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Problem tożsamości w kontekście badań  
nad poczuciem koherencji i oceną realności  

desygnatów odmiennych typów pojęć  

Jednym z celów prezentowanego tekstu jest przedstawienie wstępnych badań dotyczą-
cych relacji między poczuciem koherencji Aaron Antonovsky’ego (traktowanej jako 
istotny wymiar osobowości) a oceną stopnia realności desygnatów wybranych pojęć. 
Celem drugim, niejako bardziej teoretycznym, jest powiązanie problematyki spójności 
obrazu rzeczywistości (zawartej implicite w koncepcji Antonovsky’ego) z kwestią 
oceny realności niektórych jej elementów bądź aspektów, oraz z problematyką subiek-
tywnej oceny własnej tożsamości.  

1. Kontekst teoretyczny 

Można sądzić, że tożsamość samego siebie ściśle koresponduje ze stabilnością obrazu 
całej rzeczywistości – czy to za sprawą stałości najistotniejszych dla jednostki elemen-
tów, czy też stabilności i przewidywalności rządzących nią zmian. O ścisłym związku 
koncepcji samego siebie i koncepcji (reszty) rzeczywistości przekonują nas zwłaszcza 
przeżycia towarzyszące zmienionym stanom świadomości, kiedy to za zmianami w 
odbiorze świata idą zmiany w doświadczaniu siebie oraz własnych relacji ze światem. 
O związkach między poczuciem tożsamości siebie oraz „tożsamości (reszty) rzeczywi-
stości” przypomina nam także psychopatologia. W tradycyjnej psychiatrii dostrzegano 
wyraźną relację między objawami tzw. derealizacji a objawami depersonalizacji (Ka-
plan, Sadock, 1998). Współcześnie mówi się raczej o objawach dysocjacyjnych. Tym 
niemniej, warto odnotować, że w The Dissociative Experiences Scale (DES), opraco-
wanej przez E.B. Carlsona i W.W. Putnam (1993) występują zarówno stwierdzenia 
dotyczące poczucia nierealności („Some people have the experience of feeling that 
other people, objects, and the word around them are not real”), jak i poczucia własnej 
nietożsamości („Some people find in one situation they may act so differently compa-
red with another situation that they feel almost as if they were two different people”).  

Co więcej, można założyć, że warunkiem poczucia własnej tożsamości jest system 
powtarzających się odniesień (behawioralnych, poznawczych i emocjonalnych) do 
elementów zewnętrznej rzeczywistości. Powtarzające się relacje ze światem zewnętrz-
nym – traktowanym jako coś uporządkowanego, spójnego i przewidywalnego – wydają 
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się zatem niezbędnym czynnikiem kształtującym i stabilizującym własną tożsamość. 
Trudno bowiem oczekiwać spójnej i stabilnej wizji własnej osoby w relacjach ze świa-
tem odbieranym jako niespójny, niezrozumiały i nieprzewidywalny. Z kolei poczucie 
nierealności odnoszone do świata zewnętrznego i własnej osoby bywa traktowane jako 
przejaw nieprzystosowania lub nawet symptom psychopatologii.  

Z przyjęcia założenia, że warunkiem poczucia tożsamości jest stabilny system od-
niesień do określonych elementów (czy aspektów) rzeczywistości pozwala sformuło-
wać pewne oczekiwania w odniesieniu do okoliczności, w jakich mogą się pojawiać 
odczucia przeciwnej natury, tj. poczucie utraty tożsamości lub poczucie zmiany włas-
nej tożsamości. Generalnie, problemów z doświadczaniem własnej tożsamości – czy to 
w sensie deficytu poczucia swej tożsamości lub utraty przekonania o własnej tożsamo-
ści, czy też w sensie doświadczania własnej „nietożsamości” – możemy oczekiwać 
w trzech typach sytuacji: 

1) gdy znikną (lub ulegną radykalnej zmianie) ważne zewnętrzne odniesienia (np. 
utrata kogoś bliskiego, zmiana kontekstu społeczno-kulturowego) lub  

2) jeśli te powtarzające się odniesienia zostaną drastycznie zredukowane wskutek 
deprywacji sensorycznej i/lub społecznej); 

3) jeśli w tym samym czasie pojawią się (konfliktogenne) odniesienia, które wystę-
pują zwykle w odmiennych kontekstach czasowych i sytuacyjnych (m. in. kon-
flikt ról).  

Deficytowi doświadczania i potwierdzania własnej tożsamości towarzyszy często 
poczucie obcości i „nierzeczywistości” zewnętrznego świata i samego siebie, czyli 
derealizacji i depersonalizacji wraz z całą gamą podobnych przeżyciowo objawów 
dysocjacyjnych1.  

Posiadanie spójnego, uporządkowanego (i stabilnego) obrazu rzeczywistości, który 
pozwala trafnie antycypować bieg zdarzeń odgrywa istotną rolę w koncepcji koheren-
cji Antonovsky’ego, leżącej u podstaw jego Kwestionariusza Orientacji Życiowej 
(SOC-29). Oczywiście należy pamiętać, że punktem wyjścia było dla autora pytanie  
o „kształt” osobowości, który lepiej od innych pozwala radzić sobie z pojawiającymi 
się stresorami. Warto w tym miejscu przytoczyć rozbudowaną definicję Antonov-
sky’ego, która oprócz samego pojęcia koherencji opisuje zarazem jego trzy składniki 
będące w tym samym czasie trzema podskalami jego kwestionariusza.  

A zatem – „Poczucie koherencji jest to globalna orientacja człowieka, wyrażająca 
stopień, w jakim człowiek ten ma dojmujące, trwałe, choć dynamiczne poczucie pew-
ności, że (1) bodźce dopływające w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i ze-
wnętrznego mają charakter ustrukturowany, przewidywalny i wytłumaczalny; (2) do-
stępne są zasoby, które pozwolą mu sprostać wymaganiom stawianym przez te bodźce; 
(3) wymagania te są dla niego wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania” (Anto-
novsky, 1995). Trzy wymienione składniki poczucia koherencji autor nazywa odpo-
wiednio: poczuciem zrozumiałości, poczuciem zaradności oraz poczuciem sensu.  

Warto zauważyć w tym kontekście, że Antonovsky odróżnia Ja (względnie poczu-
cie Ja) od poczucia tożsamości. Uważa on, że pojęcie tożsamości odnosi się przede 

                                                        
1 Wprawdzie objawy dysocjacyjne kojarzone są głównie z patologią, lecz np., L. W. Edge wyróżnia 

cztery rodzaje dysocjacji: patologiczną, typową, celową i kierowaną (2004).  
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wszystkim do zbioru ról społecznych, jakie człowiek pełni. Powiada też, że – „Osoba 
charakteryzująca się słabym »Ja« i słabo skonsolidowaną tożsamością będzie miała 
oczywiście słabe poczucie koherencji” (Antonovsky, 1995).  

Kierując się wyjściową intuicją, iż skłonność do traktowania różnych „obiektów” 
bądź aspektów rzeczywistości jako mało rzeczywistych, może świadczyć o gorszym 
funkcjonowaniu, a tym samym o niższym poczuciu koherencji w rozumieniu Antonov-
sky’ego, postanowiono poddać to przypuszczenie empirycznej weryfikacji w bada-
niach o charakterze pilotażowym.  

2. Metody i przebieg badań 

W badaniach wykorzystano dwie metody: Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-
-29) Antonovsky’ego oraz metodę własnej konstrukcji „Słowa i Rzeczy” (SiR).  

Pierwsza z wymienionych metod jest znana i często stosowana zwłaszcza w bada-
niach z zakresu psychologii zdrowia. Tytułem przypomnienia wystarczy powiedzieć, 
że kwestionariusz ten składa się z 29 pytań, a osoba badana ustosunkowuje się do każ-
dego z nich przy użyciu 7-stopniowej skali (1–7). W skład kwestionariusza wchodzą 
trzy skale: poczucie zrozumiałości, poczucie zaradności oraz poczucie sensowności. 
Oprócz wyników dotyczących 3 wymienionych (pod)skal, uzyskujemy też wynik glo-
balny, czyli poczucie koherencji.  

Druga z wymienionych metod została skonstruowana dawno temu, bo w 1989 roku, 
lecz nie była dotychczas nigdzie publikowana, jest zatem nieznana. Metoda „Słowa  
i Rzeczy” polega na ocenie stopnia realności desygnatów 40 pojęć przy użyciu skali 0–
–100 punktów. Są to pojęcia o różnym statusie logicznym i ontologicznym. Jest wśród 
nich kilka nazw indywidualnych, takich jak: „miasto Kraków”, „planeta Neptun” 
i „wszechświat”. Jest również wiele pojęć bardzo abstrakcyjnych, takich jak: „piękno”, 
„prawda”, „wolność” czy „funkcja wykładnicza”. Są również pojęcia o kłopotliwym 
i problematycznym statusie ontologicznym: „krasnoludek”, „fikcja”, „marzenie senne” 
lub „szatan”. Niektóre z wykorzystanych pojęć posiadają swoje bliźniacze – w sensie 
poziomu abstrakcji i statusu logicznego – odpowiedniki, np. „zdrowie” – „choroba”, 
„teraźniejszość” – „przyszłość”, „krasnoludek” – „smok”.  

„Słowa i Rzeczy” są pierwszą z serii metod służących empirycznemu rozstrzyganiu 
centralnego dla autora pytania „co, dla kogo, jest rzeczywiste, a co nie rzeczywiste”. 
Nieco inną wersją tego samego w gruncie rzeczy problemu jest pytanie „co, dla kogo, 
jest bardziej, a co mniej rzeczywiste”. Pierwsze badania, przeprowadzone przy użyciu 
tej metody w 1989 roku wykazały, że: 1) tego typu inklinacje ontologiczne pozwalają 
się badać empirycznie; 2) istnieją duże różnice indywidualne; 3) status logiczny pojęć 
nie pokrywa się z subiektywną oceną realności2.  

                                                        
2 Można by więc twierdzić, że zarówno „miasto Kraków”, „planeta Neptun”, jak i „wszechświat” są 

nazwami jednostkowymi. Natomiast średnie ocen ich realności różniły się zasadniczo i różnice te okazały 
się bardzo istotne statystycznie. Średnia ocena realności „wszechświata” wyniosła (tylko) 73,6 pkt., pod-
czas gdy „miasta Kraków” – 95,1.  
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Tym razem, postanowiono sprawdzić, czy istnieje korelacyjna zależność pomiędzy 
globalną oceną stopnia realności desygnatów tych 40 pojęć (mierzona suma przypisa-
nych im punktów) a wynikami Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC- 29), czy to 
w sensie ogólnego poczucia koherencji, czy też mierzona wynikami poszczególnych 
skal, tj. poczucia zrozumiałości, poczucia zaradności i poczucia sensowności.  

Osobami badanymi byli studenci I roku psychologii stosowanej UJ, studiujący  
w trybie dziennym (40 osób) oraz w trybie wieczorowym (72 osoby). Proporcje kobiet 
(będących jak zwykle w przypadku psychologii w wyraźnej przewadze) i mężczyzn 
były podobne wśród „studentów dziennych” (30+10) i „studentów wieczorowych” 
(54+18). W sumie obydwiema metodami przebadano 112 osób3.  

Badania zostały przeprowadzone pomiędzy 20 maja a 10 czerwca 2004 roku.  

3. Wyniki 

Tabela nr 1 przedstawia średnią liczbę punktów przypisanych desygnatom pojęć wyko-
rzystanych w „Słowach i Rzeczach”. Kolejność pojęć w tabeli została uporządkowana 
ze względu na wysokość średniej punktacji, czyli poczynając od „najbardziej realnych” 
do „najmniej realnych”.  

 
Tabela 1 

Średnie oceny stopnia realności desygnatów pojęć w SiR 

POJĘCIE 
OCENA STOPNIA REALNOŚCI DESYGNATÓW (N = 134) 

M Minimum Maksimum SD 

Koń 93,8 5 100 15,2 

Człowiek 92,8 20 100 17,6 

Miasto Kraków 92,8 5 100 16,3 

Kangur 90,4 0 100 21,1 

Planeta Neptun 83,3 0 100 27,2 

Pieniądz 81,8 0 100 28,1 

Wojna 81,3 0 100 24,5 

Wirus 77,9 0 100 28,8 

Wszechświat 73,6 0 100 30,2 

Choroba 71,6 1 100 27,0 

Pamięć 66,8 1 100 26,6 

Fala elektromagnetyczna 66,3 0 100 33,1 

Nauka 65,8 0 100 29,2 

Umysł 65,4 0 100 29,9 

Zdrowie 65,2 0 100 28,0 

Liczba 64,1 0 100 34,8 

                                                        
3 Metodę „Słów i Rzeczy” wypełniło więcej, bo 134 osoby. Stąd też przy obliczaniu podstawowych sta-

tystyk w odniesieniu do wyników tej metody uwzględniono większą grupę osób (N = 134).  
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Radość 63,4 0 100 27,8 

Opinia publiczna 61,6 0 100 29,7 

Inteligencja 61,6 0 100 30,3 

Miłość 60,7 0 100 31,8 

Teraźniejszość 59,2 0 100 34,8 

Złudzenie wzrokowe 58,0 0 100 34,6 

Zazdrość 55,9 0 100 27,3 

Sumienie 55,6 0 100 31,0 

Marzenie 52,7 0 100 32,0 

Czas 52,5 0 100 35,6 

Intuicja 51,8 0 100 31,1 

Przyszłość 50,4 0 100 33,5 

Piękno 50,4 0 100 33,2 

Prawda 50,2 0 100 32,5 

Funkcja wykładnicza 48,4 0 100 37,5 

Wolność 48,3 0 100 32,7 

Fikcja 48,0 0 100 35,6 

Dusza 48,0 0 100 35,6 

Grzech 41,7 0 100 30,8 

Próżnia doskonała 38,9 0 100 38,1 

Szatan 37,6 0 100 32,6 

Przeznaczenie 32,4 0 100 28,8 

Smok 20,3 0 100 28,7 

Krasnoludek 15,2 0 100 23,5 

 
 
Warto odnotować, że (podobnie jak we wcześniejszych badaniach) „wszechświat” 

przegrywa w ocenie realności zarówno z „miastem Kraków”, jak też z „planetą Nep-
tun”, „zdrowie” z „chorobą”, a „krasnoludek” ze „smokiem”. Z kolei, jeśli weźmiemy 
pod uwagę minimalne i maksymalne oceny, to zauważymy wielką rozpiętość ocen 
– tylko w przypadku pięciu pojęć oceny minimalne były większe od zera. Okazuje się 
zatem – nie po raz pierwszy – że różnice indywidualne w zakresie subiektywnego kre-
owania lub deprecjonowania różnych obiektów rzeczywistości są większe, niż ludzie 
(funkcjonujący zwykle w określonej subkulturze) byliby skłonni oczekiwać. Tak duża 
rozbieżność przypisywanych ocen przez poszczególne osoby dobrze natomiast kore-
sponduje z intuicją Williama Jamesa, że za rzeczywiste jesteśmy skłonni uważać 
wszystko lub cokolwiek, do czego mamy emocjonalny stosunek (Mudyń, 2003a). 

Wyniki bezpośrednio związane z testowaną hipotezą, zakładającą istnienie pozy-
tywnej korelacji między sumą ocen przypisanych poszczególnym desygnatom a wyni-
kami SOC-29, z uwzględnieniem jego składowych skal, przedstawia tabela nr 2.  

 
 

 
Tabela 2 
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Współczynniki korelacji porządku rang Spearmana między sumą ocen realności w SiR a wynikami 
skal SOC-29 Antonovsky’ego 

Zmienna 
Poczucie  

zrozumienia 
Poczucie  

zaradności 
Poczucie 

sensu 
Poczucie  

KOHERENCJI 

Suma punktów w SiR –0,04 0,08 0,14 0,06 

 
 
Jak wynika z tabeli nr 2, hipoteza o istnieniu pozytywnej korelacji między wynika-

mi SOC-29 a sumą ocen realności w „Słowach i Rzeczach” nie została potwierdzona. 
Stosunkowo najwyższa (lecz nieistotna) korelacja wystąpiła między sumą ocen realno-
ści a poczuciem sensu w rozumieniu Antonovsky’ego (r = 0,14).  

Post factum, zastanawiając się nad uzyskanymi wynikami, można dojść do wnio-
sku, że brak spodziewanej korelacji może wynikać stąd, iż ocena realności dotyczyła 
desygnatów bardzo różnych pojęć. Z jednej strony, osoby badane miały bowiem za 
zadanie przypisać stopień realności „obiektowi” tak ważnemu i rzeczywistemu – jak 
się zdaje – jak „człowiek”, lecz z drugiej strony, to samo należało uczynić z obiektami, 
których status ontologiczny jest inny, znacznie bardziej problematyczny, jak np. „sza-
tan” czy „krasnoludek”. A zatem, można dojść do wniosku, że zbyt daleko idąca hoj-
ność w szafowaniu ocenami realności do wszelkich obiektów nie musi bynajmniej być 
przejawem dobrego przystosowania (funkcjonowania) i korelować pozytywnie z po-
czuciem koherencji lub jego składnikami.  

W tym kontekście postanowiono przyjrzeć się bliżej statusowi pojęć wchodzących 
w skład „Słów i Rzeczy”. Stało za tym następujące rozumowanie – być może istnieje 
grupa takich pojęć, gdzie przypisywanie ich desygnatom wysokiego stopnia realności 
jest oznaką lepszego przystosowania, lecz nie dotyczy to wszystkich wykorzystanych 
pojęć. Do pomyślenia jest bowiem, że istnieją takie pojęcia, w przypadku których 
przypisywanie wysokiego stopnia realności ich desygnatom jest oznaką gorszego przy-
stosowania i korelatem niskiego poczucia koherencji w rozumieniu Antonovsky’ego. 
W związku z tym wyniki uzyskane przy użyciu metody „Słowa i Rzeczy” poddano 
analizie czynnikowej (składowe główne, varimax). Uwzględniono ładunki czynnikowe 
powyżej 0,54. Uzyskane wyniki przedstawia tabela nr 3. 

Spośród 40 pojęć wchodzących w skład metody „Słowa i Rzeczy”, w drodze anali-
zy czynnikowej, wyodrębniono 3 czynniki, którym przypisano następujące nazwy: 

I. „Humanistyczno-Egzystencjalny” („H-E”), grupujący następujące pojęcia: 
prawda (ładunek czyn.: 0,77), dusza (0,76), piękno (0,75), sumienie (0,75), intuicja 
(0,72), miłość (0,66), wolność (0,66), radość (0,63), przeznaczenie (0,61), przyszłość 
(0,57), szatan (0,56), grzech (0,54), czas (0,54);  

II. „Konkretno-Obrazowy” („K-O”): koń (0,78), wojna (0,66), kangur (0,65), 
człowiek (0,62), miasto Kraków (0,61), planeta Neptun (0,58);  

III. „Scientystyczno-Przyrodniczy”(„S-P”): fala elektromagnetyczna (0,65), wirus 
(0,62), próżnia doskonała (0,61), pamięć (0,57), funkcja wykładnicza (0,54). 

 
 
 

Tabela 3 
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Ładunki czynnikowe ocen realności desygnatów pojęć w SiR 

Zmienna 

Ładunki czynnikowe (varimax znormal.) 
Wyodrębn.: składowe  

główne (oznaczone ładunki są > 0,54) 
Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 

Człowiek 0,23 0,62 0,08 
Liczba 0,15 0,12 0,39 
Zdrowie 0,50 0,11 0,36 
Koń 0,11 0,78 0,25 
Piękno 0,75 –0,00 0,11 
Krasnal 0,23 –0,41 0,23 
Radość  0,63 0,10 0,12 
Funkcja –0,07 0,16 0,54 
Pamięć 0,33 0,07 0,57 
Kraków 0,16 0,61 0,14 
Marzenie senne 0,48 –0,06 0,45 
Wszechświat 0,45 0,16 0,39 
Miłość 0,66 0,10 0,10 
Umysł 0,50 0,00 0,45 
Grzech 0,54 0,15 0,18 
Fala  
elektromagnetyczna 

–0,05 0,29 0,65 

Wirus 0,07 0,36 0,62 
Czas 0,54 0,09 0,14 
Wojna 0,20 0,66 0,22 
Przeznaczenie 0,61 –0,15 0,11 
Zazdrość 0,48 0,31 0,39 
Teraźniejszość 0,45 0,29 0,23 
Prawda 0,77 0,10 0,02 
Smok 0,20 –0,47 0,33 
Wolność 0,66 0,04 0,12 
Neptun –0,05 0,58 0,19 
Sumienie 0,75 0,09 0,12 
Pieniądz 0,23 0,52 0,42 
Fikcja 0,32 –0,04 0,44 
Kangur –0,02 0,65 0,30 
Opinia publiczna 0,31 0,36 0,30 
Szatan 0,56 0,04 0,01 
Inteligencja 0,52 0,18 0,34 
Choroba 8,33 0,26 0,41 
Przyszłość 0,57 0,22 0,11 
Próżnia doskonała 0,02 0,02 0,61 
Nauka 0,42 0,26 0,49 
Intuicja 0,72 –0,10 0,14 
Złudzenie 0,24 0,13 0,50 
Dusza 0,76 –0,05 0,06 
War. wyj. 8,33 4,19 4,68 
Udział 0,21 0,10 0,12 
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Postanowiono ponownie sprawdzić hipotezę o istnieniu pozytywnej korelacji mię-
dzy wynikami poczucia koherencji (wraz z jego składnikami) a ilością punktów doty-
czących oceny stopnia realności tych trzech grup pojęć, wyodrębnionych w drodze 
analizy czynnikowej. Uzyskane wyniki przedstawia tabela nr 4.  

 
Tabela 4 

Współczynniki korelacji porządku rang Spearmana między oceną stopnia realności wchodzących  
w skład poszczególnych czynników a wynikami SOC-29 

Czynniki 
SOC-29 

Poczucie 
zrozumienia 

Poczucie 
zaradności 

Poczucie 
sensu 

Poczucie  
KOHERENCJI 

I. Humanistyczno-Egzystencjalny 0,12 0,05 0,00 –0,06 

II. Konkretno-Wyobrażeniowy 0,09 0,17 –0,01 0,06 

III. Scjentystyczno-Przyrodniczy 0,08 0,29* 0,24* 0,15 

* p < 0,05 

 
 
Jak ukazuje to tabela nr 4, pozytywne istotne korelacje wystąpiły pomiędzy sumą 

ocen realności desygnatów pojęć wchodzących w skład czynnika III „Scientystyczno-
-Przyrodniczego” a poczuciem zaradności oraz poczuciem sensu w rozumieniu SOC-
-29 Antonovsky’ego. Warto też odnotować, że w przypadku tej grupy pojęć – a w od-
różnieniu od pojęć wchodzących w skład czynnika „Humanistyczno-Egzys- 
tencjalnego” – wystąpiły pozytywne (choć nieistotne) korelacje ze wszystkimi skalami 
SOC-29, a także z ogólnym poczuciem koherencji. Dlaczego te właśnie pojęcia (takie 
jak: „fala elektromagnetyczna”, „wirus” lub „funkcja wykładnicza”) korelują pozytyw-
nie ze składnikami poczucia koherencji, pozostaje póki co kwestią dość tajemniczą. 
Gdyby odwołać się do terminologii Leona Chwistka (1921/1961), można by powie-
dzieć, że w kontekście poczucia koherencji „rzeczywistość fizykalna” wygrywa za-
równo z „rzeczywistością rzeczy” (czynnik II), jak też z „rzeczywistością wyobrażeń” 
(czynnik I). Charakteryzując formalną specyfikę wiedzy potocznej Wiesław Łuka-
szewski (1997) podkreśla jej redundantość, brak integracji oraz specyficzny rodzaj 
wewnętrznych sprzeczności, wynikający prawdopodobnie z jej segmentyzacji. Sugeru-
je również obecność „preschematowych form interpretacji zdarzeń i zachowań” (tam-
że, s. 76). W tym kontekście nasuwa się wniosek, że pojęcia wchodzące w skład czyn-
nika „Scientystyczno-Przyrodniczego” wyróżnia od pozostałych być może ich geneza, 
to że są one nie tyle częścią wiedzy potocznej, co raczej bardziej uporządkowanej wie-
dzy nabywanej w kontekście szkoły, w ramach edukacji. Dopóki jednak sygnalizowane 
wyniki nie zostaną potwierdzone w badaniach replikacyjnych, należy powstrzymać się 
od daleko idących interpretacji. Bardziej szczegółowych informacji o korelacjach ocen 
realności desygnatów poszczególnych pojęć i skal poczucia koherencji dostarcza tabe-
la nr 5. Uwzględniono w niej tylko te pojęcia, przy których wystąpiły istotne korelacje 
ze skalami poczucia koherencji.  
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Tabela 5 

Współczynniki korelacji porządku rang Spearmana między ocenami realności desygnatów wybranych 
pojęć a skalami poczucia koherencji 

Pojęcie 

Ładunek 
czynnikowy 

(czynnik) 

SOC-29 

Poczucie  
zrozumienia 

Poczucie  
zaradności 

Poczucie  
sensu 

Poczucie  
KOHERENCJI 

Człowiek 0,62 (I) 0,12 0,11 0,20* 0,18 

Liczba 0,39 (III) 0,01 0,07 0,28** 0,19* 

Funkcja  
wykładnicza 

0,54 (III) 0,08 0,21* 0,27** 0,23* 

Marzenie senne 0,48 (I) 0,08 0,10 0,16 0,19* 

Wszechświat 0,45 (I) 
0,39 (III) 

0,15 0,25** 0,20* 0,22* 

Fala elektro-
magnetyczna 

0,65 (III) 0,09 0,21* 0,06 0,07 

Planeta Neptun 0,58 (II) 0,14 0,19* 0,01 0,16 

* p < 0,05  
** p < 0,01 

 
Z tabeli nr 5 wynika, że spośród poszczególnych pojęć najbardziej korelują oceny 

realności desygnatów dwóch pojęć, tj. „funkcji wykładniczej” oraz „wszechświata”. 
Na tym etapie badań sprawą otwartą pozostaje pytanie, dlaczego właśnie pojęcia zwią-
zane z przyrodniczym ujmowaniem rzeczywistości wykazują tę specyficzną właści-
wość. Fakt ten staje się jeszcze bardziej intrygujący w kontekście wyników uzyska-
nych w badaniach Marioli Wereszki (2003) na 40-osobowych grupach pacjentów psy-
chotycznych i neurotycznych. Wykorzystano w nich nieco inną wersję metody (lecz 
utrzymaną w tym samym paradygmacie porównywania realności różnych „obiektów”), 
a osoby badane miały za zadanie dokonywać wyboru najbardziej rzeczywistego obiek-
tu z zestawu trzech pojęć: „miasto Kraków”, „wszechświat”, „Ja sam(a)”. Okazało się, 
że pacjenci psychotyczni trzy razy częściej wybierali „wszechświat” niż pacjenci neu-
rotyczni.  

4. Wnioski i uwagi końcowe 

(1) Przeprowadzone badania nie potwierdziły wyjściowej hipotezy o istnieniu pozy-
tywnej korelacji między globalną oceną stopnia realności wykorzystanych pojęć 
a skalami poczucia koherencji. Spodziewana zależność ujawniła się jedynie w odnie-
sieniu do grupy pojęć tzw. scientystyczno-przyrodniczych a dwoma skalami SOC-29, 
tj. poczucia zaradności i poczucia sensowności;  

(2) Natomiast pozytywne korelacje z ogólnym poczuciem koherencji w rozumieniu 
Antonovsky’ego wystąpiły w przypadku oceny realności desygnatów kilku poszcze-
gólnych pojęć, takich jak: „liczba”, „funkcja wykładnicza”, „wszechświat” i „marzenie 
senne”;  
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(3) Fakt, że najlepiej ze skalami poczucia koherencji korelują pojęcia scientystycz-
no-przyrodnicze, nasuwa przypuszczenie, że być może prawidłowość taka dotyczy 
głównie osób o humanistycznym profilu wykształcenia i zainteresowaniach. W przy-
padku tej grupy osób, przypisywanie relatywnie wysokiego stopnia realności desygna-
tom pojęć przyrodniczych może świadczyć nie tyle o nadmiernym koncentrowaniu się 
na tych właśnie aspektach rzeczywistości, co raczej o zachowaniu „rozsądnych propor-
cji” w uwzględnianiu różnych aspektów rzeczywistości; 

(4) Wydaje się, że paradygmat badawczy polegający na ocenie lub porównywaniu 
stopnia subiektywnej realności desygnatów odpowiednich pojęć (a „Słowa i Rzeczy” 
to tylko jedna z tego typu metod) może okazać się przydatny w kontekście badań nad 
szczegółowymi kwestiami związanymi z zaburzeniami (poczucia) tożsamości. Gdyby 
w kontekście dalszych badań okazało się, że niska ocena realności desygnatów niektó-
rych typów pojęć idzie w parze z zaburzeniami tożsamości, to badając jedno, można by 
wnioskować o drugim;  

(5) Należałoby dążyć do skonstruowania metody, która niejako paralelnie wymaga-
łaby od osób badanych oceniania realności desygnatów pojęć nie tylko odnoszących 
się do świata zewnętrznego, ale i do różnych aspektów samego siebie. Obiecujące wy-
dają się typy pojęć (aspekty rzeczywistości) wyróżnionych uprzednio w drodze analizy 
czynnikowej. Wydaje się, że również obraz samego siebie można rozpisać na pojęcia 
o charakterze Scjentystyczno-Przyrodniczym, Humanistyczno-Egzystencjalnym oraz 
Konkretno-Obrazowym. A wówczas pojawią się kolejne pytania: 1) czy przy ocenia-
niu samych siebie również preferujemy te same kategorie, co przy ocenianiu świata 
zewnętrznego, a ich desygnatom jesteśmy skłonni przypisywać podobny stopień real-
ności, oraz 2) czy stabilne poczucie własnej tożsamości koreluje z tendencją do ujmo-
wania siebie w kategoriach scjentystyczno-przyrodniczych czy jednak w kategoriach 
humanistyczno-egzystencjalnych.  
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Aneks 

„SŁOWA I RZECZY” 
 
Większość używanych przez nas słów odnosi się do czegoś, co jak sądzimy, rzeczywi-
ście istnieje. Nie zawsze jednak określone słowo musi odnosić się do czegoś całkiem 
rzeczywistego. Czasem jest to tylko skrót myślowy, metafora lub sposób mówienia.  

Załóżmy więc, że to, do czego odnosi się dane słowo może być rzeczywiste 
w mniejszym lub większym stopniu. Spróbuj zatem ocenić stopień rzeczywistości 
różnych „obiektów”, których istnienie sugerują poniżej wymienione słowa, wpisując 
przy każdym z nich odpowiednią ilość punktów. Przyjmijmy, że maksymalny stopień 
„bycia rzeczywistym” to 100 punktów, a minimalny stopień „bycia rzeczywistym” to 0 
punktów.  

Wszelkie uwagi lub wątpliwości można zaznaczyć po ukończeniu zadania na od-
wrotnej stronie kartki. Dziękujemy za współpracę.  

 
 CZŁOWIEK  ZAZDROŚĆ 

 LICZBA  TERAŹNIEJSZOŚĆ 

 ZDROWIE  PRAWDA 

 KOŃ  SMOK 

 PIĘKNO  WOLNOŚĆ 

 KRASNOLUDEK  Planeta NEPTUN 

 RADOŚĆ  SUMIENIE 

 FUNKCJA WYKŁADNICZA  PIENIĄDZE 

 PAMIĘĆ  FIKCJA 

 Miasto KRAKÓW  KANGUR 

 MARZENIE SENNE  OPINIA PUBLICZNA 

 WSZECHŚWIAT  SZATAN 

 MIŁOŚĆ  INTELIGENCJA 

 UMYSŁ  CHOROBA 

 GRZECH  PRZYSZŁOŚĆ 

 FALA ELEKTROMAGNETYCZNA   PRÓŻNIA DOSKONAŁA 

 WIRUS  NAUKA 

 CZAS  INTUICJA 

 WOJNA  ZŁUDZENIE WZROKOWE 

 PRZEZNACZENIE  DUSZA 

 
Dzisiejsza data ................................. Imię ....................................... Data urodzenia ............................. 

 
 


	red
	spis
	Wprowadzenie
	szmuc 1
	Roz.I-1
	Roz.I-2
	Roz.I-3
	Roz.I-4
	szmuc 2
	Roz.II-1
	Roz.II-2
	Roz.II-3
	szmuc 3
	Roz.III-1
	Roz.III-2
	Roz.III-3
	Roz.III-4
	szmuc 4
	Roz.IV-1
	Roz.IV-2
	Roz.IV-3

