01 0,9370
Kalectwo (S) 1,79 26,5 165 3 o,n 0,1370
Miłość 95,83 1 7 161 0,37 0,0001
Niepełnosprawność (S) 1,79 26,5 165 3 0,11 0,1373
Samotność (S) 5,36 25 159 9 0,20 0,0081
Nieśmiertelność 13,10 21 146 22 0,10 0,1994
Obowiązek 47,62 12 88 80 0,16 0,0392
Ojcostwo/macierzyństwo 83,33 4 28 140 0,05 0,5254

Piękno 47,02 13 89 79 0,13 0,0991
Poświęcanie się dla innych 44,64 14 93 75 0,20 0,0084
Prawda 77,98 5 37 131 0,12 0,1133
Przyjaźń 85,12 3 25 143 0,12 0,1113
Rozrywka 38,10 16 104 64 0,01 0,8850
Pożycie seksualne 51,19 11 82 86 0,02 0,7670
Rozwój 58,33 9 70 98 0,19 0,0112
Uroda 24,40 19 127 41 -0,10 0,1761
Sława 6,55 23,5 157 11 -0,20 0,0111
Wiedza 77,38 6 38 130 -0,10 0,2013
Tęsknota 17,86 20 138 30 0,13 0,0983
Twórczość 32,74 18 113 55 0,02 0,8163
Wierność 64,88 8 59 109 0,24 0,0021
Wolność 55,95 10 74 94 -0,10 0,1891
Zbawienie 34,52 17 110 58 0,37 0,0001
Zdrowie 92,26 2 13 155 0,01 0,9122

W ślad za badaniem korelacji przeprowadziłem analizę krokowej regresji wielo
krotnej w celu określenia, które spośród zmiennych niezależnych pozwalają przewi
dywać wartość poczucia sensu życia, czyli są jego predyktorami. Nie sprawdził się 
w roli predyktora wynik sumaryczny Kwestionariusza Wartości. Natomiast poczucie 
niezależności przyjęło funkcję istotnego predyktora poczucia sensu życia (tabela 5.3). 
Analizując wyniki na poziomie skal w obydwu metodach, można stwierdzić, że 
w zakresie podmiotowej niezależności znaczenie ma brak zagubienia się w rzeczywi
stości moralnej, natomiast drugi komponent - poczucie wolności - weszło do równa
nia, podobnie jak wartości przeżyciowe i twórcze, ale nie są one istotnymi predykto- 
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rami poczucia sensu życia (tabela 5.4). Zmienne te pozwalają przewidywać wielkość 
poczucia sensu życia w 40%. Wartości postawy nie weszły w ogóle do równania ze 
względu na odpowiadającą im niską wartość F41.

47 Jako kryterium wprowadzania zmiennych do równania przyjąłem wartość F= 1.

Spośród 9 skorelowanych z poczuciem sensu życia wartości (istotnie albo na po
ziomie tendencji, tabela 5.2) tylko 2, najwyżej i równo skorelowane, weszły do równa
nia predyktorów poczucia sensu życia, a mianowicie zbawienie i miłość. Pozwalają 
przewidywać poczucie sensu życia w 12% (tabela 5.5).

Predyktory są potencjalnymi determinantami badanego zjawiska. W procedurze ba
dań przekrojowych, zastosowanej przeze mnie, pytanie o determinanty może znaleźć 
odpowiedź tylko w postaci rezultatów symulacji statystycznej związków przyczynowo- 
skutkowych za pomocą analizy ścieżek, której wyniki są przedmiotem następnego 
rozdziału.

Tabela 5.3. Poczucie niezależności oraz wrażliwość wobec wartości jako predyktory poczucia sensu 
życia osób zdrowych (n = 168). Wariancja wyjaśniona w 33%. Istotność wariancji wyjaśnionej 

F(2,165) = 41,36;p = 0,0001

Predykator
Standaryzowany 

współczynnik 
regresji beta

Fjako kryterium 
wejścia zmiennej do 

równania
P

Przyrost wariancji 
wyjaśnionej (%)

Poczucie 
niezależności

0,56 80,80 0,0001 33

Wartości 0,08 1,62 0,2049 33

Tabela 5.4. Poczucie wolności i brak zagubienia oraz wartości przeżyciowe, twórcze i postawy jako 
predyktory poczucia sensu życia osób zdrowych (n = 168). Wariancja wyjaśniona w 40%. Istotność 

wariancji wyjaśnionej F(3,164) = 35,99; p = 0,0001

Predyktor
Standaryzowany 

współczynnik 
regresji beta

Fjako kryterium 
wejścia zmiennej 

do równania
P

Przyrost wariancji 
wyjaśnionej (%)

Brak zagubienia 0,60 103,64 0,0001 38
Wartości przeżycio
we i twórcze

0,08 1,85 0,1760 39

Poczucie wolności 0,08 1,59 0,2097 40
Wartości postawy - < 1,00 - -
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Tabela 5.5. Poszczególne wartości jako predyktory poczucia sensu życia osób zdrowych w krokowej 
analizie regresji wielokrotnej (n = 168). Wariancja wyjaśniona w 12%. Istotność wariancji 

wyjaśnionej F(3,164) = 7,71 ;p = 0,0001

Predyktor
Standaryzowany 

współczynnik 
regresji beta

Z7jako kryte
rium wejścia 

zmiennej 
do równania

P
Przyrost wariancji 
wyjaśnionej (%)

Zbawienie 0,27 15,86 0,0001 9
Miłość 0,16 4,56 0,0343 11
Obowiązek 0,11 2,21 0,1389 12

48 Model z założenia redukuje informację wynikającą z danych empirycznych. Jeśli chi1 nie jest istotny, 
oznacza to, że różnica pomiędzy danymi empirycznymi a danymi odtworzonymi na podstawie modelu nie 
jest istotna, inaczej mówiąc, pomimo redukcji model w wystarczającym zakresie oddaje informację zawartą 
w danych empirycznych.

5.2. POCZUCIE SENSU ŻYCIA OSÓB ZDROWYCH W MODELU ANALIZY 
ŚCIEŻEK

Analiza ścieżek (rycina 5.1) pozwala na zbadanie struktury zależności pomiędzy bada
nymi zmiennymi oraz budowanie modeli symulujących w sposób statystyczny zależ
ności przyczynowo-skutkowe pomiędzy zmiennymi. Trafność modeli wyznaczają 
miary dopasowania otrzymanego modelu teoretycznego do wyjściowego modelu da
nych empirycznych, takie jak chi2 48 (Gaul, Machowski, 1987).

Okazuje się, że poprawny statystycznie jest model, w którym funkcję bezpośredniej 
przyczyny poczucia sensu życia pełni brak zagubienia. Jednak im większa jest wrażli
wość na wartości przeżyciowe i twórcze, tym bardziej osobę stać na wartości postawy. 
Ogólna wrażliwość na wartości natomiast sprawia, że człowiek nie czuje się zagubiony 
egzystencjalnie oraz etycznie i w ten sposób wartości mają pośredni wpływ na poczu
cie sensu życia.

Spośród 27 wartości, uwzględnionych w Kwestionariuszu Wartości, na miano de
terminant poczucia sensu życia zasługują tylko 2 wartości przeżyciowe, a mianowicie 
miłość i zbawienie. Co więcej, miłość należy do przyczyn, z powodu których „istotną 
i pozytywną” wartością dla człowieka w jego życiu jest zbawienie. Trzecia wartość 
przeżyciowa - obowiązek pełni rolę determinanty poczucia sensu życia na poziomie 
trendu (rycina 5.2).
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Rycina 5.1. Poczucie wolności i brak zagubienia oraz wartości jako determinanty sensu życia. Para
metry modelu: wariancja poczucia sensu życia jest wyjaśniona w 39%, chi2(S) = 3,26; p = 0,660;

GOF = 0,99; AGOF= 0,98 Pogrubiona jest ścieżka główna, a linią przerywaną zaznaczona ścieżka 
nieistotna statystycznie

Rycina 5.2. Poszczególne wartości jako determinanty sensu życia. Parametry modelu: wariancja 
poczucia sensu życiajest wyjaśniona w 23%, chi2(l) = 1,70; p = 0,427; GOF = 0,99; AGOF = 0,97. 

Linią przerywaną zaznaczonajest ścieżka nieistotna statystycznie

Przedstawione zależności pozwalają na sformułowanie teoretycznego ujęcia deter
minant poczucia sensu życia.

5.3. LIBERTALNO-WALORYCZNA KONCEPCJA POCZUCIA SENSU ŻYCIA 
W ŚWIETLE WYNIKÓW BADANIA OSÓB ZDROWYCH

Istotę libertalno-walorycznej koncepcji poczucia sensu życia oddaje trójwymiarowy 
model. Osie położone na płaszczyźnie to poczucie niezależności oraz wrażliwość wo-
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bec wartości, obie wyrażone w stenach. Oś pionową, prostopadłą do płaszczyzny nie
zależność - wartości, zajmuje poczucie sensu życia (wyniki Kwestionariusza Stosunku 
do Życia), również w stenach. Jest ono rozmieszczone pomiędzy poczuciem niezależ
ności i wartościami, stąd nazwa - model libertalno-waloryczny. W wyznaczonych 
w ten sposób ćwiartkach znajdują się badani, odpowiednio do wyników. Grupy oka
zały się mieć liczebności zrównoważone na tyle, że można je porównywać (rycina 5.3).

Jak widać, najwyższe poczucie sensu życia mają badani w ćwiartce 1, o najwięk
szym poczuciu wolności i wrażliwości na wartości (tabela 5.6). Różnią się znamiennie 
pod tym względem od badanych w ćwiartce 2, których charakteryzuje duża wrażliwość 
na wartości (od 6. do 10. stena), ale mniejsze poczucie wolności (od 5. do 1. stena).

Podobne jak w ćwiartce 2 jest poczucie sensu życia w ćwiartce 3, gdzie poczucie 
niezależności jest takie samo, ale wrażliwość na wartości mniejsza (od 1. do 5. stena). 
Natomiast znaczący wzrost poczucia sensu życia występuje w ćwiartce 4, osób 
o mniejszej wrażliwości na wartości, ale dużym poczuciu niezależności (od 6. do 10. 
stena). Stąd znacząca różnica pomiędzy średnimi ćwiartki 3 i 4, ale także 1 i 4. W tym 
wypadku ujawnia się znaczenie wrażliwości na wartości, jako determinanty poczucia 
sensu życia, wyjątkowo, bo porównanie 2 i 3 ćwiartki tego nie potwierdza.

Rycina 5.3. Statystyka opisowa poczucia sensu życia osób zdrowych (średnia: MSDZ i odchylenie 
standardowe: SDSdz) w ćwiartkach układu wyznaczonego przez poczucie niezależności oraz wartości 

(model libertalno-waloryczny, n = 168)

Należy dodać, że obie dymensje układu - poczucie niezależności i wrażliwość na 
wartości - nie są skorelowane z sobą [rpe(166) = 0,13; p = 0,1018].
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Tabela 5.6. Istotność różnic wyników średnich poczucia sensu życia osób zdrowych pomiędzy 
ćwiartkami wyznaczonymi przez poczucie niezależności oraz wrażliwość wobec wartości (model 

libertalno-waloryczny, n = 168)

M SD M SD t P p testu 
Levene ‘aĆwiartka 1 Ćwiartka 2

6,83 1,83 4,70. 2,02 5,07 0,0001 0,4339
Ćwiartka 2 Ćwiartka 3

4,70 2,02 4,57 1,56 0,33 0,7447 0,1208
Ćwiartka 3 Ćwiartka 4

4,57 1,56 6,03 1,91 3,76 0,0003 0,5834
Ćwiartka 4 Ćwiartka 1

6,03 1,91 6,83 1,83 2,05 0,0436 0,8755

Rozkład wyników w ćwiartkach modelu nawiązuje do przeprowadzonych wcze
śniej analiz, w myśl których najważniejszą determinantą poczucia sensu życia jest brak 
zagubienia (komponent poczucia niezależności), a na drugim miejscu wrażliwość na 
wartości twórcze i przeżyciowe. Rozkład ten widoczny jest również na rycinie 5.4, 
ilustrującej libertalno-waloryczny model poczucia sensu życia. Porównanie wartości 
średnich w poszczególnych ćwiartkach modelu wskazuje wyraźnie, że najwyższe jest 
poczucie sensu życia wówczas, gdy duża niezależność podmiotowa spotyka się 
z wrażliwością na wartości (obszar położony najgłębiej w przestrzeni na rycinie 5.4, 
odpowiadający ćwiartce 1 na płaszczyźnie).

Dla porównania przedstawiam także model (rycina 5.5) skonstruowany nie na pod
stawie poczucia niezależności i sumy wartości, a na podstawie zmiennych, które ujaw
niły się jako determinanty poczucia sensu życia (rycina 5.1): brak zagubienia i suma 
wartości. Jak widać, rezultaty są analogiczne, jak omówione wcześniej, jakkolwiek 
płaszczyzna wyników poczucia sensu życia unosi się ku górze nieco bardziej dyna
micznie, w porównaniu z ryciną 5.4.

5.4. WRAŻLIWOŚĆ WOBEC WARTOŚCI W ODNIESIENIU DO LIBERTALNO- 
-WALORYCZNEGO MODELU POCZUCIA SENSU ŻYCIA

Powstaje pytanie, jakich wyborów wartości dokonywali ludzie zakwalifikowani do po
szczególnych ćwiartek modelu poczucia sensu życia. Teoretycznie można sformułować 
hipotezę, związaną z charakterystyką dwu dymensji: poczucia niezależności i wrażliwo
ści na wartości, a mianowicie, że więcej będzie wybranych wartości po prawej stronie 
układu, a szczególnie w 1 ćwiartce (por. tabela 5.3). I rzeczywiście empiryczny rozkład 
wyników potwierdza tę hipotezę (tabela 5.7). Największy procent wybranych wartości 
(pogrubione) przypada na 1 ćwiartkę w przypadku każdej z 27 badanych wartości. 
Drugie co do wielkości wskaźniki procentowe wyborów poszczególnych wartości



Rycina 5.4. Model libertalno-waloryczny poczucia sensu życia osób zdrowych. Wszystkie trzy 
wymiary w stenach: SW - suma wartości, PN - poczucie niezależności, SDZ - stosunek do życia 

(n = 168). Płaszczyzna wyników poczucia sensu życia unosi się ku górze, w miarę wzrostu 
wrażliwości wobec wartości i poczucia niezależności



Rycina 5.5. Model libertalno-waloryczny poczucia sensu życia osób zdrowych. Wszystkie trzy 
wymiary w stenach: SW - suma wartości, BZ - brak zagubienia, SDZ - stosunek do życia (w = 168)
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(podkreślone) przypadają głównie na ćwiartkę 2, z wyjątkiem miłości, ojcostwa i ma
cierzyństwa oraz zdrowia, które nieznacznie przeważają w ćwiartce 3. Zwraca uwagę 
fakt, że największa przewaga liczby wyborów ćwiartki 1 ujawnia się w wartościach po
stawy. Były one wybrane przez osoby z ćwiartki 1 od 60 do 100% wszystkich wyborów.

Wśród wybieranych wartości szczególną uwagę zwraca podkreślane przez Frankla 
cierpienie. Spośród 168 badanych osób 17 wybrało cierpienie jako wartość „istotną 
i pozytywną” w ich życiu, co stanowi trochę ponad 10% (10,12%). Częściej wybierały 
je kobiety, to znaczy w 14 przypadkach na 17. Wybór nie ma natomiast związku 
z wiekiem i wykształceniem. Analizując inne, wskazane równocześnie przez badanych 
wartości, można domniemywać, że dla nich cierpienie to w dwu wypadkach choroba, 
w trzech kalectwo, w czterech tęsknota. Co do pozostałych 8 - nie wiadomo, ponieważ 
instrukcja dla badanych, po wybraniu wartości: „Teraz proszę obok podkreślonych 
słów (wartości) napisać, czym dla Pana/Pani jest określona wartość”, bardziej zachęca 
do sformułowania definicji konotacyjnych i funkcjonalnych, niż podawania informacji 
biograficznych - „Jak się ono przejawia w moim życiu?” I rzeczywiście, badani for
mułowali określenia wskazujące raczej na zwrócenie uwagi na tę wartość pośród in
nych: Cierpienie - „sprawia, że doceniam życie”, „uszlachetnia, sprzyja rozwojowi”, 
„to krok do nowych narodzin”, „czasem pozwala nam dostrzec nową jakość w życiu 
i coś zrozumieć, gdy już odejdzie”, „uczy pokory”. Cierpienie to: „czuć dojmujący ból, 
nie tylko fizyczny”, „doświadczenie dla hartowania człowieka”, „oczyszczenie myśle
nia, pokora”, „zrozumienie szczęścia”, „żeby docenić to, co dobrego nas spotyka”, 
„współczucie innym, pokora”. Wypowiedzi te są dowodem wrażliwości na cierpienie 
jako wartość.

Co jeszcze można powiedzieć o osobach, które wybrały cierpienie jako wartość 
„istotną i pozytywną” w życiu? Charakteryzuje je: mniejszy lęk przed śmiercią (chodzi 
o korelację z odpowiedziami na pytanie 15 z kwestionariusza PLT: „Mój stosunek do 
śmierci jest taki, że jestem na nią przygotowany”, rp.ę(l) = 0,16; p = 0,042), wyższe 
poczucie niezależności (r^,(l) = 0,30; p = 0,0001), są mniej zagubione „w świecie bez 
drogowskazów etycznych” (rp5(l) = 0,27; p = 0,0001) i gorzej oceniają swoje zdrowie 
(''pj(I) = -0,21;p = 0,006), w porównaniu z osobami, które nie wybrały tej wartości.

Ze względu na zastosowanie modelu związane z problematyką zdrowia, co będzie 
przedmiotem następnego rozdziału, należy zwrócić uwagę na wysokie, drugie miejsce 
wartości - zdrowie w ogólnej klasyfikacji. Do tego wyniku powrócę w rozdziale 7, 
poświęconym interpretacji.
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Tabela 5.7. Rozkład wyników Kwestionariusza Wartości w grupach osób zdrowych, wyodrębnionych 
w modelu. Procent liczony jest w odniesieniu do wyników uzyskanych w całej próbie (n = 168). 

Pogrubiono wskaźniki procentowe najwyższe w wierszu, podkreślono drugie co do wielkości

Wartości postawy
Ćwiartka 1 Ćwiartka 2 Ćwiartka 3 Ćwiartka 4

Suma Ranga
Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

Choroba 8 73 2 18 1 9 0 0 11 23,5

Cierpienie 12 70 3 18 1 6 1 6 17 22

Kalectwo 3 100 0 0 0 0 0 0 3 26,5

Niepełno
sprawność

3 100 0 0 0 0 0 0 3 26,5

Samotność 7 78 1 11 0 0 1 11 9 25

Wartości przeżyciowe
Godność 45 39 30 26 22 19 19 16 116 7

Miłość 53 33 34 21 39 24 35 22 161 1

Nieśmiertelność 12 54 7 32 3 14 0 0 22 21

Obowiązek 34 43 21 26 14 17 11 14 80 12

Ojcostwo/ 
macierzyństwo

52 37 32 23 34 24 22 16 140 4

Piękno 37 47 25 32 10 12 7 9 79 13

Poświęcanie się 
innym

34 45 21 28 13 17 7 10 75 14

Pożycie seksualne 35 41 27 31 14 16 10 12 86 11

Prawda 48 37 31 24 24 18 28 21 131 5
Przyjaźń 51 36 33 23 30 21 29 20 143 3
Rozrywka 29 45 22 34 7 11 6 10 64 16

Tęsknota 18 60 8 26 2 7 2 7 30 20

Uroda 20 49 16 39 4 10 1 2 41 19
Wierność 45 41 26 24 19 17 19 18 109 8
Wolność 44 47 21 22 15 16 14 15 94 10

Zbawienie 28 48 12 21 10 17 8 14 58 17

Wartości twórcze
Dobra materialne 30 43 18 26 12 17 10 14 70 15 
Rozwój 44 45 28 29 13 13 13 13 98 9 
Sława 5 46 4 36 1 9 1 9 11 23,5

Twórczość 27 49 17 31 6 11 5 9 55 18__
Wiedza 50 39 31 24 25 19 24 18 130 6__
Zdrowie 50 32 33 21 37 24 35 23 155 2 

Suma 824 4149 503 25 356 18 308 16 1991 27__

49 Ta wartość oznacza, że 824 stanowi 41% z sumy 1991.



Rozdział 6

ZASTOSOWANIE MODELU LIBERTALNO-WALORYCZNEGO 
W ANALIZIE WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY POCZUCIEM SENSU 

ŻYCIA A OCENĄ STANU ZDROWIA

Przechodząc z obszaru badań podstawowych w sferę jego zastosowań salutogenetycz- 
nych, podejmuję weryfikację hipotezy, która w postaci operacyjnej brzmi następująco: 
im wyższy będzie wynik badania Poczucia Sensu Życia, tym bardziej rezultat badania 
metodą Moje Zdrowie będzie wskazywał na pozytywną ocenę stanu zdrowia. Wobec 
tak sformułowanej hipotezy miejsce dotychczasowej zmiennej zależnej - poczucie 
sensu życia - zajmuje subiektywna ocena zdrowia.

Podobnie: im wyższy będzie wynik Kwestionariusza Poczucia Niezależności, tym 
lepsza będzie subiektywna ocena stanu zdrowia.

I wreszcie: im większa będzie wrażliwość wobec wartości, wyrażona wynikiem 
Kwestionariusza Wartości, tym lepiej badani będą oceniali swoje zdrowie.

6.1. KORELATY SUBIEKTYWNEJ OCENY ZDROWIA

Subiektywna ocena stanu zdrowia jest pozytywnie skorelowana przede wszystkim 
z poczuciem sensu życia oraz z komponentem niezależności, badanym jako brak zagu
bienia egzystencjalno-moralnego50. Drugi komponent - poczucie wolności - nie jest 
współzależny z oceną zdrowia. W rezultacie ich suma - poczucie niezależności - jest 
istotnym korelatem oceny zdrowia. Im jest wyższa, tym ocena zdrowia jest lepsza (ta
bela 6.1). Wyniki sumaryczne Kwestionariusza Wartości nie są skorelowane z oceną 
zdrowia.

Zagubienie moralne uważam za symptom zniewolenia, natomiast brak zagubienia wskazuje na nie
zależność.
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Tabela 6.1. Korelacje pomiędzy wynikami kwestionariusza Moje Zdrowie (M = 5,58; SD - 2,00) 
a wartościami zmiennych niezależnych (n = 168)

Zmienne niezależne
Osoby zdrowe

^(166) PM SD

Stosunek do życia (steny) 5,65 2,06 037 0,0001

Poczucie wolności (steny) 5,67 1,97 0,14 0,0660

Brak zagubienia (steny) 5,68 2,04 0,38 0,0001

Ich suma, czyli poczucie niezależności (steny) 5,66 1,95 035 0,0001

Wartości przeżyciowe i twórcze (wynik surowy) 8,33 3,10 -0,02 0,3100

Wartości postawy (wynik surowy) 0,43 0,94 -0,13 0,0900

Suma wartości (steny) 5,59 2,00 -0,04 0,5911

Analiza rezultatów Kwestionariusza Wartości na poziomie wyników szczegóło
wych wskazuje, że osoby, które wybierają takie wartości, jak: rozwój, miłość i przy
jaźń, charakteryzuje wysoka ocena własnego zdrowia, natomiast wybór wartości po
stawy - choroby, cierpienia, kalectwa, niepełnosprawności, a także zdrowia jest sko
relowany z oceną zdrowia negatywnie (tabela 6.2). Jest sprawą oczywistą, że badani 
dobrze oceniający zdrowie nie wybierają choroby jako wartości „istotnej i pozytyw
nej”, co potwierdza trafność obu metod. Nie wybierają też wartości postawy, z cierpie
niem włącznie. Można by oczekiwać, że jeśli nie wybierają choroby, to wybiorą zdro
wie. Okazuje się jednak, że tak nie jest. Nie wybierają również zdrowia, co wymaga 
interpretacji (rozdział 7).

Tabela 6.2. Korelacje pomiędzy wynikami kwestionariusza Moje Zdrowie (M= 5,58; SD = 2,00) 
a wartościami uwzględnionymi w Kwestionariuszu Wartości - skale zero-jedynkowe (n = 168)

Wartości (S - postawy) Ranga
Liczba osób

rpl(l) P0 1

Choroba (S) 23,5 157 11 -0,28 0,0001
Cierpienie (S) 22 151 17 -0,21 0,0060
Dobra materialne 15 98 70 -0,04 0,6400
Godność 7 52 116 -0,04 0,6150
Kalectwo (S) 26,5 165 3 -0,25 0,0001
Miłość 1 7 161 0,17 0,0250
Niepełnosprawność (S) 26,5 165 3 -0,25 0,0001
Samotność (S) 25 159 9 0,04 0,6081
Nieśmiertelność 21 146 22 -0,04 0,6373
Obowiązek 12 88 80 -0,08 0,3072
Oj costwo/macierzyństwo 4 28 140 -0,07 0,3991
Piękno 13 89 79 0,05 0,5072
Poświęcanie się dla innych 14 93 75 0,01 0,9053
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Prawda 5 37 131 -0,15 0,0573
Przyjaźń 3 25 143 0,16 0,0352
Rozrywka 16 104 64 -0,09 0,2570
Pożycie seksualne 11 82 86 0,07 0,3980
Rozwój 9 70 98 0,20 0,0081
Uroda 19 127 41 -0,09 0,2424
Sława 23,5 157 11 -0,07 0,3661
Wiedza 6 38 130 0,03 0,6871
Tęsknota 20 138 30 o,n 0,1541
Twórczość 18 113 55 -0,13 0,0843
Wierność 8 59 109 0,06 0,4500
Wolność 10 74 94 -0,11 0,1502
Zbawienie 17 110 58 -0,02 0,7752
Zdrowie 2 13 155 -O,23SI 0,0030

Można oczekiwać, że korelacja pomiędzy subiektywną oceną zdrowia a wskazywaniem zdrowia, ja- 
Ko wartości istotnej i pozytywnej, będzie dodatnia. Jest jednak ujemna, ponieważ subiektywna ocena stanu 
zdrowia 13 osób, które nie wybrały zdrowia jako wartości, jest wyższa niż pozostałych 155, co analizuję 
w rozdziale 7 (por. tabela 7.2).

6.2. PREDYKTORY SUBIEKTYWNEJ OCENY STANU ZDROWIA

Do zbioru zmiennych niezależnych wprowadziłem tym razem wiek (tabela 6.3), po
nieważ badając trafność kwestionariusza Moje Zdrowie, którym się posługuję jako 
narzędziem subiektywnej oceny stanu zdrowia, stwierdziłem, że wiek jest skorelowany 
istotnie z jego wynikami (rozdział 4.3.5.2, rycina 4.11).

Tabela 6.3. Wiek, poczucie sensu życia, wolności i braku zagubienia oraz wartości przeżyciowe, 
twórcze i postawy jako predyktory subiektywnej oceny stanu zdrowia w krokowej analizie regresji 

wielokrotnej (n = 168). Wariancja wyjaśniona: 28%. Istotność wariancji wyjaśnionej: 
F(5,162) = 13,64;p = 0,0001

Predyktor
Standaryzowany 

współczynnik 
regresji beta

Fjako kryterium 
wejścia zmiennej 

do równania
P

Przyrost wariancji 
wyjaśnionej (%)

Poczucie sensu życia 0,30 30,30 0,0001 15
Wiek -0,26 18,11 0,0001 24
Wartości postawy -0,19 4,099 0,0445 26
Brak zagubienia 0,17 4,029 0,0464 27
poczucie wolności 0,10 2,064 0,1527 28
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Okazuje się, że ocenę zdrowia można przewidzieć na podstawie wielkości poczucia 
sensu życia, braku zagubienia moralno-egzystencjalnego, wartości postawy i wieku. Im 
mniejsze jest zagubienie i większy sens życia, tym ocena jest lepsza. Im starszy jest 
badany i bardziej wrażliwy na wartości postawy, tym gorzej ocenia swoje zdrowie 
(tabela 6.3). Rezultaty te są potwierdzone także na poziomie wyników sumarycznych 
(tabela 6.4). Wartości postawy, negatywnie skorelowane z oceną zdrowia, zaważyły na 
wyniku całego Kwestionariusza Wartości, który ujawnił się jako negatywny predyktor 
oceny zdrowia. Natomiast słaby związek poczucia wolności z oceną zdrowia sprawił, 
że pomimo znaczenia braku zagubienia ich suma - poczucie niezależności - nie jest 
znamiennym predyktorem oceny zdrowia.

Tabela 6.4. Wiek, poczucie sensu życia i niezależności (suma poczucia wolności i zagubienia) oraz 
wartości (wynik sumaryczny) jako predyktory subiektywnej oceny stanu zdrowia w krokowej analizie 

regresji wielokrotnej (n = 168). Wariancja wyjaśniona: 27%. Istotność wariancji wyjaśnionej: 
F(4,163) = 15,34; p = 0,0001

Predyktor
Standaryzowany 

współczynnik 
regresji beta

Fjako kryterium 
wejścia zmiennej 

do równania
P

Przyrost wariancji 
wyjaśnionej (%)

Poczucie sensu życia 0,34 30,30 0,0001 15
Wiek -0,29 18,11 0,0001 24
Wartości -0,14 4,00 0,0473 26
Poczucie niezależności 0,16 3,88 0,0507 27

Spośród 8 indywidualnych wartości, skorelowanych znamiennie z subiektywną 
oceną zdrowia, jej predyktorem pozytywnym jest tylko rozwój, a jedynym istotnym 
negatywnym - choroba. Pozostałe korelaty nie weszły do równania regresji oceny 
zdrowia na założonym poziomie istotności (tabela 6.5). Oznacza to, że wyższa będzie 
ocena zdrowia subiektywnego w przypadku osoby traktującej rozwój jako wartość, 
natomiast niższa, jeśli wartościąjest choroba.

Tabela 6.5. Poszczególne wartości jako predyktory subiektywnej oceny stanu zdrowia w krokowej 
analizie regresji wielokrotnej (n = 168). Wariancja wyjaśniona: 7%. Istotność wariancji wyjaśnionej: 

F(3,164) = 4,12; p = 0,0075

Predyktor
Standaryzowany 

współczynnik 
regresji beta

Fjako kryterium 
wejścia zmiennej 

do równania
P

Przyrost wariancji 
wyjaśnionej (%)

Rozwój 0,17 4,55 0,0344 3 
Choroba -0,17 5,419 0,0211 6
Zdrowie -0,11 2,20 0,1397 7 .
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6.3. SUBIEKTYWNA OCENA STANU ZDROWIA W MODELU ANALIZY ŚCIEŻEK

W statystycznym modelu symulacji zależności przyczynowo-skutkowych funkcję bez
pośrednich determinant subiektywnej oceny zdrowia pełnią wiek i poczucie sensu ży
cia (rycina 6.1).

Wiek sprawia, że ocena zdrowia jest gorsza, natomiast poczucie sensu życia ma 
wpływ pozytywny. Jest ono zresztą tak jak w modelu poprzednim (rycina 5.1), uwa
runkowane komponentem poczucia niezależności, określanym jako brak zagubienia, 
a także wartościami. Brak zagubienia i wartości postawy pełnią również rolę determi
nant bezpośrednich. Brak zagubienia ma znaczenie pozytywne, natomiast wrażliwość 
na wartości postawy sprawia, że zdrowie oceniane jest gorzej.

Rycina 6.1. Wiek, poczucie sensu życia, wolności i braku zagubienia oraz wartości jako determinanty 
subiektywnej oceny zdrowia. Parametry modelu: wariancja oceny zdrowia jest wyjaśniona w 28%, 

cAi2(14) = 22,46;p = 0,07; GOF = 0,93; AGOF = 0,96. Pogrubionajest ścieżka główna, a linią 
przerywaną zaznaczona ścieżka nieistotna statystycznie

6.4. SUBIEKTYWNA OCENA ZDROWIA W LIBERTALNO-WALORYCZNYM 
MODELU POCZUCIA SENSU ŻYCIA

Tym razem osi podstawowe modelu stanowią: brak poczucia zagubienia moralno- 
■egzystencjalnego (wynik skali Brak Zagubienia w Kwestionariuszu Niezależności) 
oraz wynik sumaryczny Kwestionariusza Wartości (obydwa w stenach, rycina 6.2), 
a nie poczucie niezależności i wartości, jak w rozdziale 5. Wprowadziłem zmianę 
w stosunku do modelu podstawowego (rycina 5.4), ponieważ poczucie niezależności 
jako całość nie jest tak powiązane z oceną zdrowia, jak jego komponent - brak zagu
bienia.



104

Subiektywna ocena zdrowia wyraźnie wzrasta wzdłuż osi wertykalnej - braku za
gubienia. Średnie z około 5. stena wzrastają do ponad 6. (tabela 6.3). Różnica pomię
dzy ćwiartką 1 i 2 oraz 3 i 4 jest znamienna statystycznie (tabela 6.6).

Oś braku zagubienia 
sten 10 

Ćwiartka 4

n = 38; Moz = 6,26; SDoz = 1,48

Oś wartości
sten 1

n = 43; Moz = 4,72; SD0Z = 1,89
Ćwiartka 3

sten 1

Ćwiartka 1

n — 51; Mqz ~ 6,27; SDoz = 2

sten 10

n = 36; Moz = 4,92; SD0Z = 1,99
Ćwiartka 2

Rycina 6.2. Statystyka opisowa subiektywnej oceny stanu zdrowia (średnia: MOz i odchylenie 
standardowe: SDOz) w ćwiartkach układu wyznaczonego przez wyniki skali Poczucie Zagubienia 
oraz sumę wartości - wynik Kwestionariusza Wartości (model libertalno-waloryczny, n = 168)

Tabela 6.6. Istotność różnic wyników średnich poczucia sensu życia pomiędzy ćwiartkami wyzna
czonymi przez wyniki skali Poczucie Zagubienia oraz sumę wartości - wynik Kwestionariusza 

Wartości (model libertalno-waloryczny, n= 168)

M SD M SD
t P

p testu 
Levene 'aĆwiartka 1 Ćwiartka 2

6,27 2 4,92 1,99 3,12 0,0024 0,9275
Ćwiartka 2 Ćwiartka 3

4,92 1,99 4,72 1,89 0,45 0,6562 0,6277
Ćwiartka 3 Ćwiartka 4

4,72 1,89 6,26 1,48 4,04 0,0001 0,2456
Ćwiartka 4 Ćwiartka 1

6,26 1,48 6,27 2 0,03 0,9766 0,0609

Nie występują natomiast zmiany w poziomie - wzdłuż osi wartości. Ich wpływ po
średni, widoczny w modelu ścieżek (rycina 6.1), tutaj nie wystąpił prawie w ogóle.

Znaczenie braku zagubienia ujawnia się również na rycinie 6.3, przedstawiającej 
ocenę zdrowia w modelu libertalno-walorycznym. Wyraźnie widać, że płaszczyzna 
wyników pnie się ku górze w miarę wzrostu wartości braku zagubienia, natomiast 
pozostaje prawie równoległa do osi wartości.

Przedstawione rezultaty badań, zarówno podstawowych, jak i stosowanych, wyma- 
gająpróby interpretacji, która jest treścią następnego rozdziału.



Rycina 6.3. Subiektywna ocena zdrowia w modelu libertalno-walorycznym. Wszystkie trzy wymiary 
w stenach: SW - suma wartości, BZ - brak zagubienia, OZ - subiektywna ocena zdrowia (n = 168)





Rozdział 7

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA OSÓB ZDROWYCH

Budując libertalno-waloryczny model poczucia sensu życia, wykorzystałem wyniki 
badania 168 osób zdrowych, przedstawione w rozdziale 5. W modelu tym poczucie 
sensu życia jest określone przez dwa wymiary - niezależność podmiotową i wrażli
wość na wartości (ryciny 5.4, 5.5), stąd jego nazwa: libertalno-waloryczny. Podstawo
wy wniosek z przedstawionych badań można sformułować w ten sposób, że im więk
sze jest poczucie niezależności oraz wrażliwość wobec wartości, tym większe poczucie 
sensu życia. Wśród zmiennych niezależnych, uwzględnionych w badaniu, zwraca 
uwagę jeden z dwu wymiarów poczucia osobowej niezależności, nazwany brakiem 
zagubienia we współczesnym świecie, który może wydawać się pozbawiony norm 
i drogowskazów etycznych. Zagubienie to ma charakter egzystencjalno-moralny. I jeśli 
nawet żyjemy w czasach liberalizmu etycznego, to jak zawsze przeświadczenie o ist
nieniu obiektywnych norm i wartości sprzyja poczuciu sensu życia. Tak było w warun
kach obozu koncentracyjnego, którego doświadczył Franki. Może obóz stanowił śro
dowisko etycznie dużo bardziej jednoznaczne, biało-czarne, w porównaniu z okresem 
transformacji obyczajowej współczesnego świata, to jednak bez porównania bardziej 
zagrażał zachowaniu sensu. A pomimo wszystko Franki, przyjmując postawę ponad 
cierpienie, nie zagubił wartości życia. Badane przeze mnie osoby ujawniają tę samą 
prawidłowość - jeśli człowiek nie ulega poczuciu zagubienia, wzrasta prawdopodo
bieństwo dostrzeżenia sensu. Brak zagubienia oznacza zachowanie podmiotowej nie
zależności, odpowiedzialności. Wraz z drugim komponentem wolności - poczuciem 
niezależności, stanowią atrybuty człowieka wolnego ku wartościom. Wrażliwość wo
bec wartości jest nieodłącznym wymiarem sensu. Szczególne znaczenie mają, zgodnie 
z założeniami Frankla, wartości postawy. Im bardziej badani byli skłonni uznać do
świadczenia trudne, takie jak choroba, samotność, czy będące ich wspólną płaszczyzną 
cierpienie za wartości istotne i, co więcej, pozytywne, tym większa jest możliwość, że 
zachowają pomimo wszystko sens życia. Mają więc znaczenie wartości postawy - ale 
jak wynika z moich badań - na poczucie sensu życia rzutuje przede wszystkim wrażli
wość na wartości przeżyciowe, a dokładniej miłość i zbawienie. Dopiero w dalszym 
planie pojawia się obowiązek (tabela 5.5, rycina 5.2). Są to wyniki o tyle zaskakujące, 
że-jak już wspominałem w rozdziale 5 - miłość, o którą w sposób mniej czy bardziej 
jawny zabiega każdy człowiek, w moich badaniach wybrało około 96%, natomiast 
zbawienie tylko 34,5%. Tym samym badana grupa nie była w jakiś szczególny sposób 
religijna, a jednak zbawienie okazało się tak mocno skorelowane z poczuciem sensu 
życia, iż w analizach wielozmiennowych (krokowej analizie regresji, analizie ścieżek) 
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wysunęło się wśród wartości na plan pierwszy obok miłości, która zresztą w myśl re
zultatów analizy ścieżek ma znaczenie jeszcze większe, bo równocześnie wzmacnia 
wrażliwość na zbawienie, jako wartość istotną i pozytywną. Uzupełniające dane wyja
śniające tę zależność przedstawiłem w tabeli 7.1.

Tabela 7.1. Statystyka opisowa wyników Kwestionariusza Stosunku do Życia (w stenach), w grupach, 
które wybrały (1) bądź nie wybrały (0) wartości miłość i zbawienie w Kwestionariuszu Wartości 

(n = 168)

Statystyka
Miłość Zbawienie

0 1 0 1
n 7 161 110 58
Kwestionariusz Stosunku 
do Życia - M

3,86 5,73 5,21 6,48

Kwestionariusz Stosunku 
do Życia - SD

2,41 2,01 1,88 2,13

/(166) - 2,39 (p = 0,0181) 
p testu Levene 'a = 0,2597

- 3,98 (p = 0,0001) 
p testu Levene 'a = 0,2187

Widać wyraźnie, że 7 osób, które nie wybrały miłości, ma obniżone poczucie sensu 
życia, w porównaniu z większością badanych, natomiast ci, którzy wskazali na zba
wienie jako wartość istotną i pozytywną przejawiają poczucie sensu życia ponad śred
nią która w skali stenowej jest równa 5,5, i jest ono również znacząco wyższe.

Warto tu przypomnieć, jak podstawowe znaczenie w egzystencji człowieka Franki 
przypisuje miłości. Przytacza sformułowanie Hansa Ursa von Balthasara „sens bytu 
zawiera się w miłości” (Franki, 1984, s. 40). Oznacza to, że miłość jest podstawową 
relacją podmiotu z innymi podmiotami, jako forma transcendencji, a bez transcenden
cji nie można mówić o egzystencji (por. rozdział 1.4.2).

W zakresie hierarchii wartości należy także zwrócić uwagę na wysokie, drugie 
miejsce wartości - zdrowie, w ogólnej klasyfikacji. Jest to zgodne z rezultatami badań 
Puchalskiego (1997), przeprowadzonymi w grupie około 2 tysięcy osób, pracowników 
pięciu dużych zakładów przemysłowych, którzy zdrowie umieścili bardzo wysoko 
w hierarchii wartości.

Uzyskane wyniki zainspirowały mnie do zastanowienia się nad tym, jakie wartości 
wybierali ludzie, wypełniając Kwestionariusz Wartości. Wręczając kwestionariusz 
z instrukcją: „Wybierz wartości istotne i pozytywne”, oczekiwałem, że badani będą 
wskazywać na wartości ważne dla nich i dające satysfakcję, niosące radość realizacji. 
Wydaje się jednak, że reagując na instrukcję „istotne i pozytywne”, badani wskazują 
przede wszystkim na wartości, które są dla nich ważne, ale których realizacja wymaga 
wysiłku, czyli aktywizuje proces radzenia sobie (Heszen-Niejodek, 2000)52. Skąd taka 
interpretacja? Inspiracją są właśnie wybory zdrowia, ale także i choroby w kontekście 
subiektywnej oceny własnego zdrowia. Jest to jedyna sytuacja w tym badaniu, kiedy 

2 Heszen-Niejodek (2000) stwierdza, że kryterium wyróżnienia zachowań, które w psychologii określa 
się mianem - radzenie sobie (coping), może być określenie - wysiłek (effort). Mówiąc o radzeniu sobie, 
mamy na myśli zachowania, które przychodzą z wysiłkiem (por. Wstęp).
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określona wartość - właśnie zdrowie, jest badana z dwu stron: raz w Kwestionariuszu 
Wartości deklaratywnie: Jak dalece (ta wartość) jest istotna i pozytywna w moim 
życiu?, a drugi raz w metodzie Moje Zdrowie, niejako w zastosowaniu -Jak oceniam 
jej realizacją, czyli swoje zdrowie? Wyniki badania zawiera tabela 7.2. Zgodnie 
z oczekiwaniem osoby, które wybrały chorobą, oceniają swoje zdrowie jako gorsze, 
w porównaniu z osobami, które choroby nie wybrały. Można było jednak oczekiwać, 
że badani, którzy wybiorą zdrowie jako wartość istotną i pozytywną, będą wyżej 
oceniać swoje zdrowie niż badani, którzy zdrowia nie wybrali. Rozkład wyników jest 
jednak odwrotny.

Osoby, które wysoko oceniały swój stan zdrowia, nie wybierały choroby, ale także 
nie wskazywały na zdrowie, co może oznaczać, że ludzie, którzy nie skarżą się na stan 
zdrowia, nie zauważają go jako wartości. W takim razie kto wybierał zdrowie? Czy 
osoby, które wybrały zdrowie, a była ich większość, gorzej je oceniają? Okazuje się, że 
trochę gorzej, ale różnica nie jest zamienna (tabela 7.2).

Tabela 7.2. Porównanie wyników kwestionariusza Moje Zdrowie (w stenach) w grupach, które 
wybrały (1) bądź nie wybrały (0) wartości choroba i zdrowie w Kwestionariuszu Wartości (n = 168)

Statystyka
Choroba Zdrowie

0 1 0 1
n 157 11 13 155
Moje Zdrowie — M 5,67 4,36 6,46 5,51
Moje Zdrowie — SD 1,93 2,46 2,07 1,97
1(166) 2,13 (p = 0,0350) 

p testu Levene 'a = 0,1311
1,67 (p = 0,0976) 

p testu Levene 'a = 0,7289

Subiektywna ocena zdrowia w grupce 13 osób, które nie wybrały wartości zdrowie, 
jest nieco wyższa niż wśród 155, które ją wybrały. Natomiast większość, która wybrała 
wartość zdrowie, ocenia je na poziomie trochę niższym, a tym samym interpretacja, że 
ludzie wybierają takie wartości, które są dla nich ważne, ale ich realizacja zachodzi 
kosztem radzenia sobie, na razie potwierdza się na poziomie tendencji, co oznacza, że 
w większej grupie może okazać się słuszna. Jeśli rzeczywiście ludzie pytani o to, jakie 
są w ich życiu wartości istotne i pozytywne, wskazują na wartości, które są dla nich 
ważne, których realizacja wnosi coś dobrego w ich życie, ale co więcej, które przycho
dzą im z wysiłkiem, konsekwentnie można by przypuszczać, że najczęściej wybierane: 
miłość, przyjaźń, rodzicielstwo, prawda, wiedza, zachowanie poczucia godności, wier
ność to wartości pożądane, ale stwarzające problemy w realizacji.

Kwestia motywacji wyboru jest istotna w tych badaniach, ponieważ rzuca światło 
na to, co oznacza wybieranie wartości postawy. Może znaczyć, że doświadczenia te 
(cierpienie, samotność, choroba) są z różnych względów niełatwe, ale z perspektywy 
indywidualnej ponad 10 procent badanych, którzy na nie wskazali, są w jakiś sposób 
cenione. Inaczej mówiąc - są dla nich wartościami o charakterze przypisanym (por. 
rozdział 2.4.1). Jeśli badany wybiera cierpienie jako wartość istotną i pozytywną, to 
znaczy, że jest ono dla niego doświadczeniem ważnym, które przeżywa i z którym 
w jakiś sposób się z zmaga, co mu daje satysfakcję. Zresztą na takie przeżywanie cier
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pienia wydają się wskazywać wyjaśnienia badanych, udzielane w odpowiedzi na pyta
nie, czym dla nich jest wybrana wartość (przytoczone w rozdziale 5.4).

Wracając do wartości, które determinują poczucie sensu życia, trzeba stwierdzić, że 
zgodnie z przedstawionym tokiem rozumowania wskazywanie na miłość i zbawienie 
nie oznacza, że wartości te są realizowane przez badanych bez trudności. Wręcz prze
ciwnie, ich realizacja może nastręczać sporo problemów, nie zmienia to jednak faktu, 
że są dla badanych istotne. Może jako wyznaczające cele, niełatwe, ale ważne. Miłość 
jako wartość ogólnoludzka jest, jak wspomniałem wcześniej, fundamentem bytu czło
wieczego w każdym wymiarze, także poczucia sensu życia. Sprawa jest znacznie bar
dziej złożona w przypadku doświadczania zbawienia jako wartości. Zakotwiczone jest 
ono w wierze i dotyczy ludzi wierzących. Przyjęcie zbawienia jako wartości oznacza 
wiarę w życie pozagrobowe, w nieśmiertelność duszy, a przede wszystkim sprawia, że 
miejsce aksjologicznego bytu idealnego - absolutu - zajmuje osobowy Bóg, który 
zbawia, a więc wchodzi z osobą w relację. W rezultacie można stwierdzić, że wiara 
religijna sprzyja zachowaniu poczuciu sensu życia. Natomiast wszyscy, niezależnie od 
przekonań religijnych, budują, a przynajmniej mogą budować, swoje poczucie sensu 
życia na miłości.

Jeśli wynik dotyczący determinant poczucia sensu życia wyrazić w noetycznych ka
tegoriach metapsychologicznych, to można powiedzieć, zgodnie z hipotezą, że im więk
sza jest siła ducha (podmiotowa niezależność) i transcendencja ku absolutowi (wrażli
wość na wartości, postawa ponad uwarunkowania), tym większe uczestniczenie w jego 
egzystencji (sens jako uczestniczenie w egzystencji absolutu). Natomiast biorąc pod 
uwagę znaczenie transcendencji ku zbawieniu, wychodzi się już nawet poza filozofię 
antropologiczną ku religii: im bardziej człowiek zważa na perspektywę zbawienią tym 
bardziej sens swego życia lokalizuje w relacji z Bogiem, tym bardziej sens jednostkowy 
ad situationem et adpersonam jest fundowany przez sens totalny, uosobiony.

Dalsze wyniki dotyczące motywacji wyboru wartości zostaną przedstawione na 
podstawie badań klinicznych (rozdział 9), dlatego do kwestii tej powrócę w rozdziale 
12, poświęconym interpretacji badań osób po zawale serca.

Ilustracją odpowiedzi na pytanie o determinanty subiektywnej oceny zdrowia, które 
zainspirowało część stosowaną omawianych badań (rozdział 6), jest diagram ścieżek 
6.1. Na ocenę tę mają wpływ pozytywny: brak zagubienia morałno-egzystencjalnego 
oraz poczucie sensu życią a negatywny: wiek i wrażliwość na wartości postawy, 
a głównie chorobę. Im mniej zagubiony czuje się człowiek, im bardziej wolny w zmie
rzaniu ku wartościom, tym mocniejsze ma poczucie sensu życia i tym wyżej ocenia 
swoje zdrowie. Natomiast jeśli doświadczenie choroby uważa za wartość, jego ocena 
stanu zdrowia jest niższa.

W sumie przedstawione wyniki układają się w skomplikowaną całość. Wrażliwość 
wobec wartości postawy nie oznacza wysokiej oceny własnego zdrowia (rycina 6.1)- 
Jednak wiadomo, że wrażliwość taka ma pośredni, ale korzystny wpływ na poczucie 
sensu życia (rycina 5.1 i 6.1), który sprzyja wysokiej ocenie stanu swego zdrowia. 
W takim razie jaka jest relacja wartości postawy wobec zdrowia subiektywnego? Wy
jaśnienia może dostarczyć tabela 5.2, z której wynika, że jeśli mówić o znaczeniu 
wartości postawy w modyfikowaniu poczucia sensu życia, to przede wszystkim 
w odniesieniu do cierpienia i samotności. Choroba nie występuje wśród korelatów 
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poczucia sensu życia, jest natomiast ewidentnym predyktorem niskiej oceny zdrowia 
(tabela 6.5). Można więc uznać, że wrażliwość wobec wartości postawy generuje po
średnio poczucie sensu życia (ryciny 5.1 i 6.1) zbiorczo, bo indywidualnie żadna war
tość postawy nie jest jego predyktorem (tabela 5.5), a jeśli wartości postawy w ogóle 
mają związek z poczuciem sensu życia, to chodzi tu o skorelowany z nim stosunek do 
cierpienia i samotności. Pośrednio, poprzez poczucie sensu życia, wrażliwość wobec 
wartości postawy ma korzystny wpływ na ocenę zdrowia, ale z wyjątkiem postawy 
wobec choroby. Gdy choroba jest postrzegana jako wartość przypisana, ocena własne
go zdrowia jest niższa. Ta skomplikowana analiza zależności prowadzi do wniosku, że 
wrażliwość wobec wartości postawy nie może być rozpatrywana jako monolit. Inne są 
konsekwencje traktowania cierpienia i samotności jako wartości, a inne, gdy wyraźnie 
chodzi o chorobę.

7.1. WNIOSKI PODSUMOWUJĄCE

W podsumowaniu przedstawionych wyników badań oraz ich interpretacji można, od
wołując się do pytań postawionych w rozdziale 4 i 5, sformułować następujące wnioski 
teoretyczne:

1. Libertalno-waloryczny model poczucia sensu życia został potwierdzony empi
rycznie: wrażliwość wobec wartości oraz niezależność osobowa mają wpływ pozytyw
ny na poczucie sensu życia.

2. Wysokie poczucie sensu życia jest uwarunkowane obydwiema determinantami 
równocześnie. Każda z nich indywidualnie nie wystarcza do zapewnienia poczucia 
sensu życia. Determinanty te nie są z sobą skorelowane.

3. Charakterystyczny jest ciąg przyczynowo-skutkowy: wrażliwość na wartości 
przeżyciowe i twórcze - wartości postawy - niezależność, przede wszystkim jako brak 
zagubienia moralno-egzystencjalnego - poczucie sensu życia.

4. Jeśli chodzi o wartości postawy, skorelowana pozytywnie z poczuciem sensu ży
cia jest wrażliwość na cierpienie i samotność. Wartości te nie są bezpośrednimi deter
minantami poczucia sensu życia. Mają wpływ pośredni, poprzez niezależność osobo
wą. Wrażliwość wobec cierpienia i samotności jako wartości może przełożyć się na 
poczucie sensu życia, jeśli człowiek czuje się wolny.

5. W zakresie wartości przeżyciowych o pozytywnym wpływie na poczucie sensu 
życia można mówić w przypadku miłości i zbawienia.

6. Jeśli pytamy ludzi, jakie są w ich życiu wartości istotne i pozytywne, wskazują 
zgodnie z hipotezą na wartości, które są dla nich ważne, których realizacja wnosi coś 
dobrego w ich życie, ale co więcej, które przychodzą im z wysiłkiem. Ich realizacja 
wymaga zachowania, które w psychologii określa się jako radzenie sobie (coping).

Wnioski aplikacyjne:
7. Na poziomie badań stosowanych ciąg przyczynowo-skutkowy: wrażliwość na 

wartości przeżyciowe i twórcze - wartości postawy - niezależność - poczucie sensu 
życia, należy uzupełnić o domykającą całość subiektywną ocenę własnego zdrowia.
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8. Na subiektywną ocenę zdrowia mają wpływ pozytywny: brak zagubienia moralno- 
-egzystencjalnego oraz poczucie sensu życia, a negatywny: wiek i wrażliwość na warto
ści postawy. Tym samym poczucie sensu życia i podmiotowa niezależność mają znacze
nie salutogenetyczne, ponieważ mają wpływ pozytywny na zdrowie subiektywne.

9. Jedyną wartością, której realizacja ma pozytywny wpływ na ocenę zdrowia, jest 
rozwój, natomiast traktowanie choroby jako wartości istotnej i pozytywnej obniża oce
nę zdrowia. W tym kontekście przeciwieństwem choroby jest bardziej rozwój niż 
zdrowie.

Wnioski metodologiczne, dotyczące metod autorskich:
10. Kwestionariusz Stosunku do Życia jest metodą o parametrach psychometrycz- 

nych, upoważniających do zastosowania jej w badaniach naukowych, a nawet w dia
gnostyce indywidualnej. Korelacja wyników z wiekiem jest nieistotna. Płeć także nie 
ma znaczenia, podobnie jak wykształcenie.

11. Kwestionariusz Poczucia Niezależności spełnia standardy metody psycholo
gicznej. Uzasadnione jest wyodrębnienie skali Brak Zagubienia oraz Poczucie Wolno
ści. Na wyniki kwestionariusza nie ma wpływu wiek badanych. Podobnie bez większe
go znaczenia jest płeć. Różnica wyników kobiet i mężczyzn w wyniku ogólnym jest 
nieistotna, tak samo w skali Brak Zagubienia, natomiast w Poczuciu Wolności męż
czyźni uzyskują nieco wyższe wyniki, ujawniające tendencję do wystąpienia różnicy 
istotnej. Wykształcenie nie rzutuje na wyniki.

12. Kwestionariusz Wartości spełnia standardy metody psychologicznej. Uzasad
nione jest wyodrębnienie dwu skal: wartości postawy oraz wartości przeżyciowych 
i twórczych. Z wynikami nie jest współzależny wiek, płeć i wykształcenie badanych.

13. Kwestionariusz Moje Zdrowie spełnia standardy psychologiczne jako metoda 
jednoczynnikowa. Wyniki są ujemnie skorelowane z wiekiem badanych, jednakże 
rzetelność zachowana jest w każdej z trzech wyodrębnionych grup wiekowych. Płeć 
nie jest skorelowana z wynikami, podobnie jak wykształcenie.



CZĘSC III

BADANIA KLINICZNE - WERYFIKACJA 
LIBERTALNO-WALORYCZNEGO MODELU 

POCZUCIA SENSU ŻYCIA W ŚWIETLE 
WYNIKÓW OSÓB PO ZAWALE SERCA





Rozdział 8

CEL I CHARAKTERYSTYKA BADANIA OSÓB 
PO ŚWIEŻYM ZAWALE SERCA

8.1. CEL BADAŃ OSÓB PO ZAWALE SERCA

Cel badań osób po świeżym zawale serca jest wieloraki:
Po pierwsze - replikacja badań podstawowych osób zdrowych, przeprowadzona 

w grupie różniącej się pod względem wieku, płci, wykształcenia, środowiska społecz- 
nego, w którym żyją, i stanu zdrowia , w celu uzupełnienia własności psychometrycz- 
nych zastosowanych metod autorskich, a przede wszystkim weryfikacji libertalno- 
-walorycznego modelu poczucia sensu życia, przedstawionego w Części II. Ten cel 
teoretyczny, który uważam za podstawowy, wyznacza kierunek analizy w stronę po
szukiwania podobnych wyników obydwu badań, wskazujących na zależności ogólne. 
Jego realizacja jest przedstawiona w rozdziale 9.

Po drugie - kontynuacja badań stosowanych w grupie klinicznej, poprzez stwier
dzenie relacji pomiędzy doświadczeniem świeżego zawału serca a poczuciem sensu 
życia i jego determinantami. W tym wypadku będzie chodziło o znalezienie różnic 
w zakresie badanych zmiennych pomiędzy osobami zdrowymi i po zawale, w anali
zach wielozmiennowych, co jest treścią rozdziału 10. Zmienną zależną, tak jak w roz
dziale 9, pozostaje poczucie sensu życia, natomiast zbiór zmiennych niezależnych 
zostaje poszerzony o kategorię: świeży zawał serca.

Po trzecie - badania stosowane, których celem jest identyfikacja predyktorów i de
terminant poprawy stanu zdrowia po świeżym zawale serca. Analiza ta została opisana 
w rozdziale 11. W tym wypadku zmienną zależną jest zmiana stanu zdrowia w okresie 
trzech miesięcy po zawale serca, a poczucie sensu życia pełni rolę jednej ze zmiennych 
niezależnych. Pytanie to zakłada mechanizm noopsychosomatyczny: na stan zdrowia 
mogą mieć wpływ dyspozycje osobowe.

53 lm bardziej zróżnicowana jest grupa, w której przeprowadza się badania replikacyjne, tym większa 
trafność zewnętrzna wniosków.
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8.2. GRUPA BADANA

W szpitalach województwa małopolskiego zbadano 120 osób po pierwszym, niepowi- 
kłanym zawale mięśnia w wieku od 32 do 85 lat (M = 60,48; SD = 11,67), w tym 31 
kobiet i 89 mężczyzn. Kobiety są znamiennie starsze od mężczyzn (M kobiet = 65,58; 
M mężczyzn = 58,71; SD kobiet = 10,87; SD mężczyzn = 11,47; t (118) = - 2,91; p = 
0,0043). 44 osoby, to znaczy 37%, mają wykształcenie podstawowe (w tym 14 niepeł
ne podstawowe), 62, to jest około 51% - średnie i niepełne średnie oraz 14, czyli około 
12% - wyższe i niepełne wyższe. 45 osób, czyli 37,5%, to mieszkańcy wsi. 53 osoby 
(44%) mieszka w miastach o wielkości do 100 tysięcy, a 22 (18,5%) w miastach po
wyżej 100 tysięcy mieszkańców.

8.3. METODY WŁASNE - WERYFIKACJA WŁASNOŚCI 
PSYCHOMETRYCZNYCH54

54 Analiza własności psychometrycznych metod autorskich została przedstawiona w rozdziale 4. Tutaj 
jest ona uzupełniona o dane z badań klinicznych, traktowanych jako replikacja badania osób zdrowych.

55 Mgr Jadwiga Berezowska-Pogoń jest psychologiem klinicznym, pracownikiem Oddziału Kardiologu 
Miejskiego Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

8.3.1. Wywiad półustrukturowany

Wywiad psychologiczny z pacjentem na Oddziale Kardiologii został przygotowany na 
podstawie opracowania Jadwigi Berezowskiej-Pogoń55 (materiały nieopublikowane). 
Dotyczy on szeregu informacji o pacjencie, takich jak: dane formalne, sytuacja rodzin
na, mieszkaniowa, zawodowa, dane kliniczne - diagnoza, czas trwania choroby, okre
ślenie stanu pacjenta w klasach NYHA i CSS oraz występowanie biologicznych czyn
ników ryzyka i chorób współistniejących, określenie dominujących źródeł stresu oraz 
poziomu ryzyka wieńcowego, a także stosowanie leków psychotropowych.

Kategorie NYHA stanowią zatwierdzoną przez Nowojorskie Towarzystwo Kardio
logiczne czterostopniową skalę oceny niewydolności fizycznej, w połączeniu z wystę
powaniem bólu wieńcowego, duszności i innych objawów choroby niedokrwiennej 
serca (Criteria Committee, NYHA, 1964). Im wyższa ocena, tym niewydolność więk
sza. Podobny charakter ma klasyfikacja niewydolności fizycznej, przyjęta przez Cana- 
dian Cardiovascular Society (CCS). Również ma 4 klasy i taki sam, patogenetyczny 
kierunek. Obie skale są używane przez kardiologów w Polsce, jakkolwiek CCS cieszy 
się opinią łatwiejszej w użyciu.
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8.3.2. Kwestionariusz Stosunku do Życia

Również w świetle wyników badania 120 osób po zawale Kwestionariusz Stosunku do 
Życia okazał się metodą rzetelną. Współczynnik alfa Cronbacha jest równy 0,79. Tak 
samo można go uważać za metodę jednoczynnikową (tabela 8.1). Tylko dwa twierdze
nia nie są wysycone w stopniu znaczącym czynnikiem I (przyjąłem 0,35 za wartość 
graniczną). Różnica pomiędzy wartością własną czynnika I a następnymi jest również 
bardzo duża.

Błąd standardowy wyniku globalnego (SEM) wynosi 7,05. Przedział ufności wyni
ków surowych, oszacowany na poziomie 90%, zamyka się w przybliżeniu w granicach: 
wynik -5, wynik +5, a więc tak samo jak w grupie osób zdrowych.

Powszechnie używany do badania poczucia sensu życia kwestionariusz PLT (Pilec
ka, 1986; Popielski, 1987, por. rozdział 4.4.6) oraz Kwestionariusz Stosunku do Życia 
różnią się w zakresie podatności na zmienną aprobaty społecznej. Stwierdziłem, że 
korelacja Kwestionariusza Stosunku do Życia z& skalą Samokrytycyzm w kwestionariu
szu Fittsa (por. rozdział 8.3.7) nie jest znacząca: rp£.(U8) = - 0,10, w odróżnieniu od 
korelacji PLTz Samokrytycyzmem. W tym wypadku rpe(118) = - 0,25; p = 0,005.

Potwierdziła się trafność diagnostyczna zbieżna poprzez korelację wyników Kwe
stionariusza Stosunku do Życia z. rezultatami badania testem PLT Crumbaugha i Ma
holicka. W grupie osób po zawale serca obydwie metody również korelują znacząco, 
tak jak w grupie zdrowych (por. rozdział 4.3.2.2). W tym wypadku ^(118) = 0,55; 
P = 0,0001.

Charakterystykę opisową wyników przedstawia tabela 8.2 oraz rycina 8.1. Ponie
waż rozkład jest lekko lewoskośny, przeliczyłem wyniki surowe na skalę stenową56. 
Parametry znormalizowanego rozkładu zawiera tabela 8.2. W dalszych obliczeniach 
używam wyników standardowych.

56 Normy dla pacjentów po zawale serca policzyłem niezależnie od norm dla osób zdrowych.

Korelacja wyników z wiekiem nie jest istotna [^(118) = -0,10; p = 0,2619]. Płeć 
nie ma znaczącego wpływu na wyniki [M kobiet = 5,55; Mmężczyzn = 5,69; /(118) = 
0,33; p = 0,7449]. Istotne jest wykształcenie [rpj(l) = 0,25; p = 0,0051] oraz skorelo
wane z nim środowisko społeczne, w którym żyją badani [rps(l) = 0,19; p = 0,0380], 
Osoby z podstawowym wykształceniem (rycina 8.2) i z małych miejscowości (rycina 
8.3) mają słabsze poczucie sensu życia niż badani z wyższym wykształceniem, z du
żych miast.

W rezultacie przedstawionych analiz można stwierdzić, że wartość psychometrycz- 
na Kwestionariusza Stosunku do Życia została ponownie potwierdzona. Jednakże in
terpretując jego wyniki, należy uwzględnić wykształcenie badanego i środowisko spo
łeczne, w którym żyje.
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Tabela 8.1. Ładunki czynnikowe 20 twierdzeń Kwestionariusza Stosunku do Życia 
w 6 czynnikach, których wartość własna jest większa niż 1. Wyjaśniają one 58% wariancji. 

Wytłuszczono ładunki czynnikowe większe bądź równe 0,35 (n = 120, osoby po zawale serca)

Twierdzenie Czynnik I Czynnik 11 Czynnik III Czynnik IV Czynnik V Czynnik VI

1 0,44 0,00 0,32 0,11 0,38 0,00

2 0,57 -0,09 -0,26 0,32 -0,07 0,09
3 0,52 -0,12 0,20 0,12 -0,26 -0,17
4 0,37 -0,03 -0,11 -0,56 -0,29 0,44
5 0,56 -0,45 0,35 0,10 0,13 0,05
6 0,55 -0,03 0,45 0,04 0,26 0,03
7 0,39 -0,24 0,15 -0,03 -0,28 0,05
8 0,48 -0,01 -0,33 0,35 -0,18 0,39
9 0,55 -0,33 -0,04 -0,41 -0,00 -0,01
10 0,36 -0,37 -0,01 -0,18 -0,06 -0,18
11 0,51 0,53 -0,10 -0,06 0,18 0,33
12 0,50 -0,27 0,20 0,12 0,16 0,26
13 0,45 0,54 0,09 0,03 -0,02 -0,18
14 0,39 -0,21 -0,32 -0,28 -0,02 -0,53
15 0,65 0,30 -0,32 0,09 0,13 -0,14
16 0,62 0,15 -0,25 -0,10 0,08 -0,31
17 -0,04 0,40 0,69 -0,30 0,05 -0,09
18 0,53 0,32 -0,06 -0,41 0,10 0,12
19 0,15 -0,27 -0,06 -0,01 0,81 0,09
20 0,55 0,20 0,17 0,45 -0,01 -0,20
Wartość 
własna

4,66 1,72 1,51 1,36 1,24 1,10

Tabela 8.2. Statystyka opisowa wyników Kwestionariusza Stosunku do Życia w grupie osób po 
zawale serca (n = 120)

Stosunek do 
życia M Me Minimum Maksimum SD Asymetria Kurioza

Wynik surowy 65,85 65,5 40 79 7,05 -0,58 0,81
Steny 5,67 5 1 10 2,08 0,63 -0,13
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Rycina 8.1. Rozkład wyników surowych Kwestionariusza Stosunku do Życia W grupie osób po za
wale serca (oś pozioma - wyniki, pionowa - liczba osób, linia ciągła - rozkład normalny, n = 120)

Rycina 8.2. Wzrost poczucia sensu życia wraz z wykształceniem osób po zawale serca, znamienny 
statystycznie (oś pionowa - steny, n = 120)
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Rycina 8.3. Zależność pomiędzy stosunkiem do życia a miejscem zamieszkania osób po zawale serca, 
znamienna statystycznie (oś pozioma: 1 - wieś, 2 - miasto do 100 tysięcy mieszkańców, 3 — miasto 

powyżej 100 tysięcy, oś pionowa - steny, n = 120)

8.3.3. Kwestionariusz Poczucia Niezależności

W świetle wyników osób po zawale serca współczynnik rzetelności alfa Cronbacha 
Kwestionariusza Poczucia Niezależności w wersji 22 pytań wynosi 0,72. Jest on tylko 
o 0,05 niższy w porównaniu z wynikami osób zdrowych, a więc nadal wystarczająco 
wysoki, aby zastosować metodę w badaniach. Natomiast rezultaty analizy czynnikowej 
nie potwierdziły dwuczynnikowej struktury testu (por. tabele 4.3 i 8.3).

Spośród 12 twierdzeń przypisanych do skali Brak Zagubienia (Z) tylko 8 jest zna
miennie wysyconych czynnikiem I, który w analizie wyników osób zdrowych został 
zidentyfikowany jako czynnik tej skali. Przy czym 7 z tych 8 to twierdzenia, które 
pochodzą z pierwotnej 9-pozycyjnej skali. Ich trafność jest tu potwierdzona po raz 
drugi, co świadczy o wysokiej jakości tych pozycji. Natomiast żadne ze stwierdzeń 
skali Poczucie Wolności (W) nie jest znacząco wysycone czynnikiem II, który skoja
rzyłem poprzednio właśnie z tą skalą. W rezultacie konieczne jest zrezygnowanie 
z liczenia wyników obydwu skal w analizie badań osób po zawale serca, a uzasadnione 
jest obliczanie wyniku ogólnego, oddającego Poczucie Niezależności. Treść twierdzeń 
odpowiada przyjętemu wcześniej podziałowi na dwie skale, dlatego nie uważam za 
zasadne przyjmowanie tutaj nowego podziału, zgodnego z bieżącą analizą czynnikową, 
pozostawiając problem identyfikacji twierdzeń wynikom dalszych badań.
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Błąd standardowy wyniku globalnego (SEM) wynosi 4,09. Przedział ufności wyni
ków surowych, oszacowany na poziomie 90%, zamyka się w przybliżeniu w granicach: 
wynik -7, wynik +7, a więc jest minimalnie większy niż w grupie osób zdrowych (por. 
rozdział 43.3.2).

Powtórzyłem ustalenie trafności diagnostycznej zbieżnej, licząc korelację Poczucia 
Niezależności z czynnikiem Afirmacja życia w wolności, który wyodrębniłem w anali
zie czynnikowej wyników wcześniejszego badania 72 mężczyzn w okresie po zawale 
serca (Ostrowski, 2002, 2004). Tym razem korelacja wynosi rpe(\ 18) = 0,41 i jest rów
nież znamienna statystycznie (p = 0,0001).

Tabela 8.3. Ładunki czynnikowe 22 twierdzeń Kwestionariusza Poczucia Niezależności w 7 czynni
kach, których wartość własnajest większa niż 1. Wyjaśniają one 61% wariancji. Wytłuszczono 

ładunki czynnikowe większe bądź równe 0,35; zgodne z układem dwuczynnikowym Podkreślono 
ładunki większe bądź równe 0,35, niezgodne z układem dwuczynnikowym. „W” przy numerze 

twierdzenia oznacza Poczucie wolności, „Z” - Brak zagubienia, (n = 120, osoby po zawale serca)

Twierdzenie
Czynniki

I(Z) II (W) III IV V VI VII
1 W 0,01 0,30 -0,10 -0,07 0,62 -0,18 0,27
2Z 0,28 0.40 -0,17 0,02 -0,22 0.65 0,03
3 W -0,21 0,17 0,17 -0.53 -0,15 -0,04 0,22
4Z -0,24 0,63 0,12 0,32 -0,20 -0,06 -0,09
5Z 0,54 -0,14 0,35 -0,06 0,09 0,04 -0,05
6W 0,35 -0,01 -0.58 0,13 0,10 -0,10 0,36
7W 0.56 -0,13 -0,39 0,11 -0,15 0,08 0,22
8Z 0,17 0.49 -0,13 -0,45 -0,20 0,22 -0,24
9W 0,54 0,12 -0,17 -0,15 0,36 0,02 -0,21
IOW 0,23 -0,04 -0,41 0.54 -0,09 -0,01 -0.36
11 W 0,15 0,15 -0.56 -0,35 -0,38 -0,33 -0,11
12Z 0,81 -0,11 0,30 -0,07 0,11 0,13 -0,14
13Z 0,47 0,13 -0,17 -0,22 -0,01 -0.43 -0.38
14 Z 0,24 0,72 0,02 0,22 0,04 0,10 0,06
15 Z 0,49 0,16 0,16 -0,30 -0,14 0,22 0,19
16Z 0,18 0.49 0,32 -0,13 0,06 -0,40 -0,07
17Z 0,38 0,16 0,16 0,12 -0.37 -0,28 0,51

J8W -0,01 -0,20 0,37 0,22 -0.53 -0,15 -0,14
19 Z 0,20 0,56 0,21 0,39 0,15 -0,06 -0,02
20 Z 0,63 -0,06 0,02 0,23 -0,12 -0,15 0,17
21z 0,78 -0,21 0,22 0,04 0,09 0,02 -0,14
22 Z 1,09 -0,33 0,08 -0,07 -0,04 0,00 0,08
Wartość 
wlasna

4,15 2,34 1,74 1,55 1,35 1,19
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O trafności metody samoopisowej można wnioskować również, analizując jej po
datność na zmienną aprobaty społecznej. Kryterium trafności była korelacja ze skalą 
Samokrytycyzm w kwestionariuszu Fittsa (por. rozdział 8.3.7). Na podstawie wyników 
badań 120 osób po świeżym zawale serca stwierdziłem, że korelacja Kwestionariusza 
Poczucia Niezależności ze skalą Samokrytycyzm nie jest znacząca i wynosi rpe(l 18) = 
0,05.

Korelacja z wiekiem w badaniach osób po zawale serca jest znamienna [r/3e(l 18) = 
-0,31; p = 0,0005; rycina 8.5], w odróżnieniu od badań osób zdrowych (por. rozdział 
4.3.3.2). Płeć nie ma znaczenia [Mkobiet = 5,94; Mmężczyzn = 5,56; Z(118) = -0,91; 
ni], natomiast wykształcenie różnicuje w tym wypadku istotnie: im wyższe, tym po
czucie niezależności większe [F(5,l 14) = 2,55; p = 0,0313; rycina 8.6]. Ważne jest 
również miejsce zamieszkania. Osoby z wiosek i małych miast mają znamiennie 
mniejsze poczucie wolności osobowej w porównaniu z badanymi z dużych miast 
[F(2,l 17) = 6,61;^ = 0,0019; rycina 8.7].

Charakterystykę opisową wyników Kwestionariusza Poczucia Niezależności 
w grupie osób po zawale przedstawia tabela 8.4 i rycina 8.4. Rozkład nieco prawosko- 
śny skłania do standaryzacji wyników. Skorzystałem ze skali stenowej, której charakte
rystyka zawarta jest w tabela 8.4.

Rycina 8.4. Rozkład surowych wyników globalnych Kwestionariusza Poczucia Niezależności 
w grupie osób po zawale serca (oś pozioma - wyniki, pionowa — liczba osób, linia ciągła — rozkład 

normalny, n = 120)
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Tabela 8.4. Charakterystyka opisowa wyników Kwestionariusza Poczucia Niezależności 
w grupie osób po zawale serca (n = 120)

Poczucie 
niezależności

M Me Minimum Maksimum SD Asymetria Kurtoza

Wynik surowy 58,96 57,00 42 79 7,73 0,42 -0,66
Steny 5,66 6,00 1 10 1,97 -0,01 -0,27

Rycina 8.5. Znamienna korelacja poczucia niezależności z wiekiem osób po zawale serca 
(oś pozioma - steny poczucia niezależności, oś pionowa - wiek, n = 120)
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Niepełne podst. Niepełne średnie Niepełne wyższe
Podstawowe Średnie Wyższe

Rycina 8.6. Wzrost poczucia niezależności wraz z wykształceniem osób po zawale serca, znamienny 
statystycznie (oś pionowa - steny, n = 120)

Rycina 8.7. Zależność pomiędzy poczuciem niezależności a miejscem zamieszkania osób po zawale 
serca, znamienna statystycznie (oś pozioma: 1 - wieś, 2 - miasto do 100 tysięcy mieszkańców, 

3 - miasto powyżej 100 tysięcy, oś pionowa - steny, n = 120)
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W rezultacie przedstawionych wyników uzasadnione jest stwierdzenie, że wartości 
psychometryczne Kwestionariusza Poczucia Niezależności zostały potwierdzone. 
Zmiany wymaga tylko sposób liczenia wyników: w tym wypadku można liczyć jedy
nie rezultat globalny. Interpretując go, należy zwrócić uwagę na wiek badanego, jego 
wykształcenie i miejsce zamieszkania.

8.3.4. Kwestionariusz Wartości

Wszyscy badani po zawale serca wymieniają wartości przeżyciowe, prawie wszyscy, 
z wyjątkiem jednej osoby, podają wartości twórcze, a 84 na 120 osób (70%) wymienia 
przynajmniej jedną wartość postawy. Tym samym, podobnie jak w grupie osób zdro
wych, możliwe jest badanie własności psychometrycznych wszystkich trzech części 
Kwestionariusza Wartości.

Za pomocą analizy czynnikowej można potwierdzić trafność teoretyczną metody, 
określoną uprzednio na podstawie wyników badania osób zdrowych (rozdział 4.3.4). 
Podobnie najwyraźniej zaznacza się czynnik II, wartości postawy, przy czym w tym 
wypadku czynnikiem tym są znamiennie wysycone 4 wartości: choroba, cierpienie, 
kalectwo i niepełnosprawność. Samotność tym razem jest najbardziej związana z czyn
nikiem III, a tęsknota w ogóle nie mieści się w układzie konfirmacyjnym trzech czyn
ników, który odpowiada trzem rodzajom wartości, wyróżnionym przez Frankla. 
Z czynnikiem II są skorelowane istotnie także wartości z innych kategorii - twórczych 
i przeżyciowych, ale z ładunkami negatywnymi, co oznacza, że ich lokalizacja nie jest 
sprzeczna z teorią (tabela 8.5). Negatywna korelacja znacząca pomiędzy twierdzeniem 
a czynnikiem oznacza, że twierdzenie należy uwzględniać w obliczaniu wartości czyn
nika, ale jako odwrotne. Niezasadne jest jednak zliczanie mniejszej liczby punktów, 
czy wręcz punktów ujemnych w skali wartości postawy, wówczas gdy badany wybie- 
rze wartość innej kategorii, na przykład dobra materialne. Tak by należało zrobić 
w przypadku typowego kwestionariusza, w którym konieczne jest udzielenie odpowie
dzi na każde pytanie, natomiast lista wyboru wartości, które można, ale niekoniecznie 
trzeba zaznaczać, nie powinna uwzględniać wyborów negatywnych, chyba że inaczej 
sformułowana byłaby instrukcja: „Zaznacz plus przy wartościach, ku którym zmie
rzasz, a minus przy takich, których unikasz”.

Ładunek - 0,44 przy dobrach materialnych w czynniku II oznacza, że jeśli badany 
wybiera tę wartość, to jego rezultat sumaryczny wartości postawy jest mniejszy, co nie 
oznacza, że jeśli nie wybiera, to jego wynik w zakresie wartości postawy będzie większy.

Dlatego w tej grupie licząc wartości postawy, można uwzględnić 4 wartości, jak
kolwiek trzeba chyba również pozostawić w tej kategorii samotność, która zupełnie nie 
jest skorelowana z czynnikiem I, wartości przeżyciowych. Tym samym, tak jak po
przednio, wśród wartości postawy pozostaje 5 wartości, natomiast wartości przeżycio
we, skorelowane z czynnikiem II ujemnie, nie są uwzględniane w obliczaniu wskaźni
ka wartości postawy.
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Tabela 8.5. Rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej Kwestionariusza Wartości T.M. Ostrow
skiego. Trzy czynniki wyjaśniają 37% wariancji wyników. Wytłuszczono ładunki czynnikowe więk
sze bądź równe 0,35; zgodne z założeniami teoretycznymi. Kursywą oznaczono ładunki większe bądź 

równe 0,35; niezgodne z teorią (W01 - numer wartości, S - wartości postawy, P - przeżyciowe, 
T - twórcze, n = 120, osoby po zawale serca)

Czynnik I Czynnik II Czynnik III

Twierdzenia kwestionariusza Wartości 
przeżyciowe

Wartości 
postawy

Wartości 
twórcze

W01 S Choroba -0,32 0,73 0,05

W02 S Cierpienie -0,38 0,73 -0,05

W03 T Dobra materialne 0,13 -0,44 -0,08

W04 P Godność -0,61 0,02 0,10

W05 S Kalectwo -0,05 0,62 -0,05

W06 P Miłość -031 -0,25 0,13

W07 S Niepełnosprawność -0,35 0,62 0,26

W08 S Samotność -0,06 0,26 0,41

W09 P Nieśmiertelność -0,40 0,15 0,00

WIO P Obowiązek -0,58 -0,04 -0,09

W11 P Ojcostwo/macierzyństwo 0,12 -0,01 -0,03

W12P Piękno -0,46 -0,20 -0,35

W13 P Poświęcanie się dla innych -0,53 0,25 -0,15

W14 P Prawda -0,45 -0,34 0,60

W15 P Przyjaźń -0,37 -0,40 0,59

W16 P Rozrywka -0,12 -0,53 -0,21

W17 P Pożycie seksualne -0,40 -0,31 -0,24

W18T Rozwój -0,72 0,02 -0,19

W19P Uroda -0,21 -0,40 -0,34

W20 T Sława -0,44 -034 -0,38

W21 T Wiedza -0,53 -0,01 0,27

W22 S Tęsknota -0,23 -0,10 -0,04

W23 T Twórczość -0,66 -0,01 -0,10
W24 P Wierność 0,01 0,13 0,05
W25 P Wolność -033 -0,00 -0,47

W26 P Zbawienie -0,34 0,27 -0,16
W27 T Zdrowie -0,40 -0,48 0,54
Wartość własna 4,28 3,53 2,15

Czynnikiem I wy syconych jest znamiennie 11 wartości przeżyciowych, spośród 15, 
co potwierdza identyfikację tego czynnika. Ponieważ wszystkie wartości mają ładunki 
ujemne, minus w tym wypadku nie ma znaczenia. Wartości twórcze natomiast wystę
pują we wszystkich trzech czynnikach, co sugeruje, podobnie jak poprzednio, liczenie 
łącznie wartości przeżyciowych i twórczych.
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Rzetelność wyodrębnionych w ten sposób skal jest wystarczająca. Najwyższa 
w przypadku wartości postawy (alfa Cronbacha = 0,83), a niższa w wartościach prze- 
życiowo-twórczych (alfa = 0,72) i podobnie dla całej metody (alfa = 0,72).

Błąd standardowy wyniku globalnego (SEM) wynosi 1,91. Przedział ufności wyni
ków surowych, oszacowany na poziomie 90%, zamyka się w przybliżeniu w granicach: 
wynik -3, wynik +3, a więc tak samo jak w grupie osób zdrowych (por. rozdział 
4.3.4.3). Błąd standardowy wyniku w skali wartości przeżyciowych i twórczych ma 
wartość 1,67. Przedział ufności wyników surowych w tym wypadku zamyka się 
w przybliżeniu w granicach: wynik -3, wynik +3, a więc jest znacznie większy niż 
u osób zdrowych. Natomiast błąd standardowy pomiaru za pomocą skali wartości po
stawy wynosi 0,51; a przedział zamyka się w granicach wynik -1, wynik +1, a więc 
jest mniejszy niż u osób zdrowych.

Rozkład wyników surowych zawiera tabela 8.6 oraz rycina 8.8. Jak widać, jest on 
prawie normalny, jednakże zastosowałem przeliczenie wyników surowych na steny, 
aby zachować odpowiedniość do rezultatów badania stosunku do życia oraz niezależ
ności, które wyrażam w stenach.

Tabela 8.6. Statystyka opisowa wyników sumarycznych Kwestionariusza Wartości osób po zawale 
serca (n = 120)

Wartości M Me Minimum Maksimum SD Asymetria Kurioza
Wynik surowy 17,88 18,50 8 25 3,62 -0,54 -0,18
Steny 5,80 5,50 1 10 2,17 0,07 -0,77

Rycina 8.8. Rozkład sumarycznych wyników surowych Kwestionariusza Wartości osób po zawale 
serca (oś pozioma - wyniki, pionowa - liczba osób, linia ciągła - rozkład normalny, n = 120)
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Korelacja wyników Kwestionariusza Wartości z wiekiem w tej grupie również nie 
jest istotna: rpe z wynikiem ogólnym wynosi 0,06; ze skalą wartości postawy 0,12; 
z wartościami przeżyciowymi i twórczymi 0,002. Podobnie nie ma znaczenia wy
kształcenie. F(5,l 14) ma wartość od 0,54 do 1,14 i nie jest istotne. Płeć również nie 
jest współzależna z wynikami, z wyjątkiem wartości postawy, których znamiennie 
więcej wybierają kobiety (tabela 8.7). Nie jest też ważne miejsce zamieszkania 
[F(2,l 17) = 0,79].

Istotne jest, że Kwestionariusz Wartości nie jest podatny na działanie zmiennej 
aprobaty społecznej, z wyjątkiem wartości postawy. Korelacja Samokrytycyzmu (por. 
rozdział 8.3.7) z wynikiem ogólnym w stenach wynosi 0,05; z wynikiem surowym 
skali wartości przeżyciowo-twórczych 0,07, natomiast ze skalą wartości postawy 
- 0,18 i jest istotna na poziomie p = 0,0449. Ta metoda, badająca wartości, a więc 
„predysponowana” do współzależności z potrzebą aprobaty społecznej, jednak się jej 
oparła, z wyjątkiem wartości postawy, których zakreślanie w tej grupie może mieć 
walor komunikatu społecznego.

Tabela 8.7. Różnice w zakresie wyników Kwestionariusza Wartości pomiędzy kobietami 
i mężczyznami po zawale serca (n = 120). Zastosowano test t„ew, czyli t Studenta z niezależną 

estymacją wariancji51. W nawiasie po wartości t„ew liczba stopni swobody

Zmienne
Kobiety 
(» = 31)

Mężczyźni 

(« = 89) tfiew P
p testu 

Levene 'a
M SD M SD

Wartości postawy 
(w. surowy)

1,29 1,58 0,56 1,07 2,39 (40) 0,0215 0,0001

Wartości przeżyciowo- 
twórcze (w. surowy)

16,90 3,37 17,44 3,08 - 0,78 (48,6) 0,4405 0,6480

Wynik ogólny (steny) 5,97 2,26 5,74 2,14 0,49 (50,1) 0,6288 0,8229

Podsumowując, można stwierdzić, że wartość psychometryczna Kwestionariusza 
Wartości została potwierdzona.

8.3.5. Medyczny Wskaźnik Stanu Zdrowia

Medyczny Wskaźnik Stanu Zdrowia (MWSZ) jest metodą własną, konsultowaną me
dycznie, obejmującą wyniki prawie wszystkich podstawowych badań charakteryzują
cych stan zdrowia pacjenta kardiologicznego. W badaniach klinicznych zajął on miej
sce kwestionariusza Moje Zdrowie, stosowanego w badaniu osób zdrowych. Różnica 
w zakresie przeznaczenia dotyczy głównie tego, że Medyczny Wskaźnik Stanu Zdrowia 
dotyczy zdrowia obiektywnego, a Moje Zdrowie — zdrowia subiektywnego (Heszen- 
-Niejodek, 2005). Lekarze kardiolodzy przypisali poszczególnym wynikom wagi od

57 Test t z niezależną estymacją wariancji stosuje się, gdy różnica pomiędzy wariancjami w obydwu 
grupach jest znamienna {test Levene 'a istotny) lub gdy jest znaczna dysproporcja liczebności obydwu grup- 
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3 do 9, zależnie od znaczenia określonego badania jako komponentu całościowej oceny 
stanu zdrowia chorego. Wynik uzyskany przez badanego dzieli się przez wynik mak
symalny, jaki mógłby on uzyskać w wykorzystanych badaniach, a iloraz mnoży się 
przez 100%. W ten sposób otrzymuje się wskaźnik stanu zdrowia, w zakresie od 1 do 
100%, tym wyższy, im lepsze są wyniki badań. Mówi on o tym, jaki procent możli
wych do uzyskania wyników stanowi suma punktów, które zebrał badany.

Z całej skali wyodrębniłem objawy odczuwane podmiotowo, takie jak: ból wieńco
wy, duszność, ból niewieńcowy w klatce piersiowej oraz odczuwanie zaburzeń rytmu 
serca. Liczone analogicznie, jak cała metoda, stanowią Wskaźnik Objawów Podmioto
wych (WOP). Dotyczy on także zdrowia obiektywnego, ale w zakresie objawów od
czuwanych przez pacjenta. Nie uwzględniam w nim, przykładowo, wzrostu poziomu 
cholesterolu, którego chory nie odczuwa, a który jest brany pod uwagę w Medycznym 
Wskaźniku Stanu Zdrowia. Wskaźnik ten, podobnie jak każda inna metoda oceny 
zdrowia obiektywnego, powinien oddawać zmiany stanu zdrowia następujące w czasie. 
Aby stwierdzić, jaka jest dynamika wyników, skorelowałem rezultaty badania 66 osób 
po świeżym zawale serca, zbadanych dwukrotnie w odstępie 3 miesięcy. Wyniki 
przedstawia tabela 8.8.

Wyniki MWSZ z pierwszego badania korelują znacząco z rezultatami tych samych 
badanych po trzech miesiącach, ale korelacja jest niska. Nie jest to więc test o stabil
nych wynikach, w odróżnieniu od skali NYHA i WOP.

Problem stałości wyników jest powiązany z zagadnieniem trafności diagnostycznej, 
rozumianej jako wrażliwość metody na zmianę. Dalsze analizy potwierdzają, że pod 
tym względem MWSZ jest narzędziem dobrym, podczas gdy WOP, NYHA oraz CCS 
nie informują o zmianach w stanie zdrowia badanych, jakie zaszły w okresie trzech 
miesięcy od zawału (tabele 8.9 i 8.10).

Tabela 8.8. Współczynniki stabilności bezwzględnej Medycznego Wskaźnika Stanu Zdrowia 
(MWSZ), Wskaźnika Objawów Podmiotowych (WOP) oraz skali NYHA (n = 66)

NYHA, badanie II MWSZ, badanie II WOP, badanie II
NYHA, badanie I 0,62 -0,31 -0,53

p = 0,0001 p = 0,0106 p = 0,0001
MWSZ, badanie I -0,23 0,32 0,34

p = 0,0603 p = 0,0085 p = 0,0058
WOP, badanie I -0,47 0,27 0,59

p = 0,0001 p = 0,0309 p = 0,0001
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Tabela 8.9. Istotność zmian, jakie zaszły w wynikach Medycznego Wskaźnika Stanu Zdrowia (MWSZ), 
Wskaźnika Objawów Podmiotowych (WOP) oraz skali NYHA w okresie trzech miesięcy (n = 66)

Zmienne
Badanie I Badanie II

/(65) P
M SD M SD

MWSZ 64 10 73 11 -6,12 0,0001

WOP 71 21 73 19 -1,09 0,2816

NYHA 2,11 1,04 2,15 0,88 -0,43 0,6650

Wskaźnik MWSZ informuje o tym, że w okresie trzech miesięcy nastąpiła w grupie 
średnia poprawa stanu zdrowia z 64 do 73% wartości oczekiwanej. 100% oznacza, że 
wszystkie wyniki są w granicach normy.

Błąd standardowy wyniku globalnego (SEM) wynosi 8,25. Przedział ufności wyni
ków surowych, oszacowany na poziomie 90%, zamyka się w przybliżeniu w granicach: 
wynik-14, wynik +14.

Tabela 8.10. Istotność zmian, jakie zaszły w wynikach CCS w okresie trzech miesięcy (n = 46)

Zmienne
Badanie I Badanie II

r(45) PM SD M SD

CCS 2,46 1,00 2,30 0,92 1,26 0,2122

Trafność zbieżną metody określiłem na podstawie wyników badania 230 osób po 
świeżym zawale serca, korelując je z kategoriami NYHA (tabela 8.11) oraz CCS (ta
bela 8.12).

Tabela 8.11. Korelacje pomiędzy Medycznym Wskaźnikiem Stanu Zdrowia (MWSZ), Wskaźnikiem 
Objawów Podmiotowych (WOP) oraz skalą NYHA (w = 230)

Zmienna 
korelowana NYHA

(228) P
M SD M SD

MWSZ 66 10 2,32 1,09 -0,45 0,0001
WOP 69 20 2,32 1,09 -0,58 0,0001

Tabela 8.12. Korelacje pomiędzy Medycznym Wskaźnikiem Stanu Zdrowia (MWSZ), Wskaźnikiem 
Objawów Podmiotowych (WOP) oraz skalą CCS (n = 170)

Zmienna 
korelowana CCS

/>(168) P
M SD M SD

MWSZ 65 10 2,52 0,99 -0,52 0,0001

WOP 68 20 2,52 0,99 -0,69 0,0001

NYHA 2,42 0,99 2,52 0,99 0,95 0,0001

Wiek nie jest skorelowany z wynikami: r^ z MWSZ wynosi 0,07; a ze skalą WOP 
ma wartość - 0,02. Dla porównania warto dodać, że skala NYHA też nie jest skorelowa
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na z wiekiem (r^ = 0,09) i tylko wyniki CCS są tym gorsze, im pacjent jest starszy 
(rpe = 0,20; p = 0,011). Kobiety mają znacząco gorsze wyniki badań lekarskich niż męż
czyźni (tabela 8.13). Wykształcenie jest współzależne z wynikami WOP; F(5,224) = 
2,93; p = 0,0139, przy czym kierunek współzależności jest zmienny, o dodatnim trendzie 
(rycina 8.9). W przypadku pozostałych brak współzależności z wykształceniem.

Tabela 8.13. Różnice w zakresie stanu zdrowia obiektywnego pomiędzy kobietami i mężczyznami 
po zawale serca

Zmienne (n)
Kobiety Mężczyźni

t df P
p testu 

Levene 'aM SD M SD
MWSZs’ (230) 63,80 10,89 67,31 10,19 2,33 228 0,0205 0,4734
WOP (230) 63,13 19,31 72,08 19,90 3,14 228 0,0019 0,4882
NYHA (230) 2,59 0,90 2,15 1,01 -3,06 228 0,0025 0,2672
CCS (170) 2,84 0,81 2,39 1,03 tnew=- 3,10 118,74 0,0024 0,0003

Podsumowując, można stwierdzić, że MWSZ jest mniej rzetelny, ale bardziej diagno
styczny, natomiast WOP wysoce rzetelny, ale mało wrażliwy na zmiany. Równocześnie 
należy podkreślić, że żadna ze skal przyjętych jako standardowe w kardiologii, to znaczy 
ani NYHA, ani CCS, nie oddaje poprawy stanu zdrowia równie adekwatnie jak MWSZ.

Rycina 8.9. Współzależność pomiędzy wynikami Wskaźnika Objawów Podmiotowych 
(oś pionowa) a wykształceniem (n = 230)

51 MWSZ i WOP mają kierunek salutogenetyczny, a NYHA i CCS - patogenetyczny.
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8.3.6. Metoda standardowa - W.H. Fitts, Wskaźnik Samokrytycyzmu 
w Skali Badania Obrazu Własnej Osoby (Skala Samooceny)

W celu oceny wrażliwości na aprobatę społeczną w badaniach wykorzystałem Wskaź
nik Samokrytycyzmu z kwestionariusza W.H. Fittsa (1964), nazwanego: Skala Badania 
Obrazu Własnej Osoby (Skala Samooceny), w tłumaczeniu H. Grzegołowskiej i adap
tacji w ramach programu prowadzonego przez K. Jankowskiego w roku 1975. Samo
krytycyzm jest badany za pomocą 10 stwierdzeń, stanowiących pięciopunktowe skale 
likertowskie. Treściowo mają one charakter „lekko poniżający” (Fitts, 1964, s. 7), jed
nak większość ludzi odnosi je do siebie. „Osoby, które nie przyznają się do opisanych 
w tych stwierdzeniach właściwości, najczęściej zachowują się obronnie i celowo dążą 
do przedstawiania siebie w lepszym świetle” (Fitts, 1964, s. 8). Optymalne są wyniki 
średnie, które oddają przeciętny samokrytycyzm. Zbyt wysoki może prowadzić do 
zaniżania wyników, a niski do przedstawienia autoportretu za bardzo pozytywnego. 
W prezentowanych tu badaniach Samokrytycyzm ma duże znaczenie, ponieważ stanowi 
kryterium podatności na działanie zmiennej aprobaty społecznej wszystkich metod 
autorskich.

Autor podręcznika dokonuje przeglądu badań walidacyjnych, stwierdzając, że 
współczynniki rzetelności kwestionariusza, otrzymane różnymi metodami, oscylują 
w granicach 0,80-0,90. Przekonujące są także wyniki badań, dotyczące trafności 
w zakresie różnicowania postawy wobec siebie grup pacjentów psychiatrycznych 
(schizofrenicy paranoidalni, osoby depresyjne, zaburzenia osobowości) oraz licznych 
grup wyróżnionych według różnych kryteriów badawczych. W podsumowaniu Fitts 
stwierdza, że metoda jest trafnym narzędziem badania postawy wobec siebie w zakre
sie poszczególnych komponentów, a także wyniku globalnego, oddającego poczucie 
własnej wartości.

Wartość psychometryczną metody sprawdziłem, korzystając ze swego materiału. 
Statystyka opisowa wyników badania Samokrytycyzmu 120 osób po świeżym zawale 
serca przedstawiona jest w tabeli 8.14. Wyniki mają rozkład, który w sposób szczegól
ny nie odbiega od normalnego.

Tabela 8.14. Statystyka opisowa wyników Wskaźnika Samokrytycyzmu w Skali Badania Obrazu
Własnej Osoby W.H. Fittsa (n = 120)

Wynik M Me Min. Maks. SD Asymetria Kurtoza

Samokrytycyzm 34,72 35,00 23,00 48,00 4,959 -0,1302 — 0,2871

Wyniki Samokrytycyzmu znacząco maleją z wiekiem (tabela 8.15, rycina 8.10). 
Natomiast wykształcenie nie jest zmienną znaczącą.

Płeć jest ważnym modyfikatorem samokrytycyzmu (tabela 8.16). Kobiety są mniej 
samokrytyczne, ponieważ w tej grupie są starsze.
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Tabela 8.15. Wiek, wykształcenie a Samokrytycyzm w Skali Badania Obrazu Własnej Osoby
W.H. Fittsa {n = 120). Wytłuszczono współczynniki istotne

Wynik Wiek Wykształcenie
/>(118) P F(5,114) P

Samokrytycyzm -0,42 0,0001 1,65 0,1527

Rycina 8.10. Korelacja pomiędzy wiekiem badanych (w = 168) a wynikami Wskaźnika 
Samokrytycyzmu jest znamienna i wynosi ^(118) = - 0,42; p = 0,0001

Podsumowując wyniki badań własnych, można stwierdzić, że Wskaźnik Samokryty
cyzmu w Skali Badania Obrazu Własnej Osoby W.H. Fittsa ma wymagane wartości 
psychometryczne. Należy podkreślić, że użyte w badaniach metody autorskie wolne są 
od korelacji z Samokrytycyzmem, co oznacza, że nie są podatne na działanie zmiennej 
aprobaty społecznej (por. rozdziały 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4).

Tabela 8.16. Różnice w zakresie wyników Wskaźnika Samokrytycyzmu w Skali Badania Obrazu
Własnej Osoby W.H. Fittsa pomiędzy kobietami i mężczyznami po zawale serca (n = 120)

Zmienne Kobiety
(n = 31)

Mężczyźni
(» = 89) t 59*new P

p testu
Levene 'a

M SD M SD
Samokrytycyzm 32,81 4,586 35,38 4,935 -2,64 0,0107 0,6673

59 Zastosowano test tnew, czyli t Studenta z niezależną estymacją wariancji, ze względu na dysproporcję 
liczebności grup. W nawiasie po wartości tnn, liczba stopni swobody.





Rozdział 9

WERYFIKACJA LIBERTALNO-WALORYCZNEGO MODELU 
POCZUCIA SENSU ŻYCIA - BADANIA PODSTAWOWE OSÓB 

PO ŚWIEŻYM ZAWALE SERCA

9.1. KORELATYI PREDYKTORY POCZUCIA SENSU ŻYCIA OSÓB 
PO ŚWIEŻYM ZAWALE SERCA

W badaniach osób po zawale serca ponownie zweryfikowałem hipotezy przedstawione 
w rozdziale 4.1 w postaci teoretycznej i w rozdziale 5.1 w kategoriach operacyjnych, 
które brzmią następująco:

- im wyższy jest wynik w Kwestionariuszu Poczucia Niezależności, tym wyższy 
w metodzie badania poczucia sensu życia, czyli Kwestionariuszu Stosunku do Życia',

- im wyższy jest wynik w Kwestionariuszu Wartości, tym wyższy w metodzie ba
dania poczucia sensu życia, czyli Kwestionariuszu Stosunku do Życia.

Analizę wyników rozpocząłem od zbadania korelacji pomiędzy poczuciem sensu 
życia a zmiennymi niezależnymi. W tym wypadku, tak jak w badaniu osób zdrowych, 
również nie brałem pod uwagę płci i wieku. W analizach wielozmiennowych uwzględ
niłem natomiast wykształcenie i miejsce zamieszkania, ponieważ wyniki Kwestiona
riusza Stosunku do Życia są znacząco skorelowane z tymi zmiennymi (rozdział 8.3.2).

Z poczuciem sensu życia są znamiennie współzależne wartości przeżyciowe i twór
cze oraz poczucie niezależności, nie występuje natomiast znacząca korelacja z warto
ściami postawy (tabela 9.1).

Tabela 9.1. Korelacje pomiędzy wynikami Kwestionariusza Stosunku do Życia (M= 5,65; SD = 2,00) 
a wartościami zmiennych niezależnych (n = 120)

Zmienne niezależne Osoby zdrowe
(118) PM SD

Poczucie niezależności (steny) 5,66 1,97 0,51 0,0001
Wartości przeżyciowe i twórcze 
(wynik surowy)

17,30 3,15 0,19 .0,0344

Wartości postawy (wynik surowy) 0,75 1,25 -0,01 0,8704
Suma wartości (steny) 5,80 2,17 0,18 0,0458

Pojedyncze wartości są również istotnie powiązane z poczuciem sensu życia (tabela
9-2). Są to wartości przeżyciowe, kolejno: prawda, ojcostwo i macierzyństwo, obowią
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zek i przyjaźń, miłość, uroda, wartość postawy - samotność oraz twórcze: rozwój, wie
dza. W sumie 9 na 27 uwzględnionych w kwestionariuszu. Należy jednak pamiętać 
o tym, że największe znaczenie dla osób po zawale serca mają wybierane przez 
wszystkich, bez jednej osoby: zdrowie i wierność. Zresztą ze względu na dużą liczbę 
wyborów nie było możliwe obliczenie korelacji tych wartości z poczuciem sensu życia. 
Można jednak uznać, że znaczących wartości jest 11. Dobra materialne zajmują 15. 
miejsce w hierarchii, identycznie jak w badaniu osób zdrowych (por. tabela 5.2).

Tabela 9.2. Hierarchia wartości w grupie osób po zawale serca oraz korelacje pomiędzy wynikami 
Kwestionariusza Stosunku do Życia (M= 5,65; SD = 2,00) a wartościami uwzględnionymi 

w Kwestionariuszu Wartości - skale zero-jedynkowe (n = 120)

Wartości (S - postawy)
Procent 

wyborów
Ranga Liczba osób

r poliseryjne P0 1
Choroba (S) 21,67 24 94 26 -0,01 0,8834

Cierpienie (S) 27,50 23 87 33 0,07 0,4482

Dobra materialne 71,67 15 34 86 0,09 0,3570

Godność 87,50 10,5 15 105 0,13 0,1601

Kalectwo (S) 9,17 27 109 11 -0.15 0,0990

Miłość 95,00 6 6 114 0,20 0,0262

Niepełnosprawność (S) 16,67 25 100 20 -0,05 0,5852

Samotność (S) 14,17 26 103 17 0,23 0,0110
Nieśmiertelność 39,17 21 73 47 0,06 0,5255

Obowiązek 87,50 10,5 15 105 0,30 0,0001
Ojcostwo/macierzyństwo 96,67 5 4 116 0,35 0,0001
Piękno 80,83 12 23 97 0,05 0,6153

Poświęcanie się dla innych 89,17 8 13 107 0,09 0,3232
Prawda 97,50 3,5 3 117 0,44 0,0001
Przyjaźń 97,50 3,5 3 117 0,24 0,0093
Rozrywka 64,17 18,5 43 77 0,06 0,5480

Pożycie seksualne 77,50 13 27 93 0,10 0,2620

Rozwój 70,83 16 35 85 0,30 0,0001
Uroda 64,17 18,5 43 77 0,19 0,0364
Sława 30,00 22 84 36 -0,01 0,9590

Wiedza 88,33 9 14 106 0,24 0,0081
Tęsknota 49,17 20 61 59 0,04 0,6855

Twórczość 65,83 17 41 79 -0,03 0,7791
Wierność60 99,17 1,5 1 119 -

Wolność 90,00 7 12 108 0,09 0,3143

Zbawienie 75,00 14 30 90 -0,01 0,9490_

Zdrowie 99,17 1,5 1 119 -

60 Korelacji dwuseryjnej wierności i zdrowia z poczuciem sensu życia nie można obliczyć, ponieważ 
w grupie osób z wartością „0” jest po jednej osobie, a wzór zakłada liczenie średniej arytmetycznej sensu 
życia w obydwu grupach.
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W poszukiwaniu predyktorów poczucia sensu życia osób po świeżym zawale serca 
uwzględniłem płeć, wiek, wykształcenie oraz szereg zmiennych środowiskowych (ta
bela 9.3). Kierowałem się tym, że poczucie niezależności, będące tu zmienną niezależ
ną, jest skorelowane z wiekiem i wykształceniem (por. rozdział 8.3.3), a wartości po
stawy z płcią (por. rozdział 8.3.4.), co może mieć jakiś wpływ na globalny wynik Kwe
stionariusza Wartości. Biorąc pod uwagę, że byli to pacjenci w ostrej fazie choroby 
wieńcowej, uwzględniłem skalę NYHA. Wprowadzając te zmienne do krokowej anali
zy regresji wielokrotnej, zwiększyłem prawdopodobieństwo, że otrzymane wyniki nie 
będą następstwem niekontrolowanych zależności przypadkowych. Okazało się, że 
spośród 11 zmiennych niezależnych 8 weszło do równania regresji61, z czego 3 sąpre- 
dyktorami poczucia sensu życia (istotne p). Należą do nich zmienne psychologiczne: 
niezależność i wrażliwość wobec wartości oraz medyczna: ocena pacjenta w skali 
NYHA - im lepsza (wynik niższy liczbowo), tym sens życia jest większy.

61 Jako kryterium przyjąłem F= 1,01.

Analiza regresji ukierunkowuje poszukiwanie determinant poczucia sensu życia po 
zawale serca.

Tabela 9.3. Poczucie niezależności, wartości (wynik sumaryczny) oraz wydolność fizyczna (NYHA) 
jako predyktory poczucia sensu życia osób po zawale serca (n = 120). Wariancja wyjaśniona: 39%.

Istotność wariancji wyjaśnionej: F(8,l 11) = 8,93; p = 0,0001

Predyktor

Standaryzowany 
współczynnik 
regresji beta

Fjako kryterium 
wejścia zmiennej 

do równania P

Przyrost 
wariancji 

wyjaśnionej 
(%)

Poczucie niezależności 0,58 42,61 0,0001 26
Wartości 0,27 10,15 0,0004 32
NYHA -0,16 4,30 0,0476 35
Sytuacja mieszkaniowa -0,09 2,20 0,2629 36
Wiek 0,18 1,35 0,0492 37
Sytuacja zawodowa 0,11 1,91 0,1942 38
Rodzina 0,08 1,37 0,2813 39
Płeć kobieca -0,08 1,01 0,3167 39
Wykształcenie - < 1,00 - -
Miejsce zamieszkania - < 1,00 - -
Doba po zawale - < 1,00 - -
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9.2. POCZUCIE SENSU ŻYCIA OSÓB PO ZAWALE SERCA W MODELU 
ANALIZY ŚCIEŻEK

Do modelu zależności strukturalnych wprowadziłem 11 zmiennych, użytych poprzed
nio w analizie regresji (tabela 9.3). Okazuje się, że na sens życia osób po zawale mają 
bezpośredni wpływ wszystkie 3 predyktory, ustalone wcześniej, to znaczy: poczucie 
niezależności, wrażliwość na wartości oraz wydolność fizyczna, określona według 
skali NYHA (rycina 9.1). Ponadto ważne w strukturze wzajemnych zależności są wiek 
i płeć, mające wpływ na niezależność podmiotową pacjentów. O negatywnej korelacji 
pomiędzy wiekiem a wynikiem Kwestionariusza Niezależności wiadomo było już 
wcześniej (por. rozdział 8.3.3), natomiast płeć nie jest skorelowana z tą metodą, a jed
nak tutaj płeć kobieca występuje jako przyczyna większej niezależności psychicznej.

Analizując wyniki badania osób zdrowych (rozdział 5.2), poszukiwałem następnie 
modelu zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi wartościami 
a poczuciem sensu życia. Tutaj jednak nie sposób obliczyć korelacje pomiędzy najczę
ściej wybieranymi wartościami: wiernością i zdrowiem a poczuciem sensu życia, po
nieważ wartości te wybrali wszyscy, bez jednej osoby. Tym samym analiza regresji 
i wyznaczanie ścieżek przyczynowo-skutkowych byłyby pozbawione dwu istotnych 
wartości, w związku z czym zrezygnowałem z tych obliczeń, przechodząc do syntezy 
badań, jaką jest weryfikacja libertalno-walorycznego modelu poczucia sensu życia 
w kontekście wyników badania osób chorych.

0,25

Rycina 9.1. Determinanty poczucia sensu życia osób po zawale serca (n = 120). Parametry modelu: 
wariancja poczucia sensu życia jest wyjaśniona w 38%, chi2 (25) = 36,64; p = 0,062; GOF = 0,95;

AGOF = 0,86
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9.3. LIBERTALNO-WALORYCZNY MODEL POCZUCIA SENSU ŻYCIA 
W ŚWIETLE WYNIKÓW BADANIA OSÓB PO ŚWIEŻYM ZAWALE SERCA

Wartości średnie poczucia sensu życia w poszczególnych ćwiartkach modelu niezależ
ność kształtują się zgodnie z przewidywanym rozkładem teoretycznym. Najwyższa jest 
średnia w ćwiartce 1, gdzie niezależność i wrażliwość na wartości są największe, 
a najniższa w przeciwległej ćwiartce 3, o najmniejszych wartościach obydwu dymensji 
(rycina 9.2). Wszystkie różnice pomiędzy ćwiartkami, liczone zgodnie z ruchem wska
zówek zegara, są znamienne statystycznie (tabela 9.4). Tym samym model libertalno- 
waloryczny poczucia sensu życia w świetle wyników osób po zawale serca został po
twierdzony, co ilustruje rycina 9.3. Płaszczyzna poczucia sensu życia unosi się w kie
runku od najniższych wyników niezależności i wartości (ćwiartka 3 z przodu rysunku) 
do najwyższych (ćwiartka 1 w głębi).

Oś poczucia niezależności 
sten 10

Ćwiartka 4 Ćwiartka 1

n = 34; MSDz = 5,82; SDSDz = 1,87 n — 28; Msdz — 7,36; SDsdz ~ 1,77

Oś wartości 
sten 1

n — 26; Msdz ~ 4,08; SDsdz ~ 1>49
Ćwiartka 3

sten 1

sten 10

n — 32; Msdz ~ 5.25; SDsdz ~ 1,52
Ćwiartka 2

Rycina 9.2. Statystyka opisowa poczucia sensu życia osób po zawale serca (średnia: MSdz > odchyle
nie standardowe: SDsdz) w ćwiartkach układu wyznaczonego przez poczucie niezależności oraz 

wrażliwość wobec wartości (model libertalno-waloryczny, n = 120)

Tabela 9.4. Istotność różnic wyników średnich poczucia sensu życia pomiędzy ćwiartkami wyzna
czonymi przez poczucie niezależności oraz wartości (model libertalno-waloryczny, osoby po zawale 

serca, n = 120)

M | SD M | SD
t P

p testu 
Levene 'aĆwiartka 1 Ćwiartka 2

7,36 1 1,77 5,25 1 1,52 4,9582 0,0001 0,5554
Ćwiartka 2 Ćwiartka 3

5,25 1 1,52 4,08 1 1,49 2,9405 0,0048 0,7514
Ćwiartka 3 Ćwiartka 4

4,08 1 1,49 5,82 1 1,87 - 3,9070 0,0002 0,1988
Ćwiartka 4 Ćwiartka 1

5,82 1 1,87 7,36 1 1,77 3,2967 0,0016 0,6654
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9.4. WRAŻLIWOŚĆ WOBEC WARTOŚCI W ODNIESIENIU DO LIBERTALNO- 
-WALORYCZNEGO MODELU POCZUCIA SENSU ŻYCIA OSÓB
PO ZAWALE SERCA

W analizie wyników osób po zawale serca zwraca uwagę dość szczególne rozłożenie 
wartości w poszczególnych ćwiartkach modelu. Najwięcej wartości wybrali badani 
z ćwiartki 2 (tabela 9.5). Są to zarówno wartości postawy, jak i twórcze, i przeżyciowe. 
Następnie ćwiartka 1 i 4, a najmniej, zgodnie z przewidywaniem, jest wybranych war
tości w ćwiartce 3. Trudno się dopatrzyć zależności pomiędzy rodzajem wartości 
(twórcze, przeżyciowe, postawy) a wyborami w poszczególnych ćwiartkach.

Powstaje pytanie, dlaczego pod względem liczby wyborów nie dominuje ćwiartka 1, 
tak jak to było w przypadku badania osób zdrowych (por. tabela 5.6)? Dlaczego w tym 
wypadku niezależność nie idzie w parze z wrażliwością na wartości, jeśli jedno i drugie 
określa poczucie sensu życia?

Co prawda zmienne te nie są z sobą skorelowane [rpe(l 18) = - 0,11; p = 0,2221], 
ale tak samo było w grupie osób zdrowych [^(166) = 0,13;/? = 0,1018; por. rozdział 
5.3], a tam jednak największa wrażliwość na wartości charakteryzowała osoby z naj
większym poczuciem niezależności. Najprawdopodobniej znaczenie mają w tym wy
padku zmienne niezależne uboczne. Mogą to być czynniki o charakterze demograficz
nym, takie jak środowisko, w którym żyje badany, i jego wykształcenie. Na taką od
powiedź wskazują wyniki umieszczone w tabeli 9.6.

W ćwiartce 2 dominują badani ze wsi i z małych miast, z wykształceniem podsta
wowym. Ich charakteryzuje przede wszystkim duża wrażliwość na wartości i równo
cześnie mała niezależność osobowa. Zresztą społeczność wsi i małych miast nie jest 
jednolita. Różnicuje ją wykształcenie. Druga część badanych z tego środowiska to oso
by, które znalazły się w 4 ćwiartce i mają one wykształcenie średnie i wyższe, a w mo
delu charakteryzuje ich mała wrażliwość na wartości i duża niezależność. Można więc 
uogólnić, że wrażliwość wobec wartości jest związana ze środowiskiem społecznym, 
a niezależność osobowa z wykształceniem. Większa wrażliwość charakteryzuje ludzi 
ze wsi i małych miast, a większa niezależność - wykształconych. Jednakże ani duża 
wrażliwość, ani niezależność odrębnie nie wystarczają do osiągnięcia znaczącego po
czucia sensu życia. Jest ono zdeterminowane przez obydwa wymiary, a bardziej przez 
niezależność (rycina 9.1). Takie uwarunkowania osobowe występują w ćwiartce 1, 
gdzie niezależność spotyka się z wrażliwością na wartości. Są one charakterystyczne 
dla osób wykształconych, z dużych miast. W tej grupie poczucie sensu życia przybiera 
najwyższe wartości. Najniższe natomiast są udziałem badanych z małych miast, z wy
kształceniem podstawowym.



Rycina 9.3. Libertalno-waloryczny model poczucia sensu życia osób po zawale serca. Wszystkie trzy 
wymiary w stenach: SW - suma wartości, PN - poczucie niezależności, SDZ - stosunek do życia 

(n = 120). Płaszczyzna wyznaczona przez wyniki poczucia sensu życia wznosi się ku górze, w miarę 
wzrastania poczucia niezależności oraz wrażliwości wobec wartości
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Tabela 9.5. Rozkład wyników Kwestionariusza Wartości w grupach osób po zawale serca, wyodręb
nionych w modelu. Procent liczony jest w odniesieniu do wyników uzyskanych w całej próbie 

(n = 120). Pogrubiono wskaźniki procentowe najwyższe w wierszu, podkreślono drugie 
co do wielkości

Wartości postawy

Ćwiartka 1 Ćwiartka 2 Ćwiartka 3 Ćwiartka 4
Suma Ranga

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %
Choroba 6 23 15 58 5 19 0 0 26 24
Cierpienie 8 24 19 58 5 15 1 3 33 23

Kalectwo 1 9 7 64 2 18 1 9 11 27
Niepełnosprawność 4 20 12 60 2 10 2 10 20 25
Wartości przeżyciowe
Godność 28 27 31 29 22 21 24 23 105 10,5
Miłość 28 25 32 28 24 21 30 26 114 6
Nieśmiertelność 14 30 20 42 9 19 4 9 47 21

Obowiązek 28 27 31 29 21 20 25 24 105 10,5
Ojcostwo/ 
macierzyństwo

26 23 32 27 25 22 33 28 116 5

Piękno 28 29 32 33 16 16 21 22 97 12

Poświęcanie się 
innym

28 26 32 30 22 21 25 23 107 8

Pożycie seksualne 26 28 27 29 17 18 23 25 93 13

Prawda 28 24 32 27 24 21 33 28 117 3,5
Przyjaźń 28 24 32 27 24 21 33 28 117 3,5
Rozrywka 22 29 19 25 14 17 22 29 77 18,5
Samotność 3 18 7 41 1 6 6 35 17 26
Tęsknota 20 34 19 32 11 19 9 15 59 20
Uroda 27 35 22 29 6 7 22 29 77 18,5
Wierność 28 23 32 27 26 22 33 28 119 1,5
Wolność 28 26 31 29 21 19 28 26 108 7
Zbawienie 21 23 32 36 20 22 17 19 90 14
Wartości twórcze
Dobra materialne 22 26 23 27 13 15 28 32 86 15
Rozwój 27 32 29 34 11 13 18 21 85 16
Sława 15 42 14 39 3 8 4 11 36 22
Twórczość 22 28 30 38 13 16 14 18 79 17
Wiedza 27 26 30 28 20 19 29 27 106 9
Zdrowie 28 23 32 27 25 21 34 29 119 1,5
Suma 571 2662 674 31 402 19 519 24 2166 27

62 Ta wartość oznacza, że 571 stanowi 26% z sumy 2166.

Przedstawiona analiza wyjaśnia, dlaczego w badanej grupie osób zdrowych duża 
wrażliwość na wartości współwystępowała z niezależnością. Były to osoby wykształ
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cone, z dużych ośrodków miejskich (por. rozdział 4.2). W tym wypadku rozkład war
tości w modelu nie był modyfikowany przez środowisko i wykształcenie, ponieważ 
grupa pod tym względem była jednorodna. Bogactwo uzależnień ujawniło dopiero 
badanie osób po zawale serca. W świetle ich wyników potwierdzona została trafność 
teoretyczna libertalno-walorycznego modelu poczucia sensu życia, z wyraźnym wska
zaniem, że jest ono uwarunkowane zarówno przez wrażliwość na wartości, jak i nie
zależność osobową badanych, a determinanty te podlegają czynnikom społeczno- 
-środowiskowym.

Tabela 9.6. Procentowy rozkład miejsca zamieszkania oraz wykształcenia badanych po zawale serca 
w ćwiartkach libertalno-walorycznego modelu poczucia sensu życia (n = 120, 100% w każdym 

wierszu). Wartości znaczące (pierwsze i drugie w kolejności) są pogrubione.
Plus oznacza wyniki wysokie, minus - niskie

Ćwiartka 1 2 3 4

Poczucie sensu życia Najwyższe Średnie Najniższe Średnie

Układ dymensji
Niezależność + 

Wartości +
Niezależność - 
Wartości + +

Niezależność - 
Wartości -

Niezależność +
Wartości -

Mieszkańcy wsi 20% 29% 20% 31%
Miasta poniżej 100 tys. 17% 36% 26% 21%
Miasta powyżej 100 tys. 45% 0% 14% 41%
Wykształcenie podst. 14% 32% 36% 18%
Wykształcenie średnie 27% 24% 15% 34%
Wykształcenie wyższe 36% 21% 7% 36%

W zakresie indywidualnych wartości zwraca uwagę fakt, że badani chorzy, wszyscy 
bez jednej osoby, wybierają zdrowie jako wartość „istotną i pozytywną w moim ży
ciu”, co może potwierdzać tezę, sformułowaną w rozdziale 7, że badani wybierają 
przede wszystkim te wartości, które są dla nich ważne, ale nierealizowane bądź reali
zowane z trudem. Dlaczego zdrowiu pod względem częstości wyborów towarzyszy 
wierność, prawda i przyjaźń, to pytanie, które inspiruje do wyjaśnień o charakterze 
interpretacji (por. rozdział 12).

W badaniu osób po zawale serca wartości postawy nie odgrywają tak znaczącej roli, 
jak w badaniu osób zdrowych (por. rozdział 5.4). Niemniej jednak, z uwagi na poglądy 
Frankla, szczególną uwagę przykuwa wartość, jaką jest cierpienie. Wybrało ją ponad 
Ią badanych (27,5%). W tej grupie cierpienie wyraźnie wiąże się z doświadczeniem 

choroby. Korelacja z wartością choroba jest równa rpc = 0,95; p = 0,0001. Częściej 
wybierają cierpienie pacjenci starsi [rpi(l) = 0,20, p = 0,0281] i nieco częściej męż
czyźni (19 na 33 osoby). Są to głównie osoby z 2 ćwiartki modelu, a więc mieszkające 
na wsi lub w małych miastach, o wykształceniu podstawowym. Charakteryzuje ich 
niskie poczucie niezależności osobowej [rpj( 1) = - 0,33; p = 0,0001], natomiast brak 
w tym wypadku znamiennej korelacji z poczuciem sensu życia.

Kolejnym problemem, jaki wiąże się z rezultatami badania osób po świeżym za
wale serca, jest jego ewentualne znaczenie egzystencjalne, co może oznaczać związek 
z poczuciem sensu życia. Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie jest treścią następne
go rozdziału.



Rozdział 10

DOŚWIADCZENIE ZAWAŁU A POCZUCIE SENSU ŻYCIA I JEGO 
DETERMINANTY - BADANIA STOSOWANE OSÓB 

PO ŚWIEŻYM ZAWALE SERCA

10.1. CEL ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYNIKÓW BADAŃ OSÓB ZDROWYCH
I PO ŚWIEŻYM ZAWALE SERCA

Celem porównania wyników osób zdrowych i po świeżym zawale serca jest uzyskanie 
odpowiedzi na następujące pytania:

a) Jaka jest relacja pomiędzy doświadczeniem zawału a poczuciem sensu życia, 
niezależnością podmiotową i wrażliwością wobec wartości?

b) Czy zawał powoduje zmiany w zakresie zmiennych zależnych?
c) Jak będzie się różnić hierarchia wartości w obydwu grupach? Czy po zawale ser

ca zwiększa się wrażliwość wobec wartości postawy?
Wstępnie odpowiedziałem na te pytania, formułując następującą hipotezę: zawał 

serca zwiększy wrażliwość wobec wartości, szczególnie postawy, natomiast będzie 
miał negatywny wpływ na niezależność i w rezultacie na poczucie sensu życia.

10.2. CHARAKTERYSTYKA CECH DEMOGRAFICZNYCH BADANYCH
PO ZAWALE SERCA I ZDROWYCH

Gdy w rozdziale 9 podejmowałem weryfikację libertalno-walorycznego modelu po
czucia sensu życia, zróżnicowanie badanych grup - osób zdrowych i po zawale - było 
ze wszech miar wskazane, ponieważ, jak zawsze w replikacji, jeśli wnioski potwier
dzają się na różnorodnym materiale, tym większa jest trafność zewnętrzna badań, tym 
bardziej można je uogólniać. Gdy jednak tutaj porównuję grupy wyodrębnione na pod
stawie zmiennej niezależnej głównej - wystąpienie zawału serca, to w zakresie zmien
nych niezależnych demograficznych grupy powinny być porównywalne. Te grupy 
różnią się jednak płcią, wiekiem, wykształceniem i środowiskiem, w jakim żyją (tabela 
10.1). Stąd jeśli dokonać ich zróżnicowania, to tylko za pomocą analiz wielozmienno- 
wych, które pozwolą kontrolować znaczenie zmiennych niezależnych ubocznych, 
w celu uniknięcia artefaktów.
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Tabela 10.1. Porównanie cech demograficznych osób zdrowych i po zawale serca

Cecha
Osoby 
zdrowe

Osoby 
po zawale 

serca
Statystyka P

Adekwatność 
statystyki

N 168 120 - - -

Płeć kobiety 
mężczyźni

115
53

31
89

c/t<2(l) =
50,87

0,0001 -

Wiek M
SD
Zakres

42,91
9,71

18-64

60,48
11,67
32-85

r„^(226,30)63 
= -13,49

0,0001 p t. Levene 'a =
0,0061

Wykształ
cenie

podstawowe 
średnie 
wyższe

0
88
80

44
62
14

chi2{2) =
14,51

0,0001

Środo
wisko

wieś
miasto do 100 
tys.
miasto > 100 
tys.

0
0

168

45
53

22

chi\2) =
207,97

0,0001 Cht2(2) z popr. 
Yatesa = 
204,34

63 Zastosowano test t„ew, czyli t Studenta z niezależną estymacją wariancji, ponieważ wartość testu 
Levene 'a jest znamienna.

10.3. PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ OSÓB ZDROWYCH I PO ZAWALE 
SERCA

Do metod wielozmiennowych, pozwalających na kontrolę zmiennych ubocznych, na
leży analiza kowariancji, do której takie zmienne wprowadza się jako kowariantne. 
Wówczas nie przyczyniają się one do zwiększania różnicy pomiędzy porównywanymi 
grupami, a jeśli ona pomimo to występuje, nie jest związana z nierównoważnością 
grup.

I rzeczywiście, jak widać w tabeli 10.2, w rezultacie porównania grup bez kowa
riancji płci, wieku, wykształcenia i środowiska pojawiło się wiele wyników różnicują
cych. Natomiast po uwzględnieniu kowariancji tych zmiennych okazuje się, że grupa 
osób zdrowych i po zawale różni się tylko pod względem stosunku do śmierci (twier
dzenie z PLT, tabela 4.12), która budzi nieco mniej obaw w grupie po zawale serca 
oraz, co najważniejsze, w zakresie wrażliwości wobec wartości, która jest wyraźnie 
większa w grupie po zawale serca i przyjmuje wartość 8. stena, a więc podwyższoną. 
Zróżnicowanie jest istotne zarówno w przypadku wartości postawy, jak i twórczych 
oraz przeżyciowych.
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Tabela 10.2. Zróżnicowanie wyników osób zdrowych (n = 168) i po zawale serca (n = 120) liczone 
z kowariancją płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania (Fz kowar.) i bez kowariancji 

(F bez kowar.)

Zmienne
Osoby zdrowe

n = 168

Osoby po 
zawale serca 

n = 120
F (1,282) 
z kowar. P

F (1,286) 
bez 

kowar.
P

M SD M SD
Wiara w sens 
istnienia

28,92 4,31 29,53 4,38 0,27 0,6057 1,39 0,2400

Nastrój 
egzystencjalny 16,75 2,88 16,24 3,01 0,06 0,8094 2,10 0,1487

Odpowiedzial
na kontrola 
życia

17,49 2,87 18,46 2,43 0,04 0,8469 9,08 0,0028

Afirmacja 
życia 
w wolności

16,48 2,81 15,77 2,87 0,20 0,6561 4,45 0,0357

Radość życia 11,13 2,22 10,78 2,77 3,29 0,0709 1,35 0,2467

Satysfakcja 
z życia 16,60 2,75 17,76 2,44 0,59 0,4427 13,63 0,0003

Stosunek do 
śmierci 4,21 1,82 4,40 2,20 7,92 0,0052 0,61 0,4357

PLT- wynik 
globalny 111,56 15,61 112,94 13,76 0,09 0,7592 0,61 0,4373

Poczucie sensu 
życia (steny) 5,65 2,06 5,67 2,08 2,15 0,1438 0,01 0,9424

Poczucie 
niezależności 
(steny)

5,66 1,95 4,72 2,17 0,70 0,4037 14,92 0,0001

Wrażliwość 
wobec wartości 
(steny)

5,59 2,00 8,02 1,36 50,65 0,0001 133,00 0,0001

Wrażliwość 
wobec wartości 
postawy

0,26 0,78 0,89 1,37 5,74 0,0172 24,85 0,0001

Wrażliwość 
wobec wartości 
twórczych 
i przeżycio
wych

11,60 4,24 17,16 3,16 54,61 0,0001 147,78 0,0001
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Analizując tabelę 10.2, można zauważyć, że zastosowanie analizy wariancji z ko
wariancją zmiennych demograficznych w sposób zasadniczy redukuje liczbę otrzyma
nych bez kowariancji istotnych różnic, a w przypadku tych, które pozostają istotne 
(Wrażliwość wobec wartości), prowadzi do redukcji wartości F. Bywa też i odwrotnie 
- dopiero eliminacja znaczenia zmiennych ubocznych ujawnia istotność różnic (Stosu
nek do śmierci). Oznacza to, że w badaniach psychologicznych można podjąć ryzyko 
różnicowania grup niedostatecznie porównywalnych, pod warunkiem zastosowania 
metody analizy wyników, która zredukuje możliwość wystąpienia artefaktów.

10.4. WARTOŚCI A POCZUCIE SENSU ŻYCIA W GRUPIE OSÓB ZDROWYCH
I PO ŚWIEŻYM ZAWALE SERCA

Porównanie hierarchii wartości w grupie osób zdrowych i po świeżym zawale serca 
(tabela 10.3) wskazuje na występowanie wielu zmian. Ze względu jednak na nierów- 
noważność demograficzną grup trudno analizować różnice jednozmiennowe, warto 
natomiast zwrócić uwagę na wyniki, które się powtarzają. Ujawniły się wartości 
(w tabeli 10.3 pogrubione), które wydają się uniwersalnie powiązane z poczuciem 
sensu życia. Należą do nich: miłość, samotność, obowiązek i rozwój. Każda z nich jest 
pozytywnie skorelowana z poczuciem sensu życia w obydwu badaniach. Uzasadnione 
wydaje się dopisanie do tej listy wierności. Jakkolwiek nie było możliwe obliczenie 
korelacji tej wartości z poczuciem sensu życia w grupie osób po zawale serca, wiado
mo jednak, że prawie wszyscy chorzy ją wybrali. Należy więc do wartości niezwykle 
istotnych w tej grupie. A ponieważ korelacja z wartościami jest tutaj zasadniczo bardzo 
znacząca, można z dużym prawdopodobieństwem sądzić, że wierność należy do warto
ści istotnych w kształtowaniu się poczucia sensu życia chorych, a tym samym powtarza 
się jako istotny korelat w obydwu badaniach.

Zwraca uwagę fakt, że w grupie po zawale serca spośród wartości postawy tylko 
samotność zachowała skorelowanie z poczuciem sensu życia. Wobec doświadczenia 
zawału choroba, a szczególnie cierpienie, tracą znaczący związek z sensem życia, 
który był wyraźny u osób zdrowych, a można by oczekiwać, że będzie odwrotnie. Od
powiedzi, dlaczego tak jest, należy poszukać, analizując dane empiryczne.
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Tabela 10.3. Hierarchia wartości w grupie osób zdrowych i po zawale serca oraz korelacje pomiędzy 
wynikami Kwestionariusza Stosunku do Życia (M= 5,65; SD = 2,06) a wartościami uwzględnionymi 

w Kwestionariuszu Wartości - skale zero-jedynkowe. Pogrubione są nazwy tych wartości, 
które są istotnie skorelowane z poczuciem sensu życia w obu badaniach

Wartości 
(S - postawy)

Osoby zdrowe (n = 168) Osoby po zawale serca (n = 120)

Ranga
Liczba osób

'■p/l) P Ranga
Liczba osób

'■p/l) P0 1 0 1
Choroba (S) 23,5 157 11 0,13 0,0860 24 94 26 -0,01 0,8834
Cierpienie (S) 22 151 17 0,27 0,0001 23 87 33 0,07 0,4482
Dobra mate
rialne 15 98 70 -0,05 0,5470 15 34 86 0,09 0,3570

Godność 7 52 116 0,01 0,9370 10,5 15 105 0,13 0,1601
Kalectwo (S) 26,5 165 3 0,11 0,1370 27 109 11 -0,15 0,0990
Miłość 1 7 161 0,37 0,0001 6 6 114 0,20 0,0262
Niepełno
sprawność 
(S)

26,5 165 3 0,11 0,1373 25 100 20 -0,05 0,5852

Samotność
(S)

25 159 9 0,20 0,0081 26 103 17 0,23 0,0110

Nieśmiertel
ność

21 146 22 0,10 0,1994 21 73 47 0,06 0,5255

Obowiązek 12 88 80 0,16 0,0392 10,5 15 105 030 0,0001
Ojcostwo/ 
macierzyń
stwo

4 28 140 0,05 0,5254 5 4 116 035 0,0001

Piękno 13 89 79 0,13 0,0991 12 23 97 0,05 0,6153
Poświęcanie 
się dla innych 14 93 75 0,20 0,0084 8 13 107 0,09 0,3232

Prawda 5 37 131 0,12 0,1133 3,5 3 117 0,44 0,0001
Przyjaźń 3 25 143 0,12 0,1113 3,5 3 117 0,24 0,0093
Rozrywka 16 104 64 0,01 0,8850 18,5 43 77 0,06 0,5480
Pożycie 
seksualne 11 82 86 0,02 0,7670 13 27 93 0,10 0,2620

Rozwój 9 70 98 0,19 0,0112 16 35 85 030 0,0001
Uroda 19 127 41 -0,10 0,1761 18,5 43 77 0,19 0,0364
Sława 23,5 157 11 -0,20 0,0111 22 84 36 -0,01 0,9590
Wiedza 6 38 130 -0,10 0,2013 9 14 106 034 0,0081
Tęsknota 20 138 30 0,13 0,0983 20 61 59 0,04 0,6 855
Twórczość 18 113 55 0,02 0,8163 17 41 79 -0,03 0,7791
Wierność 8 59 109 0,24 0,0021 1,5 1 119 - -

Wolność 10 74 94 -0,10 0,1891 7 12 108 0,09 0,3143
Zbawienie 17 110 58 037 0,0001 14 30 90 -0,01 0,9490
Zdrowie 2 13 155 0,01 0,9122 1,5 1 119 - -
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Zastosowany w obliczeniach rps, czyli poliseryjny współczynnik korelacji, w tym 
wypadku dwuseryjny współczynnik korelacji punktowej, przeznaczony jest dla zmien
nej metrycznej (poczucie sensu życia w stenach) i dychotomicznej (wybieranie warto
ści). Jego wartość jest tym większa, im większa jest różnica pomiędzy średnimi aryt
metycznymi zmiennej metrycznej w obu grupach, wyznaczonych przez zmienną zero
jedynkową. Jeśli więc jest istotny statystycznie, należy sądzić, że ta różnica jest więk
sza, a gdy ma wartość nieistotną, różnica jest niewielka. Aby to sprawdzić, zestawiłem 
w tabeli 10.4 średnie arytmetyczne poczucia sensu życia w grupach osób zdrowych 
i po zawale serca. Każda z grup została dodatkowo podzielona, odpowiednio do tego, 
czy osoba badana wybrała cierpienie lub chorobą, czy nie.

Rzeczywiście, procentowo około trzy razy tyle osób po zawale wybrało chorobą ja
ko wartość istotną i pozytywną, w porównaniu ze zdrowymi, ale te osoby chore, które 
ją.wybrały, mają poczucie sensu życia na tym samym poziomie co osoby, które jej nie 
wybrały. Tak samo jest w przypadku cierpienia. Większe różnice w zakresie wyników 
średnich poczucia sensu życia występują u osób zdrowych. Pomiędzy tymi, którzy 
wybrali cierpienie, i tymi, którzy go nie wybrali, zróżnicowanie poczucia sensu życia 
jest największe i osiąga wartość 1,11. Jak widać, taka różnica wystarczy, aby dwu
seryjny współczynnik korelacji punktowej przyjął wartość znaczącą. Różnica w przy
padku choroby jest już mniejsza i wskazuje jedynie na tendencję do wystąpienia kore
lacji (por. tabela 10.3). Uogólniając, można powiedzieć, że wzrost liczby wyborów 
określonej wartości w grupie nie przekłada się na korelacje z poczuciem sensu życia. 
Ważne jest jeszcze zróżnicowanie wyników, co widać w tabeli 10.4. Osoby zdrowe 
rzadko wskazują na chorobą i cierpienie, ale jeśli już to robią, ma to zasadnicze zna
czenie dla kreowania ich poczucia sensu życia. Natomiast chorzy znacznie częściej 
wybierają te wartości, ale ci, którzy je wybrali, nie mają znacząco wyższego poczucia 
sensu życia. Dlaczego tak jest, to już kwestia interpretacji, którą przedstawiłem w roz
dziale 12.

Tabela 10.4. Porównanie różnic pomiędzy wynikami średnimi poczucia sensu życia w grupach osób 
zdrowych (n = 168) i po zawale serca (n = 120), które wybrały (1) bądź nie wybrały (0) wartości 

choroba, cierpienie i zbawienie w Kwestionariuszu Wartości

Wartość Osoby zdrowe Osoby po zawale serca
Wybrały chorobę 0-nie 1 - tak Różnica 0-nie 1 - tak Różnica

Poczucie sensu życia
(steny) - M
n

5,61
157(93%)

6,18
11 (7%)

0,57
146 (86%)

5,66
94 (78%)

6,61
26 (22%)

0,05
68 (56%) _

Wybrały cierpienie 0 - nie 1 - tak Różnica 0 - nie 1 - tak Różnica

Poczucie sensu życia
(steny) - M
n

5,54
151 (90%)

6,45
17(10%)

1,11
134 (80%)

5,59
87 (73%)

5,82
33 (27%)

0,23
54 (46%)

Wybrały zbawienie 0-nie 1 - tak Różnica 0-nie 1 - tak Różnica

Poczucie sensu życia 
(steny) - M
n

5,28
110(66%)

6,35
58 (34%)

1,07
52 (32%)

5,67
30 (25%)

5,64
90 (75%)

0,02 
-60 (50%)^
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Godne zauważenia poza tym jest to, że w obydwu grupach zdrowie jest prawie na 
pierwszym miejscu, a choroba na jednym z ostatnich. Przy czym w grupie zdrowych 
jest 13 osób, które zdrowia nie wskazują jako wartości istotnej i pozytywnej w ich 
życiu, a skądinąd wiadomo, że wysoko oceniają swoje zdrowie. Natomiast wśród cho
rych tylko 1 osoba nie wybrała zdrowia. Z podobieństw zwraca uwagę identyczne 15. 
miejsce w hierarchii obydwu grup, jeśli chodzi o dobra materialne. Natomiast zbawie
nie - determinanta poczucia sensu życia, obok miłości, w przypadku osób zdrowych 
- w grupie chorych wybierane jest znacznie częściej, bo w 75%, ale przestało być zna
czącym korelatem poczucia sensu życia. Mechanizm statystyczny jest taki sam, jak 
w przypadku analizowanych wcześniej cierpienia i choroby, a mechanizm psycholo
giczny wymaga interpretacji (rozdział 12).

10.5. DOŚWIADCZENIE ZAWAŁU SERCA A POCZUCIE SENSU ŻYCIA

Naturalną konsekwencją planu badawczego z grupą osób zdrowych i po zawale serca 
jest pytanie o znaczenie zawału dla zmiennej zależnej. Poszukując odpowiedzi, prze
prowadziłem krokową, wielokrotną analizę regresji, w której zawał serca był podsta
wową zmienną niezależną. Okazało się jednak, że świeży zawał serca nie jest predyk
torem poczucia sensu życia (tabela 10.5). Dlaczego tak jest, to kwestia interpretacji 
(rozdział 12), natomiast tutaj warto odnotować, że w świetle wyników obydwu połą
czonych grup powtarza się znana już wcześniej sekwencja (por. rycina 5.1), zgodnie 
z którą predyktorem poczucia sensu życia jest poczucie niezależności oraz wrażliwość 
wobec wartości, do których w tej analizie dochodzi wiek. Wszystkie trzy predyktory 
sprzyjają wzrostowi poczucia sensu życia.

Tabela 10.5. Zawał mięśnia serca jako predyktor poczucia sensu życia. Osoby po świeżym zawale 
serca n = 120, osoby zdrowe n = 168. Wariancja wyjaśniona: 36%. Istotność wariancji wyjaśnionej: 

F(3,284) = 54,20; p = 0,0001

Predyktor
Standaryzowany 

współczynnik 
regresji beta

Fjako kryterium 
wejścia zmiennej 

do równania
p

Przyrost wariancji 
wyjaśnionej (%)

Poczucie niezależności 0,61 140,27 0,0001 33
Wartości 0,13 11,46 0,0008 35
Wiek 0,10 4,06 0,0448 36
Miejsce zamieszkania - < 1,00 - -

Płeć kobieca - < 1,00 - -

Wykształcenie - < 1,00 - -
Zawał serca - < 1,00 - -

Ponieważ zawał serca był zmienną, która bardzo wyraźnie różnicowała badane oso
by pod względem wrażliwości wobec wartości, rodzi się pytanie, czy doświadczenie 
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świeżego zawału jest może w takim razie predyktorem tego rodzaju wrażliwości, jeśli 
nie jest predyktorem poczucia sensu życia? Odpowiedzi dostarcza analiza regresji, 
której wyniki zawiera tabela 10.6. W świetle wyników świeży zawał serca jawi się jako 
ewidentny predyktor wrażliwości wobec wartości. Poczucie niezależności, które rów
nież weszło do równania, nie jest predyktorem istotnym. Jeśli zawał jest znaczącym 
predyktorem wrażliwości na wartości, to nasuwa się kolejne pytanie: czy będzie uza
sadnione twierdzenie, że jest znamienną przyczyną takiej wrażliwości, a może nawet 
pośrednio, ma wpływ na poczucie sensu życia? Odpowiedzi na te pytania są treścią 
kolejnego rozdziału.

Tabela 10.6. Zawał serca jako predyktor wrażliwości wobec wartości. Osoby po zawale serca 
n = 120, osoby zdrowe n = 168. Wariancja wyjaśniona: 32%. Istotność wariancji wyjaśnionej: 

F(6,281) = 22,39; p = 0,0001

Predyktor
Standaryzowany 

współczynnik 
regresji beta

Fjako kryterium 
wejścia zmiennej 

do równania
P

Przyrost wariancji 
wyjaśnionej (%)

Zawał serca 0,58 133,05 0,0001 32
Poczucie niezależności 0,05 1,22 0,2708 32
Miejsce zamieszkania - < 1,00 - -

Płeć kobieca - < 1,00 - -

Wiek - < 1,00 - -

Wykształcenie - < 1,00 - -

10.6. ZAWAŁ SERCA A WRAŻLIWOŚĆ WOBEC WARTOŚCI I POCZUCIE 
SENSU ŻYCIA W MODELU ANALIZY ŚCIEŻEK

Ewidentnym wynikiem empirycznym jest fakt, że świeży zawał serca różnicuje osoby 
badane pod względem wrażliwości wobec wartości (tabela 10.2). Rezultaty krokowej 
analizy regresji pozwalają uważać go za predyktor tej wrażliwości (tabela 10.6). Po
stawiłem pytanie, czy wobec tego doświadczenie zawału może być uważane za przy
czynę wysokiej wrażliwości? Jednakże nasuwa się alternatywa: a może osoby badane 
charakteryzowała duża wrażliwość już przed zawałem? Wówczas byłaby ona psycho
logicznym czynnikiem ryzyka zawału64.

M Pytania, co jest przyczyną, a co skutkiem w zależnościach psychosomatycznych stanowią problem, 
który bardzo wyraźnie postawiono już w latach 30. XX wieku, w formie zarzutu pod adresem klasycznych 
badań Helen Flaunders Dunbar (1954). Autorka sporządziła przegląd profilów osobowości, które stanowią 
psychologiczny czynnik ryzyka wielu chorób psychosomatycznych. Badano osoby chore, to znaczy korzy
stano z procedury ex post facto. Stąd pytanie, na jakiej podstawie, korzystając z wyników badania osób 
chorych, można odróżnić przedchorobowe dyspozycje osobowościowe od psychologicznych następstw 
choroby? Stosowano różne zabiegi metodologiczne, aby ominąć ten problem. Od czasu wprowadzenia do 
nauk behwioralnych analizy ścieżek, wielozmiennowej metody, która pozwala na statystyczną symulację 
zależności przyczynowo-skutkowych, na podstawie wyników badań przekrojowych (por. rozdział 5.2),
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Odpowiedź na pytanie, jaki jest kierunek zależności pomiędzy zawałem serca 
a wrażliwością wobec wartości oraz poczuciem sensu życia, zawarta jest w diagramie 
ścieżek, przedstawionym na rysunku 10.1. Oddziaływanie to jest złożone i przebiega 
z zaangażowaniem dwu mechanizmów. Mechanizm psychosomatyczny, a dokładniej 
noopsychosomatyczny65, ujawnia się w postaci wpływu wrażliwości wobec wartości, 
jako psychologicznego czynnika predysponującego do zawału. Głównie chodzi 
o wrażliwość wobec wartości twórczych i przeżyciowych, ponieważ ścieżka od warto
ści postawy do zawału ma małą wartość (0,06), jakkolwiek istotną statystycznie, nato
miast ścieżka od wartości twórczych i przeżyciowych do zawału jest wyraźna (0,43). 
Analizując zależności noopsychosomatyczne, należy dodać, że poczucie sensu życia 
i niezależność podmiotowa to czynniki, które zaznaczyły się jako czynniki zmniejsza
jące prawdopodobieństwo wystąpienia zawału, co wskazuje na ich salutogenetyczny 
charakter. Wartości ścieżek od poczucia sensu i niezależności są niewielkie (0,04), ale 
znaczące statystycznie.

można odróżnić przyczyny od skutków na poziomie statystycznego opracowania danych. Metoda ta umoż
liwia zbudowanie modelu zależności, z uwzględnieniem relacji pomiędzy wszystkimi wprowadzonymi 
zmiennymi. W rezultacie powstaje określone, autorskie rozwiązanie problemu przyczyna-skutek, którego 
trafność wyznaczają miary dopasowania otrzymanego modelu teoretycznego do wyjściowego modelu 
danych empirycznych, takie jak chi2. Pomyślna weryfikacja empiryczna modelu oznacza, że propozycja 
autora ma uzasadnienie empiryczne, ale nie oznacza, że jest jedyną propozycją, słuszną na gruncie analizo
wanych wyników, dlatego ważne jest, aby autor uzasadnił przyjęty model (Gaul, Machowski, 1987).

65 Noo-, ponieważ zależności obejmują kategorie sensu i wartości, czyli noetyczne.

Rycina 10.1. Determinanty poczucia sensu życia w grupie osób zdrowych (n = 168) i po zawale serca 
(n = 120), pozytywne (strzałka ostra) i negatywne (strzałka zaokrąglona). Parametry modelu: warian

cja poczucia sensu życia jest wyjaśniona w 35,2%, chi2(8) = 4,41 ;p = 0,818; GOF = 0,99;
AGOF = 0,99. Relacja: wrażliwość wobec wartości - zawał serca jest pogrubiona
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Mechanizm o przeciwnym kierunku - noosomatopsychiczny, zgodny z hipotezą, 
ujawnił się w postaci wpływu doświadczenia zawału serca, który zwiększa wrażliwość 
wobec każdego rodzaju wartości i sprawia, że wzrasta poczucie sensu życia. Jego pogłę
bieniu sprzyja równocześnie, jak zawsze dotąd, poczucie podmiotowej niezależności.

Pomiędzy doświadczeniem zawału a wrażliwością wobec wartości występuje więc 
związek o charakterze dodatniego sprzężenia zwrotnego: większa wrażliwość sprzyja 
zawałowi, a przeżycie zawału serca zwiększa gotowość do spostrzegania wartości. Jest 
ono niesymetryczne, jeśli chodzi o wartości postawy. Relacje te komplikują płeć 
i wiek, które zachowują związek przede wszystkim z występowaniem zawału. Cha
rakterystyczne jest też to, że kobiety mają większą niż mężczyźni gotowość do spo
strzegania wartości postawy.

Sprzężenie zwrotne charakteryzuje też relację pomiędzy doświadczeniem zawału 
serca a poczuciem sensu życia, ale tym razem jest ujemne i także niezbyt symetryczne. 
Poczucie sensu życia ogranicza prawdopodobieństwo zawału, ale przeżycie zawału 
znacznie bardziej pogłębia poczucie sensu życia.

Podsumowując, można stwierdzić, że psychosomatyczny i somatopsychiczny wy
miar świeżego zawału serca został określony w zakresie zebranych wyników. Powstaje 
pytanie, czy badane dyspozycje psychiczne ujawnią swoje znaczenie w procesie odzy
skiwania zdrowia przez osoby po zawale serca? Poszukiwanie odpowiedzi jest treścią 
rozdziału 11.



Rozdział 11

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ PO ŚWIEŻYM ZAWALE SERCA 
I TRZY MIESIĄCE PÓŹNIEJ

11.1. CHARAKTERYSTYKA GRUP OSÓB ZDROWYCH I PO ZAWALE SERCA, 
BADANYCH DWUKROTNIE

Wyniki badań psychologicznych, przeprowadzonych w okresie do tygodnia po zawale 
serca, wymagają powtórzenia po ustąpieniu stanu ostrego, ponieważ wiadomo, że cho
ry po świeżym zawale może być w stanie szoku emocjonalnego i somatycznego, który 
bywa redukowany za pomocą środków uspokajających, przeciwbólowych i nasennych. 
Równolegle w sytuacji trudnej zostająuruchomione naturalne, psychiczne mechanizmy 
obronne. Rodzi się pytanie, czy uzyskane wyniki mają charakter doraźnej reakcji neuro- 
psychicznej, pogłębionej farmakologicznie? Jakajest ich stabilność?

Naprzeciw tym pytaniom wychodzi analiza wyników badań, powtórzonych po 
upływie trzech miesięcy od zawału w grupie 32 spośród 120 badanych wcześniej osób. 
Jest to zaledwie %, chodzi w tym wypadku jednak tylko o ogólną orientację co do dy
namiki zmian.

Ponowne badanie osób po zawale serca miało następujący cel:
a) zbadanie dynamiki zmiennych zależnych, głównie poczucia sensu życia oraz je

go determinant;
b) określenie predyktorów, ewentualnie determinant poprawy stanu zdrowia osób 

po zawale serca, w okresie trzech miesięcy od zawału. Sformułowałem hipotezę 
wstępną, zgodnie z którą im większe poczucie sensu życia i jego determinanty, tym 
bardziej wyraźna będzie poprawa stanu zdrowia;

c) sprawdzenie rzetelności metod autorskich poprzez estymację stabilności bez
względnej.

Spośród 168 osób zdrowych (por. rozdział 4.2) dobrałem do badanych po raz drugi 
po zawale serca 32 osoby tak, aby obie grupy różniły się pod względem cech demogra
ficznych w jak najmniejszym stopniu. Pomimo dokładnego doboru grupy są jednorod
ne tylko pod względem płci, natomiast wiek, wykształcenie i środowisko zamieszkania 
różni je znacząco (tabela 11.1), dlatego wiarygodne są tylko wyniki analizy wielo- 
zmiennowej, eliminującej te różnice.
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Tabela 11.1. Porównanie charakterystyki cech demograficznych osób po zawale serca, badanych 
dwukrotnie oraz zdrowych

Cecha
Osoby 
zdrowe

Osoby po 
zawale 
serca

Statystyka P
Adekwatność 

statystyki

N 32 32 - - -

Płeć kobiety 
mężczyźni

7
25

7
25

chi2(l) = Q ni -

Wiek M
SD 
zakres

53,47
4,56

42-64

62,41
10,98
42-83

t„w(41,369) =
4,25

0,0001 p t. Levene 'a =
0,0001

Wykształ
cenie

podstawowe 
średnie 
wyższe

0
17
15

15
11
6

chi\2) = 5,99 0,0497

Środowisko wieś 
miasto do
100 tys.
miasto >100 tys.

0

0
32

9

12
11

chi2 (2) =
31,26

0,0001 chi2(2) z popr.
Yatesa = 28,35

11.2. BADANIE RZETELNOŚCI ZASTOSOWANYCH METOD AUTORSKICH 
POPRZEZ OKREŚLENIE STABILNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ

Badanie dwukrotne 32 osób po zawale serca w okresie trzech miesięcy stwarza możli
wość estymacji stabilności bezwzględnej, która należy do miar rzetelności. Wyzna
czyłem ją na podstawie korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi w obydwu bada
niach (tabela 11.2). Okazuje się, że wyniki wszystkich trzech zastosowanych w bada
niach metod autorskich, to znaczy: Kwestionariusza Stosunku do Życia, Kwestionariu
sza Poczucia Niezależności, Kwestionariusza Wartości oraz metody standardowej 
J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka - Testu Sensu Życia, charakteryzują się istotną 
statystycznie stabilnością bezwzględną, co wskazuje na ich rzetelność.
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Tabela 11.2. Korelacje pomiędzy wynikami badania osób po zawale serca, powtórzonego po upływie 
trzech miesięcy (n = 32)

Metody
Badanie I Badanie II

^(30) PM SD M SD

Kwestionariusz Stosunku 
do Życia (steny66)

5,13 1,72 5,47 2,00 0,70 0,0001

Kwestionariusz Poczucia Niezależności 
(steny)

5,56 2,15 5,09 2,28 0,84 0,0001

Kwestionariusz Wartości (steny) 5,75 2,41 5,22 1,26 0,41 0,0196
Wartości postawy 0,72 1,33 0,50 0,84 0,62 0,0001

Wartości przeżyciowe i twórcze 17,16 3,73 17,06 2,17 0,46 0,0078
J.C. Crumbaugh i L.T. Maholick, 
Test Sensu Życia

109,88 12,53 111,44 14,67 0,87 0,0001

Wiara w sens istnienia 28,91 4,01 28,59 4,82 0,70 0,0001
Nastrój egzystencjalny 15,44 3,27 15,34 3,73 0,88 0,0001
Odpowiedzialna kontrola życia 18,16 2,62 18,72 2,02 0,64 0,0001
Afirmacja życia w wolności 15,25 3,027 14,94 3,426 0,63 0,0001
Radość życia 10,78 3,07 10,59 2,72 0,80 0,0001
Satysfakcja z życia 17,28 2,22 18,41 1,76 0,56 0,0009
Stosunek do śmierci 4,06 2,27 4,84 1,76 0,70 0,0001

66 W tabeli 11.2 odwołuję się do norm dla osób po świeżym zawale serca, aby zachować możliwość 
ujawnienia zmiany po trzech miesiącach.

Współczynniki stabilności są wysokie w przypadku Kwestionariusza Stosunku do 
Życia, Kwestionariusza Poczucia Niezależności oraz Testu Sensu Życia, natomiast 
stabilność Kwestionariusza Wartości jest istotna, ale jako miara rzetelności przyjmuje 
wartości stosunkowo niskie, bo rzędu 0,40-0,60. Większa jest stabilność wrażliwości 
wobec wartości postawy niż twórczych i przeżyciowych. Co znamienne, średnie aryt
metyczne nie ulegają zmianie, o różnicach współczynników korelacji decydują nato
miast wartości odchylenia standardowego. Rozproszenie wyników poczucia sensu 
życia i niezależności podmiotowej jest podobne w pierwszym i drugim pomiarze, na
tomiast rozproszenie liczby wskazanych wartości jest prawie dwukrotnie większe 
w pierwszym pomiarze w stosunku do drugiego. Im większe odchylenia standardowe, 
tym mniejsza korelacja.

11.3. ANALIZA WYNIKÓW OSÓB BADANYCH DWUKROTNIE PO ZAWALE 
SERCA ORAZ PORÓWNAWCZEJ GRUPY OSÓB ZDROWYCH

Pierwsze pytanie, jakie można postawić, dysponując wynikami badań powtarzanych po 
pewnym czasie w tej samej grupie, dotyczy dynamiki ewentualnych zmian, a dokład
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niej, czy zmiany te są znaczące i jaki jest ich kierunek. Odpowiedź na to pytanie za
warta jest w tabeli 11.3. Wyniki osób badanych do tygodnia po zawale serca oraz po 
trzech miesiącach od zawału i osób zdrowych nie różnią się, z wyjątkiem wrażliwości 
wobec wartości. Wrażliwość ta jest większa w grupie chorych w stosunku do zdrowych.

Tabela 11.3. Zróżnicowanie wyników osób zdrowych (n = 32) i po zawale serca (n = 32), badanych 
dwukrotnie, liczone z kowariancją wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania

Zmienne

Osoby po 
świeżym 

zawale serca 
w = 32

Osoby 3 miesiące 
po zawale serca 

n = 32
Osoby zdrowe 

w = 32 F(2,90) P

M SD M SD M SD
Wiara w sens 
istnienia

28,91 4,01 28,59 4,82 29,06 4,68 0,39 0,6770

Nastrój egzysten
cjalny

15,44 3,27 15,34 3,73 17,34 2,936 0,09 0,9115

Odpowiedzialna 
kontrola życia

18,16 2,616 18,72 2,02 18,38 2,42 0,48 0,6230

Afirmacja życia 
w wolności

15,25 3,027 14,94 3,426 16,66 2,89 0,16 0,8528

Radość życia 10,78 3,066 10,59 2,72 11,59 2,626 0,66 0,5202
Satysfakcja 
z życia

17,28 2,218 18,41 1,757 17,13 3,25 2,13 0,1254

Stosunek 
o śmierci

4,06 2,27 4,84 1,76 5,031 1,555 2,22 0,1145

PLT- wynik 
globalny

109,9 12,53 111,4 14,67 115,2 17,69 0,20 0,8177

Poczucie sensu 
życia (steny67)

5,37 1,90 5,38 1,90 6,09 2,43 0,92 0,4026

Poczucie nieza
leżności (steny)

4,56 2,24 4,34 2,48 6,09 1,80 0,47 0,6281

Wrażliwość 
wobec wartości 
(steny)

7,97 1,51 8,03 0,69 5,09 2,22 26,12 0,0001

Wrażliwość 
wobec wartości 
postawy

0,72 1,33 0,50 0,84 0,38 1,01 0,34 0,7163

Wrażliwość 
wobec wartości 
twórczych

| i przeżyciowych

17,2 3,73 17,1 2,17 10,5 4,42 31,47 0,0001

W tabeli 11.3 korzystam z norm dla osób zdrowych, aby zobaczyć zróżnicowanie w stosunku do cho
rych po zawale serca.
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Różnica znamienna ujawniła się już w pierwszym badaniu, bezpośrednio po zawale 
serca, i pozostała istotna w badaniu po trzech miesiącach. Dotyczy ona wrażliwości 
wobec wartości twórczych i przeżyciowych, natomiast zanika w tym porównaniu zróż
nicowanie wartości postawy, istotne w grupie 288 osób, to znaczy 120 po zawale i 168 
zdrowych (tabela 10.2).

Ogólnie można powiedzieć, że widoczna w tabeli 11.3 stałość wyników oznacza, iż 
rezultaty pierwszego badania chorych nie są skutkiem działania czynników związanych 
ze stanem ostrym po zawale serca.

Zasadniczy cel ponowienia badań osób po zawale związany był z pytaniem o pre- 
dyktory powrotu do zdrowia w okresie trzech miesięcy. Pierwsze, co należało stwier
dzić, to czy ujawniła się znacząca poprawa. Stan zdrowia chorych określałem za po
mocą Medycznego Wskaźnika Stanu Zdrowia (MWSZ) wraz z jego podskalą- Wskaź
nikiem Objawów Podmiotowych (WOP). Obie autorskie metody są opisane w rozdziale 
8.3.5. Poprawa stanu zdrowia została zoperacjonalizowana jako różnica pomiędzy 
pierwszym i drugim badaniem. Podstawowy wynik medyczny, o jakim należy wspo
mnieć, to ewidentna poprawa stanu zdrowia w badanej grupie. Różnica pomiędzy dru
gim a pierwszym pomiarem jest znamienna (tabela 11.4).

Tabela 11.4. Różnica pomiędzy wynikami Medycznego Wskaźnika Stanu Zdrowia (MWSZ) oraz jego 
podskali - Wskaźnika Objawów Podmiotowych (WOP) w badaniu po świeżym zawale (badanie I) 

i trzy miesiące po zawale serca (badanie II, n = 32)

Metody
Badanie I Badanie II

r(31)68 PM SD M SD

Medyczny Wskaźnik Stanu 
Zdrowia

64,66 9,19 72,22 11,15 -3,06 0,0046

Wskaźnik Objawów Podmiotowych 72,13 17,21 83,16 15,79 -3,93 0,0005

68 Test t dla prób zależnych.

Owa różnica pomiędzy drugim a pierwszym pomiarem jest wskaźnikiem powrotu 
do zdrowia. Poszukiwanie predyktorów oraz determinant stwierdzonej poprawy jest 
treścią następnego rozdziału.

11.4. PSYCHOLOGICZNE PREDYKTORY ORAZ DETERMINANTY POPRAWY 
STANU ZDROWIA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCA

Spośród badanych zmiennych niezależnych jako predyktor poprawy stanu zdrowia 
obiektywnego (różnica w zakresie Medycznego Wskaźnika Stanu Zdrowia) ujawniła się 
wrażliwość wobec wartości postawy. Wiek badanych oraz dostrzeganie wartości twór
czych i przeżyciowych również weszły do równania (F> 1,0), ale nie są znamiennym 
predyktorem poprawy stanu zdrowia (tabela 11.5).
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Tabela 11.5. Psychologiczne predyktory poprawy zdrowia obiektywnego w okresie trzech miesięcy 
po wystąpieniu zawału serca (n = 32). Wariancja wyjaśniona: 26%. Istotność wariancji 

wyjaśnionej: F(3,28) = 3,21;p = 0,0381

Predyktor
Standaryzowany 

współczynnik 
regresji beta

Fjako kryterium 
wejścia zmiennej 

do równania
P

Przyrost wariancji 
wyjaśnionej (%)

Wiek 0,43 3,15 0,0865 9
Wartości postawy 0,32 4,96 0,0341 23
Wartości twórcze 
i przeżyciowe

-0,19 1,07 0,3092 26

Nie udało się natomiast zidentyfikować żadnej zmiennej jako psychologicznego 
predyktora ustępowania podmiotowych objawów zaburzeń układu krążenia (różnica 
Wskaźnika Objawów Podmiotowych) w okresie trzech miesięcy po wystąpieniu zawału 
serca. Do równania weszła tylko zmienna: wiek, ale jej moc predyktywna nie jest zna
mienna (tabela 11.6).

Tabela 11.6. Predyktory ustępowania podmiotowych objawów zaburzeń układu krążenia w okresie 
trzech miesięcy po wystąpieniu zawału serca (n = 32). Wariancja wyjaśniona: 6%. Istotność wariancji 

wyjaśnionej: F(l,30) = 1,83;p = 0,1862

Predyktor
Standaryzowany 

współczynnik regresji 
beta

Fjako kryterium wejścia 
zmiennej do równania P

Przyrost wariancji 
wyjaśnionej (%)

Wiek 0,24 1,83 0,1862 6

Za pomocą analizy ścieżek zbudowałem model determinant poprawy zdrowia 
obiektywnego (rycina 11.1) w okresie trzech miesięcy po wystąpieniu zawału serca. 
Poprawa stanu zdrowia zdeterminowana jest wiekiem, ale - o dziwo - im badany jest 
starszy, tym jest większa. W pierwszym badaniu, bezpośrednio po zawale serca, kore
lacja pomiędzy stanem zdrowia a wiekiem była bliska zeru [z Medycznym Wskaźnikiem 
Stanu Zdrowia rpc(l 18) = 0,02], natomiast w drugim badaniu - trzy miesiące później - 
była znacząco dodatnia [rpe(l 18) = 0,35; p = 0,049], co oznacza, że im starszy był cho
ry, tym bardziej widoczna była poprawa parametrów medycznych stanu jego zdrowia.

Drugą determinantą jest wrażliwość wobec wartości postawy: im większa, tym po
prawa stanu zdrowia jest bardziej wyraźna. Pojawia się wątpliwość, czy nie jest tak, że 
im starszy chory, tym większa jest wrażliwość wobec wartości postawy i tym samym 
większa poprawa zdrowia. Jednakże w analizie wielozmiennowej ujrzelibyśmy wtedy 
ścieżkę oddziaływania wieku na wartości postawy. Takiej ścieżki nie ma i rzeczywi
ście korelacja pomiędzy wiekiem a wartościami postawy nie jest znacząca, a do tego 
jest ujemna, a więc jeśliby dopatrywać się zależności, to raczej młodsi badani charakte
ryzowaliby się większą wrażliwością wobec wartości postawy [rpe(30) = -0,18; 
p = 0,3381],
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Rycina 11.1. Determinanty poprawy zdrowia obiektywnego w okresie trzech miesięcy po wystąpieniu 
zawału mięśnia serca (n = 32), pozytywne (strzałka ostra) i negatywne (strzałka zaokrąglona).

Parametry modelu: wariancja zmiany stanu zdrowia jest wyjaśniona w 26,3%, chi2(]A) = 16,71;
p = 0,272; GOF = 0,87; AGOF = 0,75

Wrażliwość wobec wartości przeżyciowych i twórczych, podmiotowa niezależność, 
a przede wszystkim poczucie sensu życia nie mają wpływu na powrót do zdrowia. Tym 
samym hipoteza wstępna (por. rozdział 11.1) sprawdziła się tylko w odniesieniu do 
wrażliwości wobec wartości postawy.

Warto zauważyć, że w modelu tym powtarza się obserwowana wcześniej współza
leżność pomiędzy niezależnością osobową a poczuciem sensu życia (por. ryciny 5.1; 
6,1; 9.1).

Jak wspomniałem wcześniej, nie udało się ujawnić żadnej zmiennej jako psycholo
gicznego predyktora ustępowania podmiotowych objawów zaburzeń układu krążenia 
(różnica Wskaźnika Objawów Podmiotowych) w okresie trzech miesięcy po wystąpie
niu zawału serca. Analiza ścieżek również nie pozwoliła uzyskać w tym zakresie żad
nych satysfakcjonujących rozwiązań.

W nawiązaniu do sformułowanych na początku tego rozdziału celów ponownego 
badania chorych w okresie trzech miesięcy po zawale serca należy stwierdzić, że:

- zastosowane w badaniach metody okazały się rzetelne w zakresie stabilności wy
ników;

- dynamika zmiennych zależnych w badanym okresie jest znikoma. Najbardziej 
wyraźna jest w przypadku wrażliwości wobec wartości postawy, która nieco maleje 
w okresie trzech miesięcy po zawale, na tyle, że znika różnica istotna pomiędzy oso
bami zdrowymi a badanymi bezpośrednio po zawale;

- do determinant poprawy stanu zdrowia po zawale serca nie można zaliczyć po
czucia sensu życia ani niezależności osobowej. Jest nią natomiast wrażliwość wobec 
wartości postawy, w odróżnieniu od wrażliwości na wartości twórcze i przeżyciowe, 
która nie ma w tym wypadku znaczenia sprawczego.

Przedstawione wyniki badań osób zdrowych oraz po zawale serca zachęcają do in
terpretacji o charakterze ogólniejszym, co jest przedmiotem rozdziału 12.





Rozdział 12

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ KLINICZNYCH

W świetle wyników badań osób po zawale serca najbardziej znaczące jest potwierdze
nie trafności teoretycznej libertalno-walorycznego modelu poczucia sensu życia. Re
zultaty badania osób po zawale wzbogacają wiedzę o zależnościach pomiędzy wrażli
wością wobec wartości i podmiotową niezależnością a poczuciem sensu życia, w po
równaniu z wynikami badań osób zdrowych, które były mało zróżnicowane pod 
względem wykształcenia i miejsca zamieszkania. Dopiero w grupie osób po zawale 
serca, pochodzących z różnych środowisk, ujawniła się współzależność pomiędzy 
wrażliwością wobec wartości i niezależnością osobową badanych a czynnikami spo- 
łeczno-środowiskowymi. Poczucie niezależności jest tym większe, im wykształcenie 
jest wyższe, natomiast duża wrażliwość wobec wartości jest najbardziej charaktery
styczna dla mieszkańców wsi i małych miast. Poczucie sensu życia jest najwyższe, gdy 
duża wrażliwość spotyka się z poczuciem niezależności, przy czym większe znaczenie 
ma niezależność osobowa. W grupie osób z najwyższym poczuciem sensu życia domi
nują mieszkańcy dużych miast. Najsłabiej sens swego życia odczuwają osoby z małych 
miast, z wykształceniem podstawowym. Prawdopodobnie ma to związek z brakiem 
perspektyw życiowych. Natomiast na wsi, jeśli nawet te perspektywy nie są większe, 
o poczuciu sensu własnego życia decyduje przywiązanie do wartości. Determinantami 
poczucia sensu życia osób po zawale serca są więc: niezależność podmiotowa, wrażli
wość wobec wartości, ale także wydolność fizyczna. Im jest większa, a objawy wień
cowe słabsze, tym sens życia pacjenci odczuwają wyraźniej. Natomiast chorzy skon
frontowani z ostrą postacią choroby wieńcowej tracą, przynajmniej chwilowo, klarow
ne poczucie sensu życia.

Wyniki badań klinicznych pozwalają powrócić do kwestii motywacji wyboru war
tości w Kwestionariuszu Wartości, omawianej w rozdziale 7. Sformułowałem tam 
wniosek, że badani, pytani o wartości „istotne i pozytywne”69 w ich życiu, wskazują na 
wartości ważne dla nich, ale takie, o które muszą zabiegać, które wymagają radzenie 
sobie. Wnioskowanie oparte na wynikach osób zdrowych uzupełniają rezultaty badania 
chorych, którzy znacząco częściej wybierajązć/rowze, co widać w tabeli 12.1.

Cytat z instrukcji metody.69
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Tabela 12.1. Porównanie częstości wybierania wartości zdrowie przez osoby zdrowe i po zawale serca

Cecha
Osoby 
zdrowe

Osoby po 
zawale serca Statystyka P

n 168 120
Wybrały zdrowie 
Nie wybrały zdrowia

155
13

119
1

chi2 z poprawką 
Yatesa(l) = 5,80

0,0160

Zdrowie jest więc na czele hierarchii wartości w obydwu grupach, ale w grupie 
osób zdrowych 13 badanych (7,7 %) nie dostrzega go jako wartości i jest to atrybucja 
znamiennie ich różnicująca w porównaniu z osobami chorymi, które wszystkie, poza 
jedną (0,8%), wskazały na zdrowie jako wartość istotną i ważną.

Rezultat ten potwierdza wcześniejsze wnioskowanie: zwracamy uwagę na wartość 
wymagającą zabiegów czy wręcz zagrożoną. Natomiast w mniejszym stopniu jesteśmy 
wrażliwi na coś, co uważamy za normalne lub co przychodzi nam bez trudu. Zjawisko 
to można nazwać paradoksem normalności. Paradoksem, bo można by sądzić, że bę
dziemy cenić to, co mamy. Jednakże „stan posiadania”, także w zakresie zdrowia, po
wszednieje jako normalny. Dopiero dysfunkcja uświadamia człowiekowi, że zdrowie 
to wartość, której należy strzec. Określenie - „paradoks normalności” nawiązuje do 
utożsamiania tego, co normalne, z tym, co oczywiste. Dobry stan zdrowia jest normal
ny, ale nie jest oczywisty. Stabilizacja zdrowia, a tym bardziej jego rozwój, o który 
chodzi w psychologii zdrowia, wymaga określonych zachowań, związanych z wysił
kiem, czyli tego, co w psychologii określa się jako radzenie sobie. Stąd w psychologii 
zdrowia tyle uwagi poświęca się motywowaniu do zachowań prozdrowotnych. Do
świadczanie zdrowia jako wartości, której realizacja wymaga starań, sprzyja tej moty
wacji. Rezultat ten powinien ukierunkować strategię promocji zdrowia: należy je uka
zywać nie tylko jako wartość godną zabiegów, przynoszącą profity, pozytywną, ale 
taką, o którą trzeba zabiegać, która nie przychodzi łatwo. Zdrowie będzie wtedy bar
dziej cenione niż jako stan normalny, który jest oczywistością.

W kontekście paradoksu normalności można spojrzeć na inne, poza zdrowiem, 
wartości, istotne i ważne dla chorych. Równie często jak zdrowie chorzy wybierali 
wierność. Czy również ona należy do wartości tyleż cenionych, co wymagających 
zachodu? Jaka jest motywacja wyboru następnych na liście: prawdy i przyjaźni, czy, 
zajmujących piąte miejsce - ojcostwa i macierzyństwa*!  Wszystkie te wartości są istot
nymi korelatami poczucia sensu życia. Warto spojrzeć na pozostałe korelaty: poczucie 
sensu życia osób po zawale serca jest tym większe, im bardziej są wrażliwe wobec 
takich wartości, jak: miłość, obowiązek, wiedza, rozwój i uroda. Zgodnie z zasadą pa
radoksu normalności chorzy postrzegaliby je jako wartości co najmniej wymagające 
zachodu, a może nawet zagrożone. Do znamiennych korelatów poczucia sensu życia 
należy jednak również samotność. Chorzy często bywają samotni. Mówi się nawet, że 
w bólu, w cierpieniu każdy jest sam. Jeśli chory w swej samotności dojrzy wartość, 
przełoży się to na jego poczucie sensu życia. Tylko że mechanizm jest inny niż 
w przypadku wartości przeżyciowych lub twórczych. Gdy chory zwraca uwagę na 
urodę, można zakładać, że dzieje się tak, ponieważ obawia się, że choroba zmieni nie
korzystnie jego wygląd. Byłoby to zgodne z zasadą paradoksu normalności, tym bar
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dziej że osoby zdrowe nie zwracają aż tak uwagi na urodę (por. tabela 5.2. Uroda ma 
rangę 19. na 27 wartości). Jeśli natomiast osoba chora zwraca uwagę na samotność 
jako coś istotnego i pozytywnego w jej życiu, to nie dlatego, że dotąd uważała samot
ność za coś oczywistego i jej nie zauważała (tak jak urodę czy zdrowie), ale dlatego, że 
samotność towarzyszy jej chorobie, a ona osiągnęła ten poziom rozwoju, na którym 
odnajduje jej stronę pozytywną, na przykład poprzez możliwość koncentracji twórczej. 
Krótko mówiąc, zasada paradoksu normalności dotyczy wartości jako bytów z natury 
pozytywnych, a nie kategorii negatywnych (choroba, cierpienie), które w indywidual
nym doświadczeniu zyskują charakter wartości przypisanych.

Powstaje pytanie: czy chorzy są w swoich wyborach specyficzni czy też ich hierar
chia korelatów poczucia sensu jest typowa dla ogółu? Odpowiedź w pewnym zakresie 
została udzielona na podstawie porównania wyników osób zdrowych i po zawale serca 
w rozdziale 10. Zestawienie wyników osób zdrowych i po zawale zawiera tabela 10.4, 
ale są to porównania jednozmiennowe, co wobec zróżnicowania formalnego grup stwa
rza ryzyko niepoprawnych wniosków. Dlatego uwagę zwróciłem nie na różnice, które 
występują, ale na podobieństwa. Jako znamienne korelaty poczucia sensu życia w ba
daniach osób zdrowych i chorych powtarzają się: miłość, samotność, obowiązek i roz
wój oraz wierność. Czy uwrażliwienie badanych na te wartości, poza samotnością, 
można, przynajmniej częściowo, wyjaśnić paradoksem normalności? Zapewne tak, ale 
bez badań empirycznych trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wiadomo jednak, że re
alizacja tych wszystkich wartości przychodzi z wysiłkiem, to znaczy jest rezultatem 
radzenia sobie w różnych życiowych sytuacjach. Stąd wysoce prawdopodobne jest, że 
dlatego między innymi są cenione. Niemniej hipoteza taka wymaga weryfikacji.

Analizując współzależność pomiędzy wartościami a poczuciem sensu życia, stwier
dziłem w rozdziale 10, że osoby po zawale serca wskazują znacznie częściej na takie 
wartości, jak choroba, cierpienie czy zbawienie, ale nie są one podstawą poczucia 
sensu życia, w odróżnieniu od osób zdrowych, wśród których wyborów takich jest 
mniej, ale są one powiązane z wysokim poczuciem sensu życia. Powstaje pytanie, 
dlaczego częściej wybierane po zawale serca wartości nie przekładają się na poczucie 
sensu życia? Wydaje się, że uwagę trzeba zwrócić właśnie na liczbę osób, które je 
wybrały. Wśród zdrowych jest ich mniej. Jednakże jeśli człowiek zdrowy wybiera 
chorobę czy cierpienie jako wartość istotną i pozytywną w jego życiu, to wskazuje to 
na jego dużą dojrzałość osobową, na to, że - mówiąc językiem Frankla - w znacznej 
mierze stał się sobą. Natomiast doświadczenie zawału, jak wykazano, ma wpływ 
uwrażliwiający człowieka na wartości, w tym na wartości postawy. Wówczas łatwiej 
o taką refleksję, ale nie pogłębia to od razu poczucia sensu życia.

Podobnie ze zbawieniem. Badana grupa osób zdrowych nie była zbyt religijna. Jeśli 
więc ktoś już wybierał zbawienie, jego religijność stanowiła o poczuciu sensu życia. 
Wśród chorych zbawienie wybrało grupy, większość więc to osoby religijne i w związ
ku z tym religijność nie stanowi kryterium ujawniającego osoby o wysokim poczuciu 
sensu życia. Zresztą nie jest ono wyższe w grupie po zawale, pomimo dużej wrażliwo
ści wobec wartości. Pozostaje na tym samym poziomie do trzech miesięcy po zawale. 
A jednak, jak ujawniła analiza ścieżek, doświadczenie zawału serca powoduje wzrost 
poczucia sensu życia, ale przede wszystkim wrażliwości wobec wartości (rycina 10.1).
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Jednakże owa wrażliwość wobec wartości twórczych i przeżyciowych w symulacji 
zależności przyczynowo-skutkowych za pomocą analizy ścieżek (rycina 10.1) przyj
muje funkcję dyspozycji osobowej, charakterystycznej dla badanych osób, o której 
można sądzić, że wyprzedziła wystąpienie zawału. Czy w takim razie wrażliwość wo
bec wartości może być uwzględniona jako psychologiczny czynnik zagrożenia zawa
łem serca w mechanizmie noopsychosomatycznym? Dotychczasowe wyniki sugerują 
taką ewentualność, nie jest jednak bez znaczenia, o jakie wartości chodzi. Jako deter
minantę zawału serca można potraktować wrażliwość wobec wartości twórczych 
i przeżyciowych. Wyjątek stanowią wartości postawy, które w niewielkim stopniu 
występują jako determinanta zawału, natomiast wyraźnie mu zapobiegają. Zapewne to 
jest tak, że aby z rzeczywistości w swej naturze negatywnej, jaką jest choroba, samot
ność, inwalidztwo, jednym słowem cierpienie, uczynić wartość, wymaga to refleksji 
aksjologicznej, głębokiego procesu przewartościowania, z przesunięciem akcentu 
z negatywnych na pozytywne wymiary określonego doświadczenia. Owa umiejętność 
formowania wartości postawy pozwala wkomponować je w kategorie sensu, co łagodzi 
ciężar emocjonalny trudnych doświadczeń i pozwala się w nich odnaleźć.

Przemianowanie emocjonalne trudnych doświadczeń, wkomponowanie ich w sens 
życia, nabranie dystansu do zagrożeń ma znaczenie salutogenetyczne. Redukuje dzia
łanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej - biologicznych, psychicznych i spo
łecznych. Jeśli więc wymieniać spośród badanych zmiennych te, które mają znaczenie 
salutogenetyczne, należy przede wszystkim wskazać na wrażliwość wobec wartości 
postawy, dalej na poczucie sensu życia i wreszcie niezależność osobową, która pogłę
bia poczucie sensu życia. Znaczenie wartości postawy w procesie odzyskiwania zdro
wia po zawale serca zostało potwierdzone w badaniach przeprowadzonych trzy miesią
ce później. Występują one jako jedyny istotny predyktor poprawy stanu zdrowia 
obiektywnego (por. rycina 11.1). Oznacza to, że umiejętność dostrzegania wartości 
w chorobie przekłada się na poprawę zdrowia, określonego w parametrach medycznych.

Doświadczenie zawału sprzyja ugruntowaniu sensu życia i pogłębia wrażliwość 
wobec wartości. Osoby po zawale serca wybierają znacząco więcej wartości jako istot
nych i pozytywnych w ich życiu w przypadku każdej proponowanej przez kwestiona
riusz kategorii, z wyjątkiem miłości, która cieszy się równą popularnością w obydwu 
grupach (tabela 12.2). Za pomocą analizy ścieżek (rycina 10.1) można było stwierdzić, 
że wrażliwość wobec wartości przeżyciowych i twórczych jest w takim samym stopniu 
potencjalną przyczyną co i skutkiem zawału serca. Trudno na podstawie zebranego 
materiału snuć dalsze przypuszczenia dotyczące roli poszczególnych wartości. Nato
miast uwrażliwienie wobec wartości postawy jest zdecydowanie bardziej rezultatem 
doświadczenia zawału niż psychologicznym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej. 
Aby bardziej szczegółowo zinterpretować ten wynik, postawiłem pytanie, w zakresie 
jakich wartości występują różnice? Okazuje się, że w przypadku każdej wartości po
stawy liczba wyborów znacząco przeważa w grupie po zawale serca (tabela 12.2). 
Interesujący jest mechanizm psychologiczny, który sprawia, że osoby po zawale serca 
bardziej dostrzegają wokół siebie wartości postawy i głębiej czują sens życia. Być 
może jest to tak, że zawał serca wzbudza refleksję: „Mógł to być bardzo poważny za



163

wał. Mogłem już nie żyć”. Byłoby to doświadczenie graniczne70, powodujące zatrzy
manie, przynajmniej na moment, w biegu życia i wzbudzające refleksje o jego wartości 
i o swoim postępowaniu.

70 Jaspers mówił o sytuacjach granicznych (por. Wstęp).

Tabela 12.2. Zróżnicowanie wartości w grupie osób zdrowych i po zawale serca

Osoby zdrowe 
(n = 168)

Osoby po zawale 
serca (n = 120) chi2 

z poprawką 
Yatesa(l)

PWartości 
(S - postawy)

Ranga Liczba Ranga Liczba
0 1 0 1

Choroba (S) 23,5 157 11 24 94 26 12,97 0,0003

Cierpienie (S) 22 151 17 23 87 33 13,55 0,0002
Dobra materialne 15 98 70 15 34 86 24,18 0,0001
Godność 7 52 116 10,5 15 105 12,34 0,0004
Kalectwo (S) 26,5 165 3 27 109 11 6,73 0,0095
Miłość 1 7 161 6 6 114 0,01 0,9617
Niepełnosprawność (S) 26,5 165 3 25 100 20 19,12 0,0001
Samotność (S) 25 159 9 26 103 17 5,59 0,0181
Nieśmiertelność 21 146 22 21 73 47 24,71 0,0001
Obowiązek 12 88 80 10,5 15 105 46,74 0,0001
Ojcostwo/ 
macierzyństwo

4 28 140 5 4 116 11,29 0,0008

Piękno 13 89 79 12 23 97 32,26 0,0001
Poświęcanie się dla 
innych

14 93 75 8 13 107 57,76 0,0001

Prawda 5 37 131 3,5 3 117 20,71 0,0001
Przyjaźń 3 25 143 3,5 3 117 10,86 0,0010
Rozrywka 16 104 64 18,5 43 77 18,08 0,0001
Pożycie seksualne 11 82 86 13 27 93 19,49 0,0001
Rozwój 9 70 98 16 35 85 4,20 0,0405
Uroda 19 127 41 18,5 43 77 44,13 0,0001
Sława 23,5 157 11 22 84 36 26,50 0,0001
Wiedza 6 38 130 9 14 106 4,96 0,0260
Tęsknota 20 138 30 20 61 59 30,69 0,0001
Twórczość 18 113 55 17 41 79 29,50 0,0001
Wierność 8 59 109 1,5 1 119 47,83 0,0001
Wolność 10 74 94 7 12 108 37,14 0,0001
Zbawienie 17 110 58 14 30 90 44,30 0,0001
Zdrowie 2 13 155 1,5 1 119 5,80 0,0160
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Nasuwa się tu omówiona wcześniej zasada paradoksu normalności: „To, że żyję, 
nie jest takie normalne i oczywiste, jak można by sądzić”. Życie, jako wartość zagro
żona, tym bardziej nabiera sensu71. Człowiek dostrzega wartości, których sobie wcze
śniej nie uświadamiał. Nawet w doświadczaniu choroby i samotności można znaleźć 
stronę pozytywną. Jednak zawałowi może towarzyszyć cierpienie somatyczne i psy
chiczne, które, o czym pisze Franki, stwarza okazję do „bycia ponad to, co mnie boli”, 
czyli do przyjęcia postawy „ponad”. Takie przeżywanie cierpienia, przejawiającego się 
w różnej formie: choroby, samotności, inwalidztwa, jest treścią określenia wartość 
postawy. Atrybucja trudnych doświadczeń do poziomu wartości jest, według Frankla, 
głównym mechanizmem rozwoju osobowego, „stawania się sobą”. W tym świetle 
wystąpienie zawału serca sprzyja pogłębieniu refleksji o życiu i skłania do przejścia 
o krok dalej w dojrzałości osobowej.

71 W przypadku osób, które przeżyły poważne zagrożenie życia, mówi się o „efekcie ponownych naro
dzin”.

12.1. WNIOSKI KOŃCOWE

Przeprowadzona analiza wyników badań oraz ich interpretacja skłania do sformułowa
nia następujących wniosków.

Wnioski teoretyczne:
1. W niezależnym programie badania osób po zawale serca potwierdzony został 

model libertalno-waloryczny poczucia sensu życia, sformułowany poprzednio na pod
stawie wyników badania osób zdrowych.

2. W świetle rezultatów badania chorych rozkład wartości poczucia sensu życia jest 
jeszcze bardziej zgodny z teorią niż w przypadku zdrowych (por. ryciny 5.3 i 9.2), 
ponieważ u chorych sens życia przyjmuje wartości najwyższe w ćwiartce 1 modelu, 
gdzie największa jest wrażliwość wobec wartości oraz niezależność osobowa, a najniż
sze w ćwiartce 3, w której obydwie determinanty są najsłabsze. W przypadku osób 
zdrowych poczucie sensu życia wzrastało przede wszystkim wertykalnie, a w mniej
szym stopniu horyzontalnie (por. tabele 5.6 i 9.4). Dlatego pozostaje słuszny sformu
łowany poprzednio wniosek (rozdział 7), że wysokie poczucie sensu życia jest uwa
runkowane obydwiema determinantami równocześnie, a każda z nich indywidualnie 
nie wystarcza do zapewnienia poczucia sensu życia. Prawidłowość ta widoczna jest 
bardziej w wynikach osób po zawale serca niż zdrowych, bo u chorych większego 
znaczenia nabiera wrażliwość wobec wartości.

3. Nie potwierdził się natomiast ciąg przyczynowo-skutkowy: wrażliwość wobec 
wartości - niezależność - poczucie sensu życia, widoczny w badaniach osób zdrowych 
(rycina 5.1). U chorych wrażliwość wobec wartości i niezależność występująjako nie
zależne determinanty poczucia sensu życia (rycina 9.1).

4. Poczucie sensu życia nieznacznie maleje z wiekiem i wzrasta z wykształceniem. 
Również wrażliwość wobec wartości, jak i niezależność podmiotowa są modyfikowane 



165

społecznie. Zwracanie uwagi na wartości jest charakterystyczne dla osób ze wsi, nato
miast niezależność - dla badanych z wyższym wykształceniem. Niezależność maleje 
z wiekiem.

5. W zakresie wartości postawy skorelowana pozytywnie z poczuciem sensu życia 
jest samotność, co się powtarza, biorąc pod uwagę wyniki osób zdrowych. Bardziej 
powszechne wśród chorych wartości przypisane typu: cierpienie i choroba, nie mają 
w tej grupie takiego znaczenia w stabilizowaniu poczucia sensu życia, jak u zdrowych, 
gdzie są ewenementem.

6. Jeśli chodzi o wartości przeżyciowe, to o pozytywnej współzależności z poczu
ciem sensu życia można mówić w przypadku takich wartości, jak: wierność, prawda, 
ojcostwo i macierzyństwo, obowiązek, przyjaźń, miłość i uroda. Wśród wartości okre
ślonych jako twórcze, pojawia się tu: zdrowie, rozwój i wiedza. Trzeba podkreślić, że 
najczęściej chorzy wybierali wierność i zdrowie.

7. Motywacji wybierania wartości istotnych i pozytywnych w życiu służy zasada 
paradoksu normalności, zgodnie z którą im bardziej przyzwyczajamy się do danej sy
tuacji, możliwości, relacji, im bardziej uważamy ją za normalną, oczywistą, tym mniej
sza jest nasza wobec niej wrażliwość. Wartość, której realizacja przychodzi z wysił
kiem, a szczególnie zagrożona, tak jak zdrowie czy życie w chorobie, jest bardziej 
atrakcyjna. Mowa o paradoksie, ponieważ można by sądzić, że powinniśmy zwracać 
uwagę na ważne dyspozycje, takie jak zdrowie, wtedy, gdy możemy się nimi w pełni 
cieszyć.

8. Zasada paradoksu normalności dotyczy kategorii pozytywnych. Inny jest mecha
nizm wrażliwości wobec wartości postawy. Motywacja do zwracania uwagi na do
świadczenia negatywne jako wartości istotne i pozytywne, czyli nadawania im statusu 
wartości postawy, jest wyrazem dojrzałości osobowej, umiejętności bycia ponad cier
pienie i odnalezienia w nim strony pozytywnej.

Wnioski aplikacyjne:
9. Poczucie sensu życia osób po zawale serca jest tym wyższe, im większa jest ich 

wydolność fizyczna, określona za pomocą skali NYHA.
10. Znaczenie salutogenetyczne w przypadku osób po zawale ma przede wszystkim 

umiejętność przyjmowania postawy „ponad” cierpienie w chorobie i samotności. 
Wrażliwość wobec wartości postawy jest jedyną psychologiczną zmienną, którą można 
określić jako przyczynę powrotu do zdrowia badanego w sposób obiektywny, w okre
sie trzech miesięcy po zawale serca. W świetle wyników badania bezpośrednio po 
zawale serca do kategorii salutogenetycznych należy zaliczyć poczucie sensu życia 
oraz jego determinantę - niezależność osobową, które zaznaczyły się jako czynniki 
redukujące prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca.

11. Jednakże doświadczenie zawału wpisuje się w układ zależności noosomatopsy- 
chicznych. Uwrażliwia człowieka na wartości, zwłaszcza wartości postawy i sprzyja 
pogłębieniu poczucia sensu życia.

12. Analizując współzależność: wartości - zawał w kategoriach przyczynowo- 
skutkowych, można powiedzieć, że pomiędzy doświadczeniem zawału a wrażliwością 
wobec wartości występuje związek o charakterze dodatniego sprzężenia zwrotnego: 
większa wrażliwość sprzyja zawałowi, a przeżycie zawału serca zwiększa gotowość do 
spostrzegania wartości. Jest ono niesymetryczne, jeśli chodzi o wartości postawy, które 



166

w niewielkim stopniu można uważać za czynnik sprzyjający zawałowi, są one nato
miast wyraźnie bardziej postrzegane pod wpływem doświadczenia zawału.

14. Sprzężenie zwrotne charakteryzuje też relację pomiędzy doświadczeniem za
wału serca a poczuciem sensu życia, ale tym razem jest ujemne i także niezbyt syme
tryczne. Poczucie sensu życia ogranicza prawdopodobieństwo zawału, ale przeżycie 
zawału znacznie bardziej pogłębia poczucie sensu życia.

15. Jeśli wrażliwość wobec wartości twórczych i przeżyciowych rozpatrywać 
w kategoriach czynnika istotnego w mechanizmie polietiologii zawału serca, to jego 
znaczenie redukuje, poprzez wpływ salutogenetyczny, wrażliwość wobec wartości 
postawy, niezależność osobową oraz generowane przez nie poczucie sensu życia.

16. Dynamika badanych zmiennych, to znaczy poczucia sensu życia i jego determi
nant: niezależności osobowej oraz wrażliwości wobec wartości, w okresie trzech mie
sięcy po zawale serca jest znikoma. Nie zmienia się wrażliwość wobec wartości twór
czych i przeżyciowych, natomiast nieco maleje wobec wartości postawy.

17. Zasada paradoksu normalności ukierunkowuje strategię promocji zdrowia: 
zdrowie należy ukazywać nie tylko jako wartość godną zabiegów, dającą profity, po
zytywną, ale taką, o którą trzeba zabiegać, która nie przychodzi łatwo. Zdrowie będzie 
wtedy bardziej cenione niż jako stan normalny, który jest oczywistością.

Wnioski metodologiczne dotyczące metod autorskich:
18. W świetle wyników badań klinicznych wartości psychometryczne Kwestiona

riusza Stosunku do Życia, ustalone poprzednio w wyniku badania osób zdrowych, zo
stały potwierdzone. Dodatkowym wskaźnikiem rzetelności metody okazała się wysoka 
stabilność wyników. Korelacja wyników z wiekiem i płcią nie jest istotna. Znaczące 
jest wykształcenie oraz skorelowane z nim środowisko społeczne, w którym żyją bada
ni. Osoby z podstawowym wykształceniem i z małych miejscowości mają słabsze po
czucie sensu życia niż badani z wyższym wykształceniem, z dużych miast. Potrzeba 
aprobaty społecznej nie modyfikuje wyników Kwestionariusza Stosunku do Życia 
w sposób znaczący, w odróżnieniu od kwestionariusza PLT.

19. Potwierdzona została wartość Kwestionariusza Poczucia Niezależności, ale jako 
metody jednoczynnikowej. Istotna jest ujemna korelacja wyników z wiekiem, w od
różnieniu od badania osób zdrowych. Płeć nie ma znaczenia, natomiast wykształcenie 
różnicuje istotnie: im wyższe, tym poczucie niezależności jest większe. Znaczące jest 
również miejsce zamieszkania. Osoby z wiosek i małych miast mają znamiennie 
mniejsze poczucie wolności osobowej w porównaniu z badanymi z dużych miast. Wy
niki zachowują dużą stabilność. Korelacja Kwestionariusza Poczucia Niezależności ze 
skalą aprobaty społecznej nie jest znacząca.

20. Potwierdziła się przydatność Kwestionariusza Wartości oraz wyodrębniania 
w nim dwu skal: wartości postawy oraz łącznie wartości twórczych i przeżyciowych. 
Korelacja wyników z wiekiem nie jest istotna. Podobnie nie ma znaczenia wykształce
nie. Płeć również nie jest współzależna z wynikami, z wyjątkiem wartości postawy, 
których znamiennie więcej wybierają kobiety. Nie jest też ważne miejsce zamieszka
nia. Bardzo znamienne jest, że Kwestionariusz Wartości nie jest podatny na działanie 
zmiennej aprobaty społecznej, z wyjątkiem wartości postawy. Stabilność wyników jest 
średnia, wyższa w przypadku wartości postawy, natomiast niezbyt wysoka w zakresie 
wartości przeżyciowych i twórczych.
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21. Medyczny Wskaźnik Stanu Zdrowia (MWSZ) oraz jego podskala - Wskaźnik 
Objawów Podmiotowych (WOP) spełniają standardy psychometryczne. MWSZ jest 
mniej rzetelny, ale bardziej diagnostyczny, natomiast WOP wysoce rzetelny, ale mało 
wrażliwy na zmiany. Wiek nie jest skorelowany z wynikami żadnej z tych dwu skal. 
Kobiety mają znacząco gorsze wyniki badań lekarskich niż mężczyźni. Wykształcenie 
jest współzależne z wynikami WOP. Kierunek tej współzależności jest zmienny, raczej 
dodatni. W przypadku MWSZ ujawnia się tylko tendencja do współzależności z wy
kształceniem. Stwierdzono, że żadna ze skal przyjętych jako standardowe w kardiolo
gii, to znaczy ani NYHA, ani CCS, nie oddaje poprawy stanu zdrowia równie ade
kwatnie jak MWSZ.





PODSUMOWANIE

Rezultatem badań przedstawionych w tej pracy, który - jak się wydaje - może inspi
rować do dalszych poszukiwań, jest libertalno-waloryczna koncepcja poczucia sensu 
życia, ilustrowana odpowiednim modelem. Wiedza praktyczna i badania stosowane 
mają ogromne znaczenie, ponieważ bezpośrednio służą ludziom. Jednakże to właśnie 
teoria zbliża do prawdy, co jest podstawowym celem nauki. Najczęściej zresztą ujęcia 
teoretyczne służą rozwojowi nauki, ponieważ inspirują do krytyki, a na gruncie obalo
nych koncepcji rozwijają się nowe, o krok bliższe właściwemu poznaniu.

Przedstawiony model libertalno-waloryczny pozwala określić poczucie sensu życia 
w odniesieniu do wrażliwości wobec wartości i niezależności podmiotowej. W nauce 
liczą się zazwyczaj te rozwiązania, które zostały pozytywnie zweryfikowane poprzez 
replikację badań, przeprowadzonych na podstawie tych samych założeń teoretycznych 
i za pomocą tych samych metod, ale w różnych warunkach i środowiskach, najlepiej 
przez różne ośrodki. Dlatego sprawą istotną jest, że przestawiony model potwierdził się 
w dwu niezależnych programach badawczych - osób zdrowych oraz w grupie chorych 
po zawale serca. Były one mocno zróżnicowane w zakresie charakterystyk formalnych, 
co zwiększa trafność zewnętrzną modelu.

W zakresie pozostałych ustaleń teoretycznych, do których można nawiązać w dal
szych badaniach, należy wymienić odnoszącą się do teorii motywacji zasadę paradoksu 
normalności. W tej pracy dotyczy ona zdrowia jako wartości, która bywa tym bardziej 
ceniona, im bardziej w przekonaniu człowieka wymaga starań, czy jest już wręcz za
grożona. Paradoksalnie człowiek nie ceni zdrowia, jeśli traktuje je jako oczywiste, bo 
normalne. W rzeczywistości jest ono normalne. Jednakże osoby, które wysoko oceniają 
swoje zdrowie, nie zauważają go jako wartości. Jak się wydaje, zasada ta wykracza 
swą ogólnością poza psychologię zdrowia. Może służyć wyjaśnieniu obojętności czło
wieka wobec każdej wartości, której posiadanie uważa za naturalne i oczywiste. 
W psychologii rodziny taką wartością, o charakterze przypisanym, może być stabilność 
związku małżeńskiego, niezauważana tak długo, dopóki jej nic nie zagraża.

Jeśli chodzi o zastosowania ustaleń teoretycznych, to paradoks normalności można 
odnieść do zasad budowania programów promocji zdrowia, których celem byłoby 
uwrażliwienie na zdrowie jako wartość, zanim będzie ono zagrożone. W tym duchu 
zdrowie należy przedstawiać jako coś, co jest normalne, ale nie oczywiste. Zdrowie, 
jako wartość, której realizacja wymaga wysiłku, będzie bardziej atrakcyjne.

Dalszych ustaleń empirycznych wymaga również kwestia współzależności pomię
dzy poczuciem sensu życia, niezależnością podmiotową i wrażliwością wobec wartości 
a zawałem serca. Patogenetyczne oddziaływanie wrażliwości wobec wartości twór
czych oraz przeżyciowych w świetle wyników badań jest redukowane poprzez saluto- 
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genetycznie oddziałującą wrażliwość wobec wartości postawy, niezależność i genero
wane przez nie poczucie sensu życia.

Do wyników replikacji badań należy potwierdzenie wartości psychometrycznej za
stosowanych metod autorskich. Prawie w każdym wypadku weryfikacja empiryczna 
zmusiła mnie do poważnej redukcji wstępnej konceptualizacji. Niemniej jednak meto
dy w sposób trafny i rzetelny określają badane zmienne, co sprzyja redukcji błędu po
miaru. Badanie osób chorych, w grupie dużo bardziej zróżnicowanej społecznie niż 
zdrowi, wzbogaciło wiedzę o zależności wyników stosowanych metod od płci, wy
kształcenia i środowiska społecznego. Szczególnie inspirujące do dalszych badań może 
być stwierdzenie wrażliwości wobec wartości, charakterystycznej dla osób ze środowi
ska wiejskiego, współwystępującej w badaniach z niezależnością podmiotową, typową 
dla osób wykształconych, z ośrodków miejskich. Kontekst społeczny przeprowadzo
nych badań, jak się okazuje, ma duże znaczenie, a często przez psychologów jest po
mijany, zwłaszcza w badaniach o charakterze klinicznym.

Do cech zastosowanych metod samoopisowych należy ich mała podatność na dzia
łanie zmiennej aprobaty społecznej. Pod tym względem metody autorskie wyróżniają 
się na korzyść w porównaniu z narzędziami standardowymi, co jest istotne, ponieważ 
często używana do badania poczucia sensu życia metoda J.C. Crumbaugha i L.T. Ma- 
holicka Purpose in Life Test, znana jako Skala PLT, w swej części kwestionariuszowej 
jest skorelowana istotnie z potrzebą ukazania się w lepszym świetle.

Zarówno przedstawione tu ustalenia teoretyczne, jak i wyniki empiryczne mogą 
służyć dalszej weryfikacji w badaniach, opartych na założeniach teorii V.E. Frankla, 
wykorzystanych w podejściu augeretycznym.
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