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ARTYKUŁY
[Articles]

PRZEGLĄD KWESTIONARIUSZY DO OCENY 
PRZEBACZANIA DYSPOZYCYJNEGO

Justyna Mróz1, Kinga Kaleta2

THE REVIEW OF QUESTIONNAIRES ASSESING 
DISPOSITIONAL FORGIVENESS

Summary. Disposition to forgive, as well as episodic forgiveness, is the subject 
of increasing interest by psychologists. Research shows that individuals witha 
high tendency to forgive are characterized by high self-esteem or empathy. On the 
other hand, those with low willingness to forgive report higher tendency to ru-
mination and neuroticism. Such research is possible due to the scales measuring 
different aspects of tendency to forgive (e.g. oneself, others, situations), based on 
different conceptualizations, including different number of items, and having dif-
ferentiated structure. The article presents an overview of questionnaires for stud-
ying the tendency to forgive – from scales containing situation scenarios, through 
one-factor-structure short scales to multidimensional scales.
Key words: dispositional forgiveness, questionnaire, forgiveness scale

Wprowadzenie

W literaturze dotyczącej przebaczenia obecny jest podział na przebaczenie sy-
tuacyjne i przebaczenie dyspozycyjne. Początkowo koncentrowano się na poszuki-
waniu rozumienia przebaczenia w konkretnej sytuacji i/lub konkretnemu sprawcy. 

1 Zakład Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Department of 
Psychology, The Jan Kochanowski University in Kielce), ORCID: 0000-0003-2515-2927.

2 Zakład Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Department of 
Psychology, The Jan Kochanowski University in Kielce), ORCID: 0000-0003-0271-7577.
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Badacze zajmujący się tą problematyką doszli jednak do zgodnego stanowiska od-
noszącego się do konieczności zróżnicowania przebaczenia na stan i cechę. Przy-
czyniło się to do wyodrębnienia dyspozycji do przebaczania jako stałej skłonności 
do wybaczania krzywdy (Roberts, 1995; McCullough, 2000; Berry i in., 2001; Mullet 
i in., 2003; Mullet, Neto, Riviere, 2005; Drinnon, Jones, 2009). Wpłynęły na to m.in. 
rozważania, czy decyzja o przebaczeniu jest pojedynczym aktem, który dokonuje 
się przy udziale konkretnych czynników sytuacyjnych (np. kim była osoba wyrzą-
dzająca krzywdę, czy przeprosiła, jakiego rodzaju przewinienia się dopuściła, w ja-
kiej sytuacji wydarzyła się krzywda), czy może znaczenie mają również czynniki 
dyspozycyjne, które predysponują do przebaczania niezależnie od okoliczności – 
w różnych sytuacjach, różnym czasie, różnym osobom (McCullough, 2000; Berry 
i in., 2001; Rye i in., 2001; Berry i in., 2005; Paleari, Regalia, Fincham, 2009). Kolejnym 
istotnym powodem tego podziału są wyniki badań, które wskazują na brak lub sła-
be związki między przebaczeniem jako cechą i jako stanem (np. Thompson i in., 
2005; Eaton, Struthers, Santelli, 2006; Drinnon, Jones, 2009). Rozbieżność ta jest wi-
doczna również w odmiennych zmiennych, które korelują z tymi dwoma rodzajami 
przebaczenia (np. Eaton, Struthers, Santelli, 2006; Allemand i in., 2007; Fehr, Gelfand, 
Nag, 2010; Riek, Mania, 2012; Mróz, Kaleta, 2017). Prowadzi ona do wniosków, że 
przebaczenie sytuacyjne i dyspozycyjne mają różne uwarunkowania i konsekwen-
cje dla funkcjonowania jednostki (Allemand i in., 2007). W języku angielskim dla 
określenia dyspozycji do przebaczenia zaproponowano nawet oddzielny termin for-
givingness (Roberts, 1995; Berry i in., 2001; Mullet, Neto, Riviere, 2005; Chiaramello, 
Muñoz Sastre, Mullet, 2008) w odróżnieniu od słowa forgiveness.

Przebaczenie dyspozycyjne jest względnie trwałą cechą osobowości charak-
teryzującą się gotowością do wybaczania innym popełnionych przez nich prze-
winień (Kamat, Jones, Lawler-Row, 2006). Dodatkowo tendencja do przebaczenia 
jest związana z posiadaniem takich cech osobowości, które powodują odczuwanie 
dyskomfortu w wyniku alienacji od innych oraz koncentrację na życzliwych i har-
monijnych związkach z innymi, co w sytuacji doświadczania krzywdy skłania do 
przebaczenia (Roberts, 1995). 

Istniejące definicje przebaczenia dyspozycyjnego akcentują różne aspekty 
dokonującego się przebaczenia, m.in.: (1) poznawczy – przebaczenie traktowane 
jako mentalna zmiana w spostrzeganiu krzywdy, której jednostka doświadczyła; 
zmiana z negatywnych myśli, odczuć ewoluuje do neutralnych bądź pozytywnych 
ustosunkowań wobec samej krzywdy czy sprawcy (Thompson i in., 2005); (2) emo-
cjonalny – przebaczenie ma miejsce, gdy doświadczane stany emocjonalne związa-
ne z przebaczeniem (miłość, współczucie, empatia) przeważają nad tymi charakte-
rystycznymi dla nieprzebaczenia (uraza, gorycz, nienawiść, wrogość, gniew, strach 
czy depresja) (Worthington, Wade, 1999).

Wśród dostępnych narzędzi mierzących przebaczenie dyspozycyjne można 
znaleźć, m.in. (1) skale, które zawierają scenariusze sytuacji wymagających prze-
baczenia (Berry i in., 2001; Rye i in., 2001); (2) krótkie jednoczynnikowe skale, które 
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zazwyczaj składają się z 5–10 pozycji (Brown, 2003; Berry i in., 2005; Brown, Philips, 
2005) oraz (3) skale wielowymiarowe, które zawierają określone kategorie dotyczą-
ce przebaczenia, np. przebaczenie sobie czy przebaczenie innym, najczęściej oparte 
na zaproponowanych konkretnych teoriach (Toussaint i in., 2001; Thompson i in., 
2005; Kamat, Jones, Lawler-Row, 2006). W niniejszym artykule podjęto się zapre-
zentowania kilku narzędzi do badania skłonności do przebaczenia z uwzględnie-
niem powyższego podziału skal. 

Skale do badania dyspozycji do przebaczenia  
zawierające scenariusze sytuacji

Pierwszą prezentowaną grupą narzędzi do badania skłonności do przebacze-
nia są skale zawierające scenariusze sytuacji opisujących przewinienia wymagające 
przebaczenia. Można wyróżnić tu dwie skale:

 – Narracyjne badanie przebaczania krzywd – Transgression Narrative Test of For-
givingness (TNTF; Berry i in., 2001);

 – Skala prawdopodobieństwa przebaczenia – The Forgiveness Likelihood Scale 
(FLS; Rye i in., 2001).
Pierwszą ze skal w tej grupie jest Transgression Narrative Test of Forgivingness 

(TNTF; Berry i in., 2001). Motywacją do powstania TNTF była chęć skonstruowa-
nia narzędzia, które będzie względnie neutralne teoretycznie i w związku z tym 
będzie użyteczne dla przedstawicieli różnych perspektyw teoretycznych. Dodat-
kowo zwrócono uwagę na to, aby narzędzie było stabilne w różnorodnych próbach 
badawczych oraz bezstronne pod względem kulturowym i płciowym. Autorzy 
skali określają przebaczanie jako trwałą dyspozycję, uważając przy tym, że osoby 
z wysokim poziomem dyspozycji przebaczania częściej niż osoby o niskim pozio-
mie tej cechy wybaczają innym jakiekolwiek przewinienia, przestępstwa czy wy-
rządzone krzywdy (Berry i in., 2001). 

TNTF składa się z pięciu scenariuszy, które szczegółowo opisują różne sytuacje 
mogące wymagać przebaczenia. Dwa scenariusze odnoszą się do celowego przewi-
nienia przez znajomych, kolejne dwa – do winy innych z powodu ich zaniedbania, 
jeden natomiast – do przewinienia zakończonego przeproszeniem. Wyróżniającą 
TNTF rzeczą, na tle innych skal, jest narracyjny charakter pozycji. Badani usto-
sunkowują się do opisanych historii na pięciostopniowej skali. Przedział wyników 
mieści się od 5 do 25. α-Cronbacha w zależności od badań wynosi od ,73 do ,81. 
Skala jest jednoczynnikowa. Dyspozycja do przebaczania mierzona TNTF wyka-
zuje związek pozytywny z ugodowością, a negatywny – z neurotycznością oraz 
złością (Berry i in., 2001). 

Przykładem zastosowania TNTF są m.in. badania McNulty’ego (2011) dotyczące 
związku tendencji do przebaczenia m.in. z satysfakcją z małżeństwa i cechami oso-
bowości. Uzyskane rezultaty wskazują na pozytywną zależność między skłonno-
ścią do przebaczenia a satysfakcją z małżeństwa, zarówno wśród żon, jak i mężów. 
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Interesujące natomiast różnice zauważono między przebaczaniem a cechami oso-
bowości u żon i mężów, mianowicie została ujawniona pozytywna korelacja prze-
baczania z ugodowością, ale tylko u kobiet, a ujemna – z neurotycznością, ale tylko 
u mężczyzn. Dodatkowo badania wskazały, że dyspozycja do przebaczania była 
związana ze zmniejszaniem się agresji zarówno psychologicznej, jak i fizycznej 
u współmałżonka w perspektywie czasu. 

Inną skalą o narracyjnym charakterze jest The Forgiveness Likelihood Scale (FLS; 
Rye i in., 2001), która służy do oceny skłonności do przebaczania w różnych sytu-
acjach. Skala zawiera 10 scenariuszy, podobnie jak w przypadku TNTF, opisują-
cych hipotetyczne przewinienia o różnym charakterze, np. zdrada, oszczerstwo, 
kradzież, ze strony różnych sprawców – członka rodziny, przyjaciela, obcego, zna-
jomego. Badany proszony jest, by wyobraził sobie, że opisane zdarzenie go spo-
tkało, a następnie ocenił prawdopodobieństwo, z jakim byłby skłonny przebaczyć 
winowajcy. Przykładowy scenariusz: „Członek rodziny upokarza cię przed inny-
mi, opowiadając o tobie historię, mimo że nie chciałeś, by ktokolwiek ją znał. Ja-
kie jest prawdopodobieństwo, że wybaczyłbyś członkowi rodziny?”. Odpowiedzi 
na pytania badany udziela na pięciostopniowej skali. Wyższy wynik wskazuje na 
większą skłonność do przebaczania w różnych sytuacjach. Rzetelność skali mie-
rzona α-Cronbacha wyniosła ,86, zaś metodą test–retest ,81. Autorzy uzyskali jed-
noczynnikową strukturę skali, podobnie jak autorzy adaptacji portugalskiej (Neto, 
Ferreira, Pinto, 2007). 

W ocenie trafności narzędzia uzyskano istotne dodatnie korelacje ze skala-
mi do przebaczenia sytuacyjnego, religijnością, religijnym dobrostanem i potrzebą 
aprobaty oraz ujemne – z cechą gniewu. FLS nie wiązało się istotnie z gniewem 
jako stanem, nadzieją oraz egzystencjalnym dobrostanem (Rye i in., 2001). Odnoto-
wano ponadto dodatnią korelację z fantazją, będącą jednym z aspektów interper-
sonalnej reaktywności (Kumar, Ryan, 2009).

Skala FLS została wykorzystana w badaniach związku pomiędzy przebacza-
niem a zdrowiem psychicznym (Maltby, Day, Barber, 2004). Używając narzędzi do 
oceny cech osobowości w ujęciu Eysencka, radzenia sobie ze stresem oraz prze-
baczania wyodrębniono cztery czynniki. Przebaczanie mierzone m.in. skalą FLS 
weszło (ze znakiem ujemnym) w skład czynnika z dominującą neurotycznością, 
zaprzeczaniem oraz mentalnym i behawioralnym wycofaniem. Czynnik ten oka-
zał się związany z gorszym zdrowiem psychicznym, w kategoriach depresji, lęku, 
symptomów fizycznych, dysfunkcji społecznej, stresu i negatywnego afektu. Stąd 
autorzy wyprowadzają wniosek o związku przebaczania z wymiarem neurotycz-
ności w tym sensie, że jednostki niewybaczające demonstrują niepokój, zamar-
twianie się, zmienny nastrój i nie są skłonne angażować się ani rozpoznawać stre-
sujących sytuacji. Sugerują też, że przebaczanie jest związane z lepszym zdrowiem 
psychicznym w kontekście modelu osobowość–radzenie sobie.

Spośród cech osobowości według modelu wielkiej piątki z przebaczaniem 
mierzonym FLS neurotyczność korelowała ujemnie, zaś ugodowość, dwa wymiary 
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ekstrawersji (ciepło i pozytywne emocje) i jeden wymiar otwartości na doświad-
czenia (idee) – dodatnio (Brose i in., 2005). Cechy neurotyczności (niepokój, wro-
gość, ruminacje, nadwrażliwość) jawią się zatem jako przeszkody w przebaczaniu. 
Z kolei jednostki ugodowe są zmotywowane do podtrzymywania pozytywnych 
i bezkonfliktowych relacji, a przebaczanie pozwala uzyskać ten cel. W analizie 
regresji również sumienność okazała się negatywnie wiązać z przebaczaniem, co 
sugeruje efekt supresji. Być może jednostki sumienne, które starannie wypełniają 
społeczne zobowiązania, są mniej wyrozumiałe dla osób nieprzestrzegających za-
sad i popełniających wykroczenia. Tendencja do przebaczania dodatkowo wiązała 
się z religijnością, ale nie z empatią. 

Zaletą skal scenariuszowych jest ich opisowy charakter. Badani mogą sobie 
wyobrazić różne sytuacje i odnieść się do nich, co może być łatwiejsze niż ocena 
własnych predyspozycji. Mimo różnorodności opisywanych sytuacji w scenariu-
szach można mieć zastrzeżenia, czy uzyskane w ten sposób wyniki dotyczą oceny 
postępowania w tych konkretnych sytuacjach, czy też ogólnej dyspozycji badane-
go, co już nie budzi takich wątpliwości w skalach opisanych w dalszej części. 

Jednoczynnikowe skale oceny tendencji do przebaczenia

Kolejną grupą kwestionariuszy oceniających dyspozycję do przebaczenia są 
krótkie, samoopisowe skale:

 – Skala tendencji do przebaczenia – Tendency to Forgive Scale (TTF; Brown, 2003; 
Brown, Philips, 2005);

 – Skala cechy przebaczenia – Trait Forgiveness Scale (TFS; Berry i in., 2005).
Wyróżnione skale charakteryzują się niewielką liczbą pozycji i jednoczynni-

kową strukturą. Do konstrukcji Tendency to Forgive Scale (TTF; Brown, 2003; Brown, 
Philips, 2005) przyczyniła się chęć stworzenia samoopisowej skali, w której badani 
mogliby odnosić się do swoich typowych reakcji na skrzywdzenie, a nie do hi-
potetycznych scenariuszy, jak w przypadku np. TNTF. Autorzy zwracają uwagę, 
że może się wydawać, iż tak krótkie narzędzie nie sprawdzi się w zmierzeniu tak 
złożonego problemu, jakim jest przebaczenie, jednak postulują, że jest to wystar-
czające, gdyż chodziło o zbadanie dyspozycji, a nie procesu przebaczenia. 

Skala TTF składa się z czterech twierdzeń (np. „Zwykle szybko zapominam, 
gdy ktoś mnie zrani”). Wskaźnik rzetelności α-Cronbacha wyniósł ,82. W badaniach 
określających trafność skali dyspozycja do przebaczenia mierzona TTF korelowała 
pozytywnie z samooceną, a negatywnie – ze złością. W badaniu porównawczym, 
w którym uwzględniono TNTF, korelacja między tymi narzędziami wyniosła ,40.

Skala TTF była wykorzystywana w licznych badaniach (m.in.: Allemand i in., 
2008; Green, Decourville, Sadava, 2012). Przykładem są przedstawione przez zespół 
Allemanda (2008) badania dotyczące związku między przebaczeniem, neurotycz-
nością i kontrolą działania jako mediatorem. Zależność pomiędzy przebaczeniem 
a neurotycznością okazała się ujemna. Natomiast związek między przebaczeniem 
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a orientacją w sytuacjach niepowodzenia był pozytywny, z kolei z orientacją na 
działanie w sytuacjach decyzyjnych – pozytywny na poziomie trendu (Allemand 
i in., 2008). Green, Decourville i Sadava (2012) również uzyskali interesujące wyniki 
przy użyciu TTF. Przedmiotem ich badań był związek między dyspozycją do prze-
baczania a zdrowiem fizycznym i psychicznym. Badano mediacyjny udział pozy-
tywnego i negatywnego afektu, spostrzeganego stresu oraz wsparcia społecznego 
między skłonnością do przebaczania a zdrowiem. Związki między przebaczaniem 
a zdrowiem nie były istotne statystycznie, taka relacja została ujawniona dopie-
ro przy udziale mediatorów, co wskazuje, że znaczenie przebaczenia dla zdrowia 
może mieć charakter bardziej złożony. 

Również The Trait Forgiveness Scale (TFS; Berry i in., 2005) powstała w wyniku 
poszukiwań narzędzia do szacowania przebaczenia jako dyspozycji. U podstawy 
konstrukcji tej skali leży rozumienie przebaczania jako doświadczania silnych po-
zytywnych emocji ponad negatywnymi emocjami nieprzebaczania. Autorzy zwra-
cają uwagę, odnosząc się do innych wcześniejszych konstruktów przebaczenia, na 
związek między przebaczaniem a takimi emocjami, uczuciami, jak miłość, empa-
tia, współczucie czy sympatia wobec krzywdziciela, pokora wobec własnej winy 
oraz wdzięczność za własne doświadczenie przebaczenia. Ponadto autorzy TFS 
podkreślają, że przebaczenie może zarówno nastąpić po tym, gdy nieprzebaczenie 
już wystąpiło, jak i zapobiegać jego pojawieniu się (Berry i in., 2005). 

Skala TFS składa się z 10 pozycji (np. „Staram się przebaczać innym, nawet 
jeśli nie czują się winni za to, co zrobili”), do których badani ustosunkowują się na 
pięciostopniowej skali. α-Cronbacha w zależności od badań wynosi od ,74 do ,80. 
W badaniach sprawdzających trafność i rzetelność skali wykazano korelacje TFS 
z cechami osobowości – negatywną z neurotycznością, pozytywną z ugodowością, 
sumiennością i ekstrawersją. W przypadku otwartości na doświadczenia zależność 
była dodatnia na granicy trendu. Skala również pozytywnie korelowała z empatią, 
zarówno w wymiarze poznawczym, jak i emocjonalnym. Dodatkowo ujemne za-
leżności odnotowano w przypadku lęku, złości, wrogości i ruminacji. Natomiast 
nie ujawniły się zależności w przypadku agresji słownej i fizycznej. 

Przykładem zastosowania skali TFS są m.in. badania dotyczące przywiązania 
(Burnette i in., 2007). Uzyskane rezultaty wskazują na związek pomiędzy stylami 
przywiązania a przebaczeniem jako cechą. Osoby ze stylem bezpiecznym charak-
teryzowały się większą dyspozycją do przebaczania niż osoby ze stylem zatroska-
nym, rezygnującym i lękowym. Inne ciekawe rezultaty przy użyciu TFS uzyskano 
w tureckich badaniach, gdzie okazało się, że poczucie szczęścia jest częściowym 
mediatorem między chęcią zemsty a przebaczeniem (Uysal, Satichi, 2014). 

Wskazując na zalety krótkich jednoczynnikowych skal mierzących dyspozy-
cję do przebaczania, należy zwrócić uwagę na to, iż niewielka ilość pozycji może 
sprzyjać włączaniu ich do badań traktujących przebaczanie jako jedną z wielu 
mierzonych zmiennych. Jednak ich jednoczynnikowy charakter i brak konkret-
nych podstaw teoretycznych, na których są oparte, może powodować, iż nie 
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sprawdzą się już w badaniach, gdzie przebaczanie jest głównym przedmiotem. 
W takich badaniach lepiej mogą sprawdzić się skale wielowymiarowe opisane 
w dalszej części.

Wielowymiarowe skale do oceny dyspozycji do przebaczania

Interesującą grupę tworzą skale wielowymiarowe, które dostarczają większej 
ilości informacji na temat przebaczania. Zawierają one różnorodne podskale, w za-
leżności od koncepcji teoretycznej opisującej skalę. Są to:

 – Skala Przebaczenia Heartland – Heartland Forgiveness Scale (HFS; Thompson 
i in., 2005); polska adaptacja Kaleta, Mróz, Guzewicz (2016);

 – Skala Przebaczania – Forgivingness Scale (FS; Mullet i in., 2003);
 – Skala Wybaczania – Forgiveness Scales (Forgiven Self, Forgiven Others, Forgiven by 

God, Proactive Forgiveness) (Toussaint i in., 2001); polska adaptacja Charzyńska, 
Heszen (2013);

 – Skala Uświęcenia Przebaczenia – Sanctification of Forgiveness Scale (SFS; Davis 
i in., 2012);

 – Skala Osobowości Przebaczającej – The Forgiving Personality Scale (FP; Kamat, 
Jones, Lawler-Row, 2006).
Interesującą skalą w tej grupie jest Skala Przebaczenia Heartland – Heartland 

Forgiveness Scale (HFS; Thompson i in., 2005). Skala ta oparta jest na koncepcji po-
znawczej, zgodnie z którą przebaczenie rozumiane jest jako przeformułowanie 
spostrzeganej krzywdy w ten sposób, że reakcje na sprawcę, krzywdę i następstwa 
krzywdy są przekształcone z negatywnych na neutralne lub pozytywne. Krzywdy 
to zdarzenia, które ludzie spostrzegają jako naruszające ich oczekiwania i założe-
nia dotyczące tego, jacy oni, inni ludzie lub świat powinni być. Źródłem krzywd, 
a tym samym przedmiotem przebaczenia, może być sama jednostka, inna osoba 
lub osoby albo sytuacja, która jest postrzegana jako poza czyjąkolwiek kontrolą (np. 
choroba, „przeznaczenie”, klęska żywiołowa). 

Skala HFS, składająca się z 18 pozycji, służy do badania względnie trwałej dys-
pozycji do przebaczania w trzech wymiarach – przebaczanie sobie, innym oraz 
sytuacji (po 6 pozycji). Część z nich sformułowanych jest pozytywnie, część – ne-
gatywnie. Przykładowe twierdzenia: „Jest to naprawdę bardzo trudne dla mnie, 
aby się akceptować po tym, jak coś zrobię nie tak”, „Pomimo tego, że inni zranili 
mnie w przeszłości, ostatecznie jestem w stanie postrzegać ich jako dobrych ludzi”, 
„Kiedy pewne rzeczy idą nie tak z powodów, których nie da się kontrolować, po-
grążam się w negatywnych myślach o tym”. Badani odpowiadają na siedmiostop-
niowej skali. Możliwy do uzyskania wynik w każdej podskali mieści się w zakresie 
6–42, zaś całej skali – 18–126. Wyższy wynik wskazuje na silniejszą tendencję do 
przebaczania. 

Skala ma dobre własności psychometryczne. W serii trzech badań rzetelność 
poszczególnych podskal mierzona spójnością wewnętrzną wyniosła ,72–,76 dla 
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przebaczenia sobie, ,78-,81 dla przebaczenia innym, ,77–,82 dla przebaczenia sytu-
acji oraz ,86–,87 dla całej skali. Podskale są ze sobą dodatnio skorelowane. W ocenie 
trafności HFS dodatnio korelowała ze skalami do przebaczenia dyspozycyjnego, ale 
jedynie wybiórczo – ze skalami do konkretnego przebaczenia. Odnotowano pozy-
tywne związki między HFS oraz poznawczą elastycznością, pozytywnym afektem, 
rozpraszaniem jako stylem radzenia sobie z przygnębieniem i potrzebą aprobaty 
społecznej, a negatywne – z ruminacjami jako reakcją na przygnębienie, negatyw-
nym afektem, zemstą i wrogością, choć korelacje między przebaczeniem sobie a ze-
mstą i wrogością okazały się nieistotne. Następnie sprawdzono związek między HFS 
a psychologicznym dobrostanem, w kategoriach depresji, gniewu, lęku i satysfakcji 
z życia. Wysoka dyspozycja do przebaczenia przewidywała niski poziom depresji, 
gniewu i lęku oraz wysoki – satysfakcji z życia. Przebaczenie sobie było związane 
z depresją, lękiem i satysfakcją, przebaczenie innym – z gniewem, zaś przebaczenie 
sytuacyjne – ze wszystkimi czterema aspektami dobrostanu. Podsumowując swo-
je badania, autorzy wskazują, że przebaczenie może być traktowane jako sposób 
radzenia sobie umożliwiający ludziom odwracanie uwagi od niekorzystnych do-
świadczeń i kierowanie jej na bardziej satysfakcjonujące aspekty ich życia. 

Istnieje kilka adaptacji HFS, również polska (Kaleta, Mróz, Guzewicz, 2016). 
W polskiej wersji skala uzyskała zadowalające wskaźniki psychometryczne. Traf-
ność była oceniana poprzez związki z przebaczeniem dyspozycyjnym (Skala Wy-
baczania) oraz przebaczeniem sytuacyjnym (skala TRIM-12). Tak jak w wersji ory-
ginalnej, polska wersja korelowała ze skalą do badania dyspozycji do przebaczenia 
a wybiórczo – ze skalą TRIM. W polskiej wersji skali uzyskano strukturę hierar-
chiczną, w rezultacie czego możliwe jest obliczenie wyniku ogólnego, następnie 
w dwóch skalach – pozytywnego przebaczenia i redukcji nieprzebaczenia – oraz 
w obrębie tych skal – przebaczenia sobie, innym i sytuacjom. 

Kolejną propozycją skali jest opracowana przez zespół pod kierunkiem Mulle-
ta (2003) – Forgivingness Scale (FS) – Skala Przebaczania. Oparta jest na założeniach 
o trójczynnikowej strukturze przebaczania, która została odzwierciedlona w budo-
wie skali. Skala składa się z 18 itemów wchodzących w skład 3 podskal, których na-
zwy są różnie podawane przez autorów: (1) Przeszkody w przebaczeniu/ Trwałość 
urazu (Blocage to Forgiveness, Mullet i in., 2003; Enduring Resentment, Neto, Mullet, 
2004); the Lasting Resentment, Neto i in., 2013) – przykładowe twierdzenie: „Czuję, 
że nie mógłbym przebaczyć, nawet gdyby sprawca błagał o przebaczenie”; podska-
la ta ocenia, na ile jednostka ma tendencję do przeżywania negatywnych emocji, 
negatywnych myśli względem krzywdy i krzywdziciela oraz na ile pojawiają się 
zachowania świadczące o unikaniu sprawcy (Tripathi, Mullet, 2010); (2) Wrażliwość 
na okoliczności (the Sensitivity to Circumstances, SC, Neto, Mullet, 2004; Neto i in., 
2013) – przykładowe twierdzenie: „Wybaczam łatwiej, jeśli rodzina lub znajomi po-
proszą mnie o to”; pozycje tej podskali szacują zdolność jednostki do analizy pozy-
tywnych i negatywnych aspektów krzywdzącej sytuacji, aby móc podjąć decyzję 
wybaczenia bądź niewybaczenia sprawcy; (3) Bezwarunkowe przebaczenie (the 



strona  665

Overall Propensity to Forgive or the Avenge, Neto, Mullet, 2004; the Unconditional For-
giveness, Neto i in., 2013) – przykładowe twierdzenie: „Łatwo mi wybaczyć, nawet 
jeśli krzywda była zamierzona”.

Badani odpowiadają na 17-punktowej skali umieszczonej pod każdym pyta-
niem, gdzie jedno kontinuum oznaczone jest jako „Całkowicie nie zgadzam się”, nato-
miast drugie – „Całkowicie zgadzam się”. α-Cronbacha w zależności od badań wynosi 
od ,74 do ,86 (Mullet i in., 2003). 

Forgivingness Scale została użyta m.in. w badaniach Neto i Mulleta (2004) czy 
Neto i in. (2013). Neto i Mullet (2004) badali związek między osobowością a przeba-
czeniem wśród portugalskich studentów. Uzyskane rezultaty wskazały na dodatni 
związek przeszkód w przebaczaniu z niezależnością, zarówno u kobiet, jak i u męż-
czyzn. Wrażliwość na okoliczności dodatnio wiązała się z nieśmiałością i zakłopo-
taniem, jednak w podziale na płeć zależność ta potwierdziła się tylko u mężczyzn. 
Natomiast bezwarunkowe przebaczenie korelowało ujemnie z niezależnością oraz 
dodatnio z współzależnością (interdependent). W podziale na płeć tylko u kobiet za-
obserwowano pozytywny związek bezwarunkowego przebaczenia z współzależ-
nością i dodatkowo ujemny – z samooceną. Uzyskane za pomocą Forgivingness Scale 
wyniki wskazują na różnice płciowe w dyspozycji do przebaczenia i jej związków 
z innymi cechami osobowości. 

Interesującym narzędziem są również Forgiveness Scales (FSs) autorstwa Tous-
sainta i in. (2001). Skala odnosi się do czterech, najważniejszych według autorów, 
wymiarów przebaczenia. Przebaczenie sobie jest rozumiane jako uwolnienie się 
od negatywnych uczuć czy poczucia winy względem popełnionych w przeszło-
ści przewinień/krzywd, błędów. Przebaczenie innym odnosi się do wybaczenia 
innym niektórych krzywd przez nich popełnionych. Przebaczenie od Boga, które 
jest związane z przekonaniem i wiarą człowieka, że jego przewinienia zostały od-
puszczone przez Boga. Ostatni wymiar odnosi się do proaktywnego przebaczenia 
polegającego na inicjowaniu procesu dawania i otrzymywania przebaczenia. 

Narzędzie to składa się z czterech podskal: (1) Wybaczanie sobie (Forgiven Self), 
w skład podskali wchodzą dwa twierdzenia, np. „Sprawia mi trudność wybacze-
nia sobie rzeczy, które zrobiłem źle”; (2) Wybaczanie innym (Forgiven Others), pod-
skala składa się z pięciu pozycji, np. „Wybaczyłem tym, którzy mnie skrzywdzili”; 
(3) Wybaczanie przez Boga (Forgiven by God), podskala zawiera dwa twierdzenia, 
np. „Wiem, że Bóg mi wybaczył”; (4) Proaktywnego wybaczania (Proactive Forgive-
ness), podskala składa się z trzech pytań, np. „Jak często prosisz o wybaczenie oso-
bę, którą zraniłeś”. 

Rzetelność mierzona α-Cronbacha wyniosła od ,64 do ,72. Badano związek 
przebaczenia ze zdrowiem (psychologicznym dystresem, oceną stanu zdrowia 
podczas badania) i satysfakcją z życia w różnych grupach wiekowych. Uzyskane 
rezultaty wskazały, iż wiek badanych ma znaczenie dla dyspozycji do przebaczenia 
i jej związków z innymi zmiennymi. Z ciekawszych wyników można wspomnieć 
o związku między przebaczeniem sobie a zadowoleniem z życia, który w grupie 
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wiekowej między 18. a 44. r.ż. był ujemny. Natomiast przebaczenie innym wiązało 
się pozytywnie z zadowoleniem z życia wśród osób między 45. a 64. r.ż., jak i po-
wyżej 65. r.ż. 

Forgiveness Scales posiadają również polską adaptację pod nazwą Skali Wyba-
czania (Charzyńska, Heszen, 2013). Polska wersja składa się z trzech podskal i wy-
niku ogólnego. Podskala proaktywnego przebaczenia została usunięta ze względu 
na złe wskaźniki psychometryczne. W wersji oryginalnej też nie ma wyniku ogól-
nego, który został wzięty pod uwagę w wersji polskiej. Badani odpowiadają na 
czterostopniowej skali. Rzetelność α-Cronbacha wyniosła w zależności od podska-
li od ,65 do ,91. W polskich badaniach przebaczanie korelowało z religijnością, po-
zytywnym radzeniem sobie religijnym (poza Wybaczaniem sobie), duchowością. 
Ponadto negatywne radzenie sobie religijne korelowało pozytywnie z wybacza-
niem innym oraz poczuciem wybaczenia przez Boga, a ujemnie – z wybaczaniem 
sobie i wybaczaniem ogółem (Charzyńska, Heszen, 2013). Przykładem wykorzy-
stania omawianej skali są przedstawione przez Charzyńską (2015) wyniki badań 
przeprowadzonych wśród osób biorących udział w terapii odwykowej. 

Poza skalą Toussainta i in. (2001) odniesienie do Boga obecne jest również w in-
nych narzędziach badających dyspozycję do przebaczanie. Przykładem jest Skala 
Uświęcenia Przebaczenia (Sanctification of Forgiveness Scale, SFS; Davis i in., 2012). 
SFS oparta jest na rozumieniu przebaczenia w kontekście religijnym, gdzie akt 
przebaczenia jest ważny z powodów duchowych. Skala składa się z 10 twierdzeń 
i jest podzielona na trzy podskale – Wola Boga (Will of God, np. „Bóg będzie zado-
wolony, gdybym jemu/jej wybaczył”), Zranienie relacji z Bogiem (Hurts Relationship 
with God, np. „Moje życie duchowe ucierpi, jeśli nie wybaczę osobie, która mnie ob-
raziła”), Duchowe zobowiązanie (Spiritual Commitment, np. „Dla mnie przebaczenie 
jest świętym obowiązkiem w relacji z innymi”). α-Cronbacha wynosiła w zależno-
ści od badania od ,89 do ,92. W walidacji, gdzie wykorzystano m.in. TRIM-12, zo-
stały ujawnione słabe ujemne związki między skalą Duchowe zobowiązania a uni-
kaniem oraz, również ujemne, między Wolą Boga, Duchowymi zobowiązaniami 
a chęcią zemsty. Ponadto wykazano pozytywne związki wszystkich podskal SFS 
z religijnym zaangażowaniem, profanacją oraz ze skalą mierzącą, jak ofiara spo-
strzega związek krzywdziciela ze świętością (od r = ,16 do r = ,58). Skala ta mieści 
się w nurcie rozumienia przebaczenia jako zagadnienia religijnego. 

Ostatnim z omawianych narzędzi jest Skala Osobowości Przebaczającej – The 
Forgiving Personality Scale (FP; Kamat, Jones, Lawler-Row, 2006). The Forgiving Per-
sonality Scale służy do oceny dyspozycyjnego przebaczenia traktowanego jako wy-
miar osobowości i rozumianego jako stała gotowość do wybaczenia innym moral-
nych i interpersonalnych przewinień (Kamat, Jones, Lawler-Row, 2006). Autorzy 
uważają, że tendencja do przebaczania wymaga istnienia innych cech, takich jak 
empatia, rozwaga, umiejętność przyjmowania cudzej perspektywy, emocjonalna 
dojrzałość, pokora i odporność na prowokacje. Nie zakładają natomiast, że cecha 
przebaczenia jest jedynym czynnikiem determinującym prawdopodobieństwo, 
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czas i siłę przebaczenia w konkretnej sytuacji, choć oczywiście zróżnicowanie in-
dywidualne ma znaczenie w tym procesie.

Skala zawiera 33 pozycje i pięciostopniową skalę odpowiedzi – przykładowe 
twierdzenia: „Wierzę, że ludzie powinni przebaczać tym, którzy ich skrzywdzili”, 
„Nie wierzę w drugą szansę”, „Szybko wybaczam” czy „Mam skłonność do pielę-
gnowania urazy”. Analiza czynnikowa ujawniła pięć czynników: pesymistyczny 
cynizm, cnotę przebaczenia, pielęgnowanie urazy, spostrzeganie ograniczeń prze-
baczenia, rewanż. Rzetelność mierzona współczynnikiem spójności wewnętrznej 
wyniosła ,93, a metodą test–retest po 8 tygodniach – ,86, zaś w innej grupie po 12 ty-
godniach – ,68. Skala FP istotnie pozytywnie korelowała z narzędziami do badania 
przebaczenia i ujemnie – z zemstą. Ugodowość i sumienność okazała się pozytyw-
nie, a neurotyczność negatywnie związana z przebaczeniem. Wyższej tendencji do 
przebaczania towarzyszył niższy poziom zazdrości, pielęgnowania urazy, winy, 
osamotnienia, wrażliwości na odrzucenie, cynizmu, a lepsza samoocena, empatia, 
satysfakcja z relacji rodzinnych oraz zaufanie.

Autorzy interesowali się ponadto związkami między przebaczeniem w bli-
skiej relacji a stylem przywiązania (Lawler-Row i in., 2011). Wykazali, że osoby 
z bezpiecznym stylem przywiązania charakteryzują się większym nasileniem 
przebaczenia jako cechy mierzonej FP oraz przebaczenia jako stan. Wyniki tych 
badań prowadzą do wniosku o istotnej roli stylu przywiązania w kształtowaniu 
zdolności do przebaczania. FP okazała się również użyteczna w badaniach osób 
w późnej dorosłości, wykazano związek cechy przebaczania ze wskaźnikami zdro-
wia psychicznego w tym wieku (Lawler-Row, Piferi, 2006). Osoby wysoce przeba-
czające były istotnie mniej depresyjne, z niższym poziomem stresu oraz lepszym 
subiektywnym i psychologicznym samopoczuciem od osób trudno wybaczają-
cych. Różnice między nimi wystąpiły ponadto we wszystkich aspektach „udanego 
starzenia się”, a mianowicie autonomii, pozytywnych relacjach z innymi, poczuciu 
sensu życia, rozwoju osobistym i samoakceptacji, na korzyść osób łatwo wybacza-
jących. Porównań międzygrupowych dokonano również w zakresie potencjalnych 
mediatorów pomiędzy cechą przebaczenia a zdrowiem – osoby z wysokim nasi-
leniem tej cechy uzyskały istotnie wyższe wyniki dotyczące zachowań zdrowot-
nych, wsparcia społecznego, a także religijnego i egzystencjalnego samopoczucia. 
Zachowania zdrowotne, wsparcie oraz duchowe samopoczucie okazały się media-
torami pomiędzy przebaczeniem a negatywnymi wskaźnikami zdrowia (depresją 
i stresem) oraz pozytywnymi (subiektywnym i psychologicznym samopoczuciem). 
Generalnie zdolność do przebaczenia ujawniła się jako warunek dobrego zdrowia 
psychicznego, samopoczucia i pozytywnego przebiegu procesu starzenia się. Na-
tomiast obie grupy nie różniły się w zakresie oceny symptomów fizycznych.

Niewątpliwą zaletą skal zaprezentowanych w ostatniej grupie jest ich wie-
lowymiarowy charakter. Umożliwia to analizowanie przebaczenia przy dostrze-
ganiu wielu różnych obszarów, jak rozróżnienie na przebaczenie sobie i innym 
(Touissant i in., 2001; Thompson i in., 2005), aspekt związany z relacjami z Bogiem 
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(Touissant i in., 2001; Davis i in., 2012), czy wreszcie zwrócenie uwagi na przeba-
czenie jako cechę osobowości (Mullet i in., 2003; Kamat, Jones, Lawler-Row, 2006). 
Za wadę można uznać trudności w określaniu, czy narzędzia te powstały w odnie-
sieniu do teorii, czy też struktury czynnikowe narzędzi „wymusiły” teoretyczne 
uwarunkowania. 

Podsumowanie

Badania dotyczące dyspozycji do przebaczenia są obecne w literaturze psycho-
logicznej od początku XXI wieku. Ten stosunkowo krótki czas zaowocował liczny-
mi narzędziami i badaniami nad skłonnością do przebaczenia zarówno w Stanach 
Zjednoczonych (Toussaint i in., 2001; Thompson i in., 2005; Kamat, Jones, Lawler-
-Row, 2006), Azji (Paz, Neto, Mullet, 2008; Roxas, David, Calinger, 2014), jak i w Eu-
ropie (Mullet i in., 2003; Neto, Ferreira, Pinto, 2007; Orth i in, 2008; Neto i in., 2013). 
W polskiej literaturze psychologicznej brak takich pozycji, wyjątek stanowią ada-
ptacja Skali Wybaczania Toussainta i in. (2001) dokonana przez Charzyńską i He-
szen (2013) oraz adaptacja Heartland Forgiveness Scale (Thompson i in., 2005) doko-
nana przez Kaletę, Mróz i Guzewicz (2016) i badania przy ich użyciu (Charzyńska, 
2015; Mróz, Kaleta, 2017; Kaleta, Mróz, 2018).

Dostępne wyniki badań wskazują, że przebaczenie dyspozycyjne wiąże się 
z cechami osobowości, np. ugodowością (pozytywnie), neurotycznością (negatyw-
nie) (Berry i in., 2001; Neto, Mullet, 2004), wrogością (Berry i in., 2001), empatią 
(Brown, 2003). Dodatkowo badania wskazują na związek przebaczenia m.in. ze 
zdrowiem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym (Toussaint i in., 2001; Lawler 
i in., 2005; Green, Decourville, Sadava, 2012) czy jakością relacji interpersonalnych 
(Lawler-Row i in., 2011; Burnette i in., 2007). 

Różnorodność narzędzi i koncepcji odnoszących się do przebaczenia dyspo-
zycyjnego przejawia się licznymi interesującymi badaniami, które mogą posłużyć 
jako inspiracja do badań na gruncie polskim.
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Streszczenie. Dyspozycja do przebaczenia, podobnie jak przebaczenie epizo-
dyczne, jest przedmiotem coraz częstszego zainteresowania wśród psychologów. 
Badania wskazują, że osoby z wysoką tendencją do przebaczenia charakteryzują 
się wysoką samooceną czy empatią, z kolei z niską gotowością do przebaczenia 
– większą tendencją do ruminacji i neurotycznością. Badania takie są możliwe 
dzięki skalom mierzącym różne aspekty skłonności do przebaczenia (np. sobie, 
innym, sytuacjom), opartym na różnych koncepcjach, czy wreszcie posiadających 
zróżnicowaną liczbę itemów i strukturę. W artykule przedstawiono przegląd na-
rzędzi do pomiaru skłonności do przebaczenia – od skal zawierających scenariu-
sze, poprzez skale krótkie, o jednoczynnikowej strukturze, do skal wielowymia-
rowych. 
Słowa kluczowe: dyspozycja do przebaczenia, kwestionariusz, skala do pomiaru 
przebaczenia
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Wprowadzenie

Jedne z pierwszych rozważań dotyczących samooceny należą do Williama 
Jamesa (1890), według którego obraz siebie osób realizujących te same zadania 
może być bardziej lub mniej pozytywny, w zależności od poziomu aspiracji tych 
osób. Współcześnie samoocena jest definiowana jako uogólniona, względnie trwa-
ła ocena siebie (por. Strelau, 2003, s. 573). Według Rosenberga (1986), prawidłowo 
wykształcona samoocena jest relatywnie stabilna w czasie (tzw. trait self-esteem). 

Przyjęty pierwotnie kierunek badań nad samooceną koncentrował się przede 
wszystkim na skutkach posiadania samooceny niskiej lub wysokiej. Wykazywano, 
że dla prawidłowego funkcjonowania jednostki wskazane jest posiadanie wysokiej 
samooceny (California State Departament of Education, 1990). W opublikowanym 
1990 roku raporcie dowiedziono silnych negatywnych związków wysokości samo-
oceny z takimi zjawiskami, jak: patologie w życiu rodzinnym (przemoc, ciąże nie-
letnich); edukacja (i źródła niepowodzenia w jej zdobywaniu); nadużywanie sub-
stancji uzależniających; przestępczość; ubóstwo i poleganie na pomocy społecznej; 
życie zawodowe (California State Departament of Education, 1990). Również w ba-
daniach prowadzonych przez Dienera (1984) wykazano, że samoocena jest najsil-
niejszym predyktorem satysfakcji z życia, ważniejszym niż wykształcenie, docho-
dy czy też zdrowie. 

Późniejsze badania pokazały jednak, że charakter związku samooceny z funk-
cjonowaniem człowieka nie jest tak jednoznaczny, jak pierwotnie uważano i nie 
ogranicza się jedynie do wysokości samooceny. Baumeister (1999) wskazał, że wy-
soka samoocena odgrywa jedynie rolę afektywnego zasobu, który pomaga radzić 
sobie z przeciwnościami. Podobnie Sęk (1991) wskazała, że cechy, takie jak wyso-
ka samoocena, pozytywny obraz siebie i samoakceptacja korzystnie wpływają na 
możliwość radzenia sobie ze stresem. Jeszcze inni badacze dowiedli, że samoocena 
wiąże się ze zdrowiem psychicznym i jakością życia wówczas, gdy występuje z in-
nymi kluczowymi czynnikami: własną skutecznością, niskim poziomem neuro-
tyzmu oraz wewnętrznym poczuciem umiejscowienia kontroli (Judge i in., 2003; 
Judge i in., 2005). 

W kolejnych badaniach skupiono się na wyróżnieniu charakterystyk samooce-
ny, które mogą mieć związek z funkcjonowaniem osoby. Po pierwsze, ustalono, że 
nie tyle wysokość samooceny, co jej stabilność ma znaczenie w przewidywaniu 
wpływu samooceny na funkcjonowanie jednostki. Wykazano, że osoby posiada-
jące wysoką i stabilną samoocenę w sytuacjach trudnych cechują się sprężystością 
i odpornością psychiczną (resilience), natomiast osoby posiadające samoocenę wy-
soką oraz niestabilną reagują w sytuacjach trudnych postawą obronną, która jest 
mniej optymalna (por. Kernis, 2005). Badania pokazały również, że niestabilność 
samooceny może wiązać się z większym poziomem lęku, większą samoświadomo-
ścią, unikaniem kontaktów społecznych (Oosterwegel i in., 2001). 
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Kolejny kierunek badań dotyczy źródeł samooceny i pokazuje, że osoby mogą 
różnić się pod względem tego, jakie obszary życia (np. praca, rodzina) są istotne 
dla ich samooceny (Rosenberg i in., 1995). Można tu odnaleźć analogię do pomiaru 
dobrostanu, który również jest analizowany na poziomie ogólnym lub z uwzględ-
nieniem specyficznych domen życia np. rodziny, pracy (por. Cummins, 1996). Jed-
nakże w przypadku samooceny nie ma tak ugruntowanego modelu teoretycznego, 
który wskazywałby na możliwe obszary budujące wizerunek osoby. Co więcej, 
brak jest narzędzi pomiaru pozwalających na kompleksową diagnozę psycholo-
giczną. Ten kierunek badań jest przede wszystkim rozwinięty na gruncie psycho-
logii pracy i organizacji (por. Brockner, 1988). Stosowane jest pojęcie samooceny 
związanej z organizacją (OBSE – Organization Based Self-Esteem) (por. Pierce i in., 
1989). Oznacza ono stopień, w jakim osoba uważa się za kompetentnego oraz war-
tościowego członka zatrudniającej organizacji. W tym ujęciu można umiejscowić 
prezentowaną w niniejszym artykule koncepcję i narzędzie do badania obszarów 
zależności wartości Ja (CSWS – Contingencies of Self-Worth Scale) autorstwa Crocker 
i współpracowników (2003). 

Skala obszarów zależności wartości Ja (CSWS) – wersja oryginalna

Crocker i Wolfe (2001) proponują, aby samoocenę analizować nie tylko w uję-
ciu globalnym (ogólne przekonanie osoby o swojej wartości), ale również w od-
niesieniu do przekonań osoby na własny temat w różnych domenach życia, które 
mogą być źródłem wartości Ja. Definiują one obszary zależności wartości Ja (Con-
tingencies of Self-Worth) jako „kategorie wyników, na których osoba opiera swoje po-
czucie własnej wartości w taki sposób, że jej własna wartość zależy od postrzega-
nych sukcesów, porażek lub wypełniania standardów w danym obszarze” (s. 594). 
Oznacza to, że obiektywnie postrzegany sukces zawodowy czy dobre relacje spo-
łeczne mogą w różny sposób wpływać na poczucie wartości osoby, w zależności 
od tego, które domeny życia są dla tego obrazu istotne. Autorzy koncepcji CSW 
opisują mechanizm kształtowania się obszarów zależności wartości Ja z perspek-
tywy poczucia bezpieczeństwa (Park, Crocker, Vohs, 2006) – od najmłodszych lat 
interakcje społeczne przynoszą nam informacje o tym, które działania i postawy 
wywołują reakcje otoczenia budujące poczucie bezpieczeństwa (np. pochwała, ak-
ceptacja) lub wręcz przeciwnie – je zaburzają. W ten sposób tworzą się konkretne 
przekonania o tym, co należy robić, aby czuć się wartościowym (mieć zaspokojo-
ną potrzebę bezpieczeństwa). Przykładowo osoba może wykształcić przekonanie, 
że należy być towarzyskim, atrakcyjnym lub nastawionym na osiągnięcia (Park, 
Crocker, Vohs, 2006).

W oryginalnej koncepcji wyróżniono siedem obszarów zależności wartości Ja: 
wygląd (appearance), miłość Boga (God’s love), rywalizację (competition), przestrzega-
nie zasad (virtue), akceptację innych (approval from others), wsparcie rodziny (family 
support) i kompetencje akademickie (academic competence). Przyjmuje się, że obszary 
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te można umieścić na continuum – od obszarów wewnętrznych (internal) do ze-
wnętrznych (external) (Crocker i in., 2003). Obszary wewnętrzne to przestrzeganie 
zasad i miłość Boga, odzwierciedlają one autonomiczne aspekty Ja. Obszary ze-
wnętrzne, od wsparcia rodziny aż po wygląd i akceptację innych, dotyczą oceny 
siebie na podstawie standardów społecznych i ocen innych, odnoszą się do pro-
cesów porównań społecznych. Badania Crocker i współpracowników (2003) wy-
kazały, że budowanie poczucia wartości na gruncie zewnętrznych obszarów wią-
że się z niższą samooceną ogólną, zwiększonym neurotyzmem oraz narcyzmem. 
Można tu zaobserwować analogię do modelu aspiracji związanego z motywacją 
wewnętrzną i zewnętrzną (Kasser, Ryan, 1993). W modelu aspiracji zakłada się, że 
cele, do jakich dążą ludzie, można podzielić na zewnętrzne oraz związane z mo-
tywacją wewnętrzną. Cele zewnętrzne, określane jako materialistyczne, wiążą się 
z dążeniem do bogactwa, atrakcyjnego wyglądu i sławy. Z kolei cele wewnętrzne 
pomagają w osiąganiu dobrostanu. Należą do nich na przykład relacje społeczne 
czy rozwój osobisty.

Obszary zależności wartości Ja nie tylko są sklasyfikowane podobnie jak aspi-
racje (wewnętrzne vs zewnętrzne), ale również mają samoregulacyjny charakter, 
czyli wpływają na to, jakie cele oraz w jaki sposób są realizowane (Crocker i in., 
2006). Charakterystyczne jest zatem wyznaczanie przez osobę celów (self-validation 
goals) umożliwiających potwierdzanie wartości w obszarze, który ma największe 
znaczenie dla samooceny. Przykładowo, jeżeli dla osoby kluczowy jest obszar war-
tości związany z kompetencjami zawodowymi bądź akademickimi, to więcej czasu 
będzie inwestowała w czynności dające możliwość osiągnięcia sukcesu (na przy-
kład szkolenia), czy ogólnie więcej czasu poświęcać będzie pracy. Efekt ten potwier-
dzili Crocker i współpracownicy (2003) w badaniach longitudinalnych z udziałem 
studentów, w których wykazano, że znaczenie obszaru zależności wartości Ja było 
predyktorem odpowiadających im aktywności: czasu poświęcanego na naukę, dba-
nie o wygląd czy też uczestniczenie w praktykach religijnych. Cele potwierdzające 
dany obszar wartości Ja wiążą się z chęcią unikania porażek w danej sferze, za-
tem osoba utwierdzająca swoją wartość poprzez kompetencje może unikać sytuacji, 
w których istnieje zbyt duże ryzyko niepowodzenia, na przykład może unikać wy-
zwań zawodowych. W dłuższej perspektywie może to być niekorzystne, bo ograni-
cza możliwość rzeczywistego sukcesu. Ponadto, przywołując rozważania Deciego 
i współpracowników (1994), jeżeli jakaś domena życia zbyt silnie wpływa na po-
czucie wartości, możliwe jest pojawienie się wewnętrznych mechanizmów kontroli. 
W efekcie może wystąpić ryzyko przymusu realizacji aktywności w tym obszarze, 
co wiąże się z motywacją zewnętrzną, która w mniejszym stopniu niż motywacja 
wewnętrzna stwarza możliwość osiągnięcia dobrostanu (Crocker i in., 2006). 

Podsumowując, opisane powyżej mechanizmy samoregulacji pokazują, że 
analiza na podstawie obszarów zależności wartości Ja w większym zakresie wyja-
śnia związki samooceny z funkcjonowaniem jednostki niż analiza w oparciu o po-
ziom samooceny (por. Crocker, Wolfe, 2001). 

strona  675



Skala CSWS – istniejące adaptacje

W badaniach dotyczących CSW prowadzonych w Ameryce ustalono, że ory-
ginalna wersja narzędzia CSWS, autorstwa Crocker i współpracowników (2003), 
składa się z siedmiu czynników (model dobrze dopasowany do danych: N = 709, 
χ2 = 1611,95 (p < ,05), CFI = ,92, RMSEA = ,05 (Crocker i in., 2003)) i odpowiada sied-
miu następującym obszarom zależności wartości Ja: przestrzeganiu zasad, miło-
ści Boga, rywalizacji, wsparciu rodziny, kompetencjom akademickim, akceptacji 
innych i wyglądowi. Rzetelność poszczególnych skal wynosi od α = ,86 do α = ,97. 

Narzędzie CSWS doczekało się już adaptacji w różnych krajach, takich jak 
Hiszpania, Turcja, Rumunia, Japonia, Iran i Holandia. W części z wymienionych 
krajów struktura skali CSWS odpowiada strukturze wersji amerykańskiej, nato-
miast w pozostałych – odbiega od wersji oryginalnej. Przykładem krajów, w których 
skala CSWS posiada siedmioczynnikową strukturę, są: Hiszpania (García-Soriano, 
Belloch, Castañeiras, 2010), Turcja (Çetin, Akin, Eroglu, 2011), Rumunia (Maricu-
toiu i in., 2012) i Japonia (Uchida, 2008) (w Japonii obszar miłość Boga zastąpiono 
obszarem harmonia w relacjach międzyludzkich). Jedną z wersji skali CSWS posia-
dającą inną strukturę niż wersja amerykańska jest adaptacja irańska (SabzehAra 
i in., 2014). Wyłoniono w niej następujące czynniki: rywalizacja, postawa innych, 
akceptacja innych, przestrzeganie zasad, miłość Boga, kompetencje akademickie. 
W holenderskiej wersji skali CSWS (Jansen, Vonk, 2005) wyłoniono strukturę czte-
roczynnikową, która składała się z trzech czynników ze skali CSWS: aprobaty spo-
łecznej, wyglądu i osiągnięć oraz jednego czynnika stworzonego przez autorów –
zależności wewnętrznej (intrinsic contingency). Miary dopasowania poszczególnych 
adaptacji zostały przedstawione w tabeli 1. 

Podsumowując, można stwierdzić, że dopasowanie modelu obszarów zależ-
ności wartości Ja w rożnych krajach nie jest jednorodne – liczba obszarów zależ-
ności wartości Ja ważnych dla danej populacji czy kultury może się różnić, zatem 
w obecnym artykule testowano, ile i jakie obszary zależności wartości Ja można 
wyróżnić w populacji polskiej.

Tabela 1. Adaptacje skali CSWS w wybranych krajach

Kraj Liczba czynników χ2 CFI RMSEA

Hiszpania 7 1272,90 (p < ,05) ,91 ,05
Turcja 7 – ,98 ,04
Rumunia 7 – ,90 ,056
Japonia 7 282,3 (p = ,04) ,98 ,03
Iran 6 1723 (p < ,001) ,87 ,07
Holandia 4 15947,04 (p = ,01) – ,11
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Skala CSWS – polska adaptacja (CSWS-PL)

Badania poprzedzało przygotowanie polskiej wersji językowej skali CSWS. 
Polska wersja narzędzia została utworzona na podstawie tłumaczenia i tłumacze-
nia zwrotnego amerykańskiej wersji skali CSWS udostępnionej przez autorów. Py-
tania na skali kompetencje akademickie zamieniono na osiągnięcia w pracy, tak 
aby móc badać wpływ osiągnięć w pracy zawodowej na ocenę siebie (np. „Osią-
gnięcia w pracy wpływają na moje poczucie własnej wartości”) – podobną strate-
gię zastosowano z powodzeniem również w hiszpańskiej wersji kwestionariusza 
(García-Soriano, Belloch, Castañeiras, 2010). 

Grupa osób badanych

Badania podzielono na trzy tury. W pierwszej turze przeprowadzono wery-
fikację trafności czynnikowej kwestionariusza, w drugiej turze wykonano ana-
lizę konfirmacyjną, rzetelności oraz trafności wewnętrznej, w trzeciej turze zaś 
sprawdzono trafność teoretyczną. W pierwszej turze badań wzięło udział 431 osób, 
w tym 139 mężczyzn i 292 kobiety. Średnia wieku wyniosła M = 24,77 (SD = 6,78). 
Badani wypełniali polską wersję CSWS składającą się z 35 pytań. Swoje odpowie-
dzi zaznaczali na skali od 1 – „Zdecydowanie się nie zgadzam” do 7 – „Zdecydo-
wanie się zgadzam”. W drugiej turze badań próba składała się z 565 osób (333 ko-
biet, 232 mężczyzn), a średnia wieku wynosiła M = 25,2 (SD = 8,65). W trzeciej turze 
badań przebadano 149 osób: 76 kobiet (51%) i 73 mężczyzn (49%) w wieku M = 31,74 
(SD = 6,13). Osoby badane miały średnie (60) oraz wyższe (261) wykształcenie i po-
chodziły z województwa wielkopolskiego.

Właściwości psychometryczne narzędzia:  
struktura czynnikowa, rzetelność, trafność

Struktura czynnikowa

W pierwszej turze badań najpierw przetestowano dopasowanie oryginalnego 
modelu siedmioczynnikowego do grupy polskiej. Analizy dokonano za pomocą 
konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA – Confirmatory Factor Analysis) w progra-
mie AMOS 22.0. Testowany model okazał się niedopasowany do danych. Wartość 
wskaźnika RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), który określa przybli-
żony błąd wariancji, jest najważniejszym wskaźnikiem dopasowania: w przypad-
ku idealnego dopasowania powinien on przyjmować wartość poniżej ,05, a w prak-
tyce dopuszcza się wartości do ,10 (Browne, Cudeck, 1993). W testowanym modelu 
wartość RMSEA wyniosła ,12 (PCLOSE = ,001). Wartość χ2, która wskazuje na dopa-
sowanie modelu, gdy jest nieistotna statystycznie, wyniosła χ2 (573) = 9296,62 i była 
istotna statystycznie (p < ,001). W związku z tym, że istotność statystyki χ2 może 
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wynikać z wielkości badanej próby, wzięto pod uwagę kolejny ważny wskaźnik 
dopasowania, czyli statystykę χ2/df (CMIN/DF). Powinna ona przyjmować wartość 
poniżej 5,00 (Marsh, Hocevar, 1985). W modelu siedmioczynnikowym wyniosła 
ona χ2/df (CMIN/DF) = 6,68, zatem obydwa ważne wskaźniki dopasowania, RMSEA 
i χ2/df (CMIN/DF), mieściły się zdecydowanie powyżej wymaganego kryterium. 
Inne współczynniki dopasowania, CFI (Comparative Fit Index) i GFI (Goodness of Fit 
Index), przyjmujące w przypadku idealnego dopasowania wartość 1,00, wyniosły 
dla tego modelu odpowiednio – ,593 i ,595, a zatem były zdecydowanie niesatys-
fakcjonujące.

W dalszym kroku, w celu zbadania struktury czynnikowej skali CSWS-PL, 
przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową (EFA – Exploratory Factor 
Analysis) metodą głównych składowych (rotacja Oblimin) na tej samej próbie ba-
danych. Uzyskane wyniki pokazały, że dobór próby był adekwatny, na co wskazy-
wał wskaźnik KMO wynoszący ,871. Poziom istotności testu sferyczności Bartletta 
wyniósł p < ,001 (χ2 = 7325,94, df = 378), co potwierdziło zasadność zastosowania 
analizy czynnikowej. Na podstawie wykresu osypiska zidentyfikowano model 
sześcioczynnikowy. Pozycje, które nisko korelowały z każdym z czynników, wy-
kluczono z dalszych analiz (9, 35, 10, 4, 17, 21, 30). W rezultacie czynnik wygląd, wy-
różniony w amerykańskiej wersji skali, nie znalazł się w polskiej adaptacji. Głów-
ne wartości składowe dla każdego z czynników wyniosły odpowiednio: czynnik 
1 = 7,57 (kompetencje), czynnik 2 = 3,56 (miłość Boga), czynnik 3 = 2,53 (akceptacja 
innych), czynnik 4 = 2,36 (przestrzeganie zasad), czynnik 5 = 1,41 (rywalizacja), 
czynnik 6 = 1,33 (wsparcie rodziny). Suma zmienności tłumaczona przez sześć 
czynników wyniosła 66,99%. Struktura macierzy skali CSWS-PL została przedsta-
wiona w tabeli 2.
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W drugiej turze badań przeprowadzono konfirmacyjną analizę czynnikową 
sześcioczynnikowego modelu obszarów zależności wartości Ja, zidentyfikowanego 
uprzednio w eksploracyjnej analizie czynnikowej. Analizę CFA przeprowadzono, 
wykorzystując program statystyczny AMOS 22.0. Posłużono się metodą najwięk-
szej wiarygodności. Uzyskane wyniki dla modelu sześcioczynnikowego wskazały 
na bliskie zadowalającemu dopasowanie do danych. Wartość χ2 wyniosła χ2(336) 
= 1163,98, p < ,001. Wartość wskaźnika RMSEA w testowanym modelu wyniosła 
,066 (PCLOSE = ,001), a statystyka dopasowania χ2/df (CMIN/DF) wyniosła 3,46, 
co oznacza, że obydwie statystyki były satysfakcjonujące. Współczynniki dopaso-
wania CFI i GFI wyniosły dla tego modelu odpowiednio – ,898 i ,865, a zatem były 
niższe od przyjmowanego kryterium. Składowe korelacje w modelu były zadowa-
lające, co przedstawiono w tabeli 3. Najwyższe wartości korelacji odnotowano dla 
czynnika miłość Boga. 

W celu poprawy dopasowania przetestowanego sześcioczynnikowego modelu 
posłużono się analizą wskaźników SRC (Standarised Residual Covariances). Analiza 
ta wskazała, że w przypadku siedmiu stwierdzeń (tj. 1, 19, 11, 20, 24, 25, 32) wskaź-
niki SRC są powyżej wymaganego kryterium (> 2,58), zatem stwierdzenia te usu-
nięto z modelu i ponownie przeprowadzono konfirmacyjną analizę czynnikową 
(por. Konarski, 2010). Uzyskane w ten sposób wyniki wskazały na satysfakcjonu-
jące dopasowanie modelu do danych: χ2(175) = 498,13, p < ,001; CMIN/DF = 2,85; 
RMSEA = ,057, PCLOSE = ,022; GFI = ,921, CFI = ,947. Najwyższe wartości korelacji 
odnotowano dla czynnika miłość Boga, a najniższą – w przypadku czynnika ak-
ceptacji innych (por. tabela 3).
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Analiza rzetelności 

Kolejnym krokiem walidacji kwestionariusza CSWS-PL była analiza rzetelno-
ści sześcioczynnikowej wersji kwestionariusza po zastosowaniu korekty na pod-
stawie analizy SRC. Analizę wykonano na próbie, na której przeprowadzono kon-
firmacyjną analizę czynnikową. Rzetelności, jakie uzyskano dla sześciu badanych 
obszarów zależności wartości Ja, wyniosły odpowiednio: przestrzeganie zasad α = 
,80, miłość Boga α = ,94, kompetencje α = ,83, wsparcie rodziny α = ,77, rywalizacja 
α = ,80, akceptacja innych α = ,75. Badane wymiary obszarów zależności Ja składały 
się z mniej niż 10 itemów, uzyskane wyniki rzetelności wskazują więc na bardzo 
dobrą rzetelność badanego narzędzia.

Analiza trafności wewnętrznej

Jednym ze sposobów badania trafności wewnętrznej narzędzia jest analiza 
korelacji pomiędzy jego wymiarami. Analiza korelacji r Pearsona wskazała na wy-
sokie korelacje pomiędzy większością sześciu wymiarów wyróżnionych w kon-
firmacyjnej analizie czynnikowej. Wyjątek stanowiły: wymiar akceptacji innych, 
który korelował istotnie pozytywnie jedynie z wymiarem rywalizacji oraz wymiar 
miłości Boga, którego korelacje z wymiarami rywalizacji i akceptacji innych były 
nieistotne statystycznie (por. tabela 4). 

Tabela 4. Trafność wewnętrzna CSWS-PL – korelacje pomiędzy obszarami zależ-
ności wartości Ja

Obszary zależności  
wartości Ja 1 2 3 4 5

Przestrzeganie zasad

Miłość Boga ,35***

Kompetencje ,40*** ,19***

Wsparcie rodziny ,37*** ,26*** ,36***

Rywalizacja ,17*** ,06 ,34*** ,27***

Akceptacja innych -,02 ,05 -,009 -,02 ,13**

* ,05; ** ,01; *** ,001.
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Analiza trafności teoretycznej

Za kryteria trafności teoretycznej w prezentowanym artykule przyjęto nar-
cyzm i typ postaw wobec pieniędzy. Z dotychczasowych badań wynika, że nar-
cyzm (jako cecha przejawiająca się domaganiem się podziwu, przekonaniem o sile 
własnego wpływu na innych, przekonaniem o własnej urodziwości, wysokich 
kompetencjach i własnym sukcesie, por. Bazińska, Drat-Ruszczak, 2000) wiąże się 
pozytywnie z rywalizacją i wyglądem, a negatywnie z przestrzeganiem zasad i ak-
ceptacją innych (Crocker i in., 2003). Do pomiaru narcyzmu wykorzystano Kwe-
stionariusz NPI (Narcissistic Personality Inventory) (Raskin, Hall, 1979) w adaptacji 
polskiej Bazińskiej i Drat-Ruszczak (2000). Analiza korelacji r Pearsona wykazała 
istotne korelacje dodatnie między narcyzmem i następującymi obszarami zależ-
ności wartości Ja: rywalizacją, kompetencjami i akceptacją innych (por. tabela 5). 

W badaniach poprzedników dowiedziono także, że zewnętrzne obszary za-
leżności wartości Ja (tj. wygląd i kompetencje akademickie) wiążą się z problema-
mi finansowymi (Crocker, Luhtanen, 2003). Do badania postaw wobec pieniędzy 
użyto Skali Postaw wobec Pieniędzy (Gąsiorowska, 2013). Przeprowadzona analiza 
wskazała, że budowanie swojej wartości na kompetencjach wiązało się pozytyw-
nie z niepokojem i awersją wobec zobowiązań oraz negatywnie z pieniędzmi jako 
źródłem zła. Budowanie swojej wartości na rywalizacji (która również należy do 
zewnętrznych obszarów wartości Ja) wiązało się istotnie pozytywnie z postawami 
wobec pieniędzy, takimi jak władza, niepokój, awersja wobec zobowiązań i nega-
tywnie z pieniędzmi jako źródłem zła (por. tabela 5). 

Tabela 5. Korelacje obszarów zależności wartości Ja z narcyzmem i postawami 
wobec pieniędzy

Obszary zależności 
wartości Ja

N KF WPP NF AwZF ŁO ŹZ PG

Przestrzeganie zasad -,11 ,01 -,19* ,09 ,14 -,20* ,07 ,05

Miłość Boga ,05 ,17* ,06 ,21** -,16* ,10 ,26** ,20*

Kompetencje ,18* -,08 ,11 ,20* ,16* ,01 -,17* -,05

Wsparcie rodziny ,15t ,12 ,03 ,06 ,13 ,02 ,18* ,01

Rywalizacja ,28*** ,11 ,17* ,17* ,26** ,13 -,26** -,10

Akceptacja innych ,16* ,008 -,01 -,11 ,04 ,08 -,16* ,10

Adnotacja: N – Narcyzm; KF – Kontrola finansowa; WPP – Władza posiadania pieniędzy; 
NF – Niepokój finansowy; AwZF – Awersja wobec zobowiązań finansowych; ŁO – Łapanie 
okazji; ŹZ – Źródło zła; PG – Preferowanie gotówki.
* ,05; ** ,01; *** ,001.
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Statystyki opisowe

W celu pełnego zobrazowania danych psychometrycznych narzędzia CSWS-
-PL wykonano obliczenia dotyczące jego rzetelności i statystyk opisowych. Wyniki 
przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Średnie, odchylenia standardowe i rzetelności poszczególnych czynników

M SD α

Przestrzeganie zasad 4,93 1,15 ,85

Miłość Boga 2,88 1,76 ,97

Kompetencje 5,23 1,12 ,86

Wsparcie rodziny 5,42 1,01 ,72

Rywalizacja 5,52 1,21 ,88

Akceptacja innych 3,81 1,11 ,72

Narcyzm 3,18 ,58 ,93

Kontrola finansowa 3,47 ,65 ,90

Władza płynąca z pieniędzy 2,72 ,64 ,83

Niepokój o finanse 2,79 ,57 ,77

Awersja wobec zobowiązań finansowych 4,09 ,56 ,59

Łapanie okazji 2,92 ,71 ,59

Źródło zła 2,33 ,45 ,37

Preferowanie gotówki 2,43 1,06 ,57

Podsumowanie

Uzyskane wyniki dotyczące trafności wewnętrznej narzędzia (tj. wyniki eks-
ploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej) wskazują na dobre dopasowanie 
modelu sześcioczynnikowego skali CSWS-PL. Zatem, podobnie jak w przypadku 
adaptacji narzędzia na grupie irańskiej i holenderskiej (por. Jansen, Vonk, 2005; 
SabzehAra i in., 2014), w grupie polskiej nie udało się odtworzyć oryginalnej struktu-
ry narzędzia. Sześć wyłonionych czynników to: przestrzeganie zasad, miłość Boga, 
kompetencje, wsparcie rodziny, rywalizacja i akceptacja innych. Pytania dotyczące 
wyglądu, który jest siódmym obszarem w oryginalnej wersji Crocker i współauto-
rów (2003), zostały zachowane w polskiej wersji kwestionariusza, jednak należy je 
pomijać w trakcie obliczania wyników, gdyż odtworzenie tego czynnika w grupie 
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polskiej było niemożliwe. Rozbieżność tę należy rozpatrywać w kontekście różnic 
kulturowych – narzędzie i model CSWS zostały wypracowane na gruncie kultury 
amerykańskiej, gdzie obsesja pięknego ciała jest znacznie dłużej kultywowana niż 
w Polsce, a atrakcyjny wygląd jest na tyle istotnym obszarem własnej wartości, że 
wyodrębnia się jako niezależny wymiar (por. Hamermesh, 2011). Należy podkre-
ślić, że uzyskano bardzo dobre rzetelności skali CSWS-PL dla wyróżnionych sze-
ściu obszarów wartości Ja we wszystkich przeprowadzonych badaniach.

Zgodnie z wynikami badań poprzedników wykazano, że budowanie własnej 
wartości na rywalizacji wiąże się pozytywnie z narcyzmem. Ponadto analizy wy-
kazały pozytywny związek narcyzmu z akceptacją innych w warunkach polskich, 
odwrotny do wyniku otrzymanego w próbie amerykańskiej (por. Crocker i in., 
2003). Uzyskany wynik może wynikać z różnic kulturowych dotyczących sposobu 
budowania wartości Ja w grupie polskiej i amerykańskiej. 

Sprawdzono, czy zewnętrzne obszary wartości Ja, podobnie jak w badaniach 
amerykańskich (Crocker, Luhtanen, 2003), będą wiązać się pozytywnie z niepoko-
jem o finanse, a negatywnie z kontrolą finansową. Wykazano, że duże znaczenie 
rywalizacji i kompetencji dla samooceny wiąże się z większym niepokojem o finan-
se. W przypadku postawy wobec pieniędzy „kontrola finansowa” nie zaobserwo-
wano żadnych zależności z obszarami zależności wartości Ja. 

W kolejnych badaniach, za przykładem analiz trafności narzędzia przeprowa-
dzonych dotychczas w innych krajach niż Polska, wskazane byłoby sprawdzenie 
związków obszarów zależności wartości Ja z cechami osobowości Wielkiej Piątki 
(kwestionariuszem NEO-FFI). Należałoby także sprawdzić zależności pomiędzy 
zewnętrznymi i wewnętrznymi obszarami zależności wartości Ja oraz zewnętrz-
nymi i wewnętrznymi aspiracjami życiowymi (por. SabzehAra i in., 2014).

Podsumowując, artykuł dostarcza wiedzy na temat podstawowych własności 
psychometrycznych narzędzia CSWS-PL i tym samym umożliwia jego wykorzy-
stywanie z większą świadomością mocnych stron i ograniczeń, związanych ze spe-
cyfiką badanej grupy Polaków.
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Aneks 

J. Crocker, R.K. Luhtanen, M.L. Cooper, A. Bouvrette

Skala obszarów zależności wartości Ja (CSWS-PL)
adaptacja: [nazwiska autorów]

Poniżej przedstawiono zbiór stwierdzeń. Przeczytaj je uważnie i określ, w ja-
kim stopniu się z nimi zgadzasz, stosując podaną niżej skalę.

1 – „Zdecydowanie się nie zgadzam”
2 – „Nie zgadzam się”
3 – „Raczej się nie zgadzam”
4 – „Trudno powiedzieć”
5 – „Raczej się zgadzam”
6 – „Zgadzam się”
7 – „Całkowicie się zgadzam”

 1. Świadomość, że wyglądam atrakcyjnie, 
sprawia, iż dobrze się ze sobą czuję. 1 2 3 4 5 6 7

 2. Moje poczucie własnej wartości wynika z tego, 
że Bóg mnie kocha. 1 2 3 4 5 6 7

 3. Czuję się wartościowy(-a), gdy wykonam jakieś 
zadanie lepiej niż inni. 1 2 3 4 5 6 7

 4. Moje poczucie własnej wartości nie jest zależne 
od tego, jak oceniam wygląd własnego ciała. 1 2 3 4 5 6 7

 5. Robienie rzeczy, o których wiem, że są złe, 
sprawia, że tracę szacunek dla siebie. 1 2 3 4 5 6 7

 6. Nie obchodzi mnie to, że inni mają złą opinię 
na mój temat. 1 2 3 4 5 6 7

 7. Świadomość, że moja rodzina mnie kocha, 
sprawia, iż dobrze się ze sobą czuję. 1 2 3 4 5 6 7

 8. Czuję się wartościowy(-a), gdy Bóg mnie kocha. 1 2 3 4 5 6 7

 9. Nie mogę szanować siebie, jeśli inni mnie 
nie szanują. 1 2 3 4 5 6 7

10. Moje poczucie własnej wartości nie zależy od 
jakości moich relacji z rodziną. 1 2 3 4 5 6 7
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11. Gdy postępuję zgodnie z moimi 
zasadami moralności, zaczynam bardziej 
siebie szanować. 

1 2 3 4 5 6 7

12. Świadomość, że wykonuję zadania 
lepiej od innych, podnosi moje poczucie 
własnej wartości. 

1 2 3 4 5 6 7

13. Moje zdanie o sobie nie zależy od tego, jak 
dobrze radzę sobie w pracy. 1 2 3 4 5 6 7

14. Nie mógłbym/mogłabym siebie 
szanować, gdybym nie żył(-a) zgodnie 
z zasadami moralności.

1 2 3 4 5 6 7

15. Nie dbam o to, co myślą o mnie inni. 1 2 3 4 5 6 7

16. Gdy moja rodzina jest ze mnie dumna, moje 
poczucie własnej wartości wzrasta. 1 2 3 4 5 6 7

17. Na moje poczucie własnej wartości wpływa to, 
jak oceniam atrakcyjność swojej twarzy. 1 2 3 4 5 6 7

18. Moje poczucie własnej wartości by ucierpiało, 
gdyby Bóg mnie nie kochał. 1 2 3 4 5 6 7

19. Osiągnięcia w pracy zwiększają mój szacunek 
dla samego siebie. 1 2 3 4 5 6 7

20. Bycie lepszym od innych zwiększa mój 
szacunek dla samego siebie. 1 2 3 4 5 6 7

21. Moje poczucie własnej wartości spada, gdy 
myślę, że źle wyglądam. 1 2 3 4 5 6 7

22. Świadomość osiągania dobrych wyników 
w pracy sprawia, że lepiej się ze sobą czuję. 1 2 3 4 5 6 7

23. To, co myślą o mnie inni, nie ma żadnego 
wpływu na to, co sam o sobie myślę. 1 2 3 4 5 6 7

24. Gdy czuję się niekochany(-a) przez moją 
rodzinę, moje poczucie własnej wartości spada. 1 2 3 4 5 6 7

25. Na moje poczucie własnej wartości wpływa to, 
jak dobrze wypadam w rywalizacji z innymi. 1 2 3 4 5 6 7

26. Moje poczucie własnej wartości wzrasta, gdy 
czuję, że Bóg mnie kocha. 1 2 3 4 5 6 7

27. Osiągnięcia w pracy wpływają na moje 
poczucie własnej wartości. 1 2 3 4 5 6 7

28. Moje poczucie własnej wartości by ucierpiało, 
gdybym zrobił(-a) coś nieetycznego. 1 2 3 4 5 6 7
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29. Fakt, że posiadam rodzinę, której na 
mnie zależy, jest ważny dla mojego 
poczucia godności. 

1 2 3 4 5 6 7

30. Moje poczucie własnej wartości nie zależy od 
tego, czy czuję się atrakcyjny(-a). 1 2 3 4 5 6 7

31. Gdy myślę, że postępuję wbrew woli Boga, źle 
się ze sobą czuję. 1 2 3 4 5 6 7

32. Na moje poczucie własnej wartości wpływa 
to, jak dobrze wypadam w zadaniach 
wymagających współzawodnictwa.

1 2 3 4 5 6 7

33. Źle się ze sobą czuję, gdy moje wyniki 
w pracy są słabe. 1 2 3 4 5 6 7

34. Moje poczucie własnej wartości zależy od tego, 
czy przestrzegam swoich zasad moralnych. 1 2 3 4 5 6 7

35. Moje poczucie własnej wartości zależy od tego, 
jak oceniają mnie inni. 1 2 3 4 5 6 7

Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie polskiej adapta-
cji kwestionariusza Contingencies of Self-Worth Scale (CSWS), autorstwa Crocker 
i współpracowników (2003). Narzędzie to pozwala wyróżnić siedem obszarów 
zależności wartości Ja (wygląd, miłość Boga, rywalizacja, przestrzeganie zasad, 
akceptacja innych, wsparcie rodziny, kompetencje akademickie) oraz określić, 
jakie obszary zależności wartości Ja mają największe znaczenie dla samooceny 
(poczucia wartości) danej osoby. 
W artykule przedstawiono analizę trafności wewnętrznej i teoretycznej narzę-
dzia oraz określono jego rzetelność. Analiza trafności wewnętrznej objęła prze-
prowadzenie na CSWS eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej. 
Analiza trafności teoretycznej objęła testowanie korelacji obszarów zależności 
wartości Ja z samooceną, poczuciem stresu, gotowością do samonaprawy i nar-
cyzmem oraz postawami wobec pieniędzy. Poziom rzetelności sprawdzono za 
pomocą testu α Cronbacha. Przeprowadzone analizy wskazały na dobre dopaso-
wanie sześcioczynnikowego modelu CSWS (tj. przestrzeganie zasad, miłość Boga, 
kompetencje, rywalizacja, wsparcie rodziny, akceptacja innych) do polskiej grupy 
i na dobre własności psychometryczne tego modelu. 
Słowa kluczowe: obszary zależności wartości Ja, adaptacja, samoocena, samona-
prawa, narcyzm
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WORD IN A RELATIONSHIP  
– SOMEONE’S, FROM SOMEWHERE,  

WITH SOMETHING, IN BETWEEN

Dorota Kuncewicz1

Summary. The article discusses the meaning of the word in the psychologist’s 
work. The primary aim of the article is to emphasize how extremely important 
language is, how skilfully you can and should use it in professions other than 
those in which the word is the focus of interest. The specific objective of the arti-
cle is to show that the word is much more than just a sign, as it resonates with its 
whole story. The words used in a conversation do not belong only to the person 
who utters them. Before they are spoken in a particular situation, they already 
exist. Thus, they carry a specific history of meanings, and hence their use is not 
accidental – because of the content which they have acquired by social agreement 
and tradition, and through personal meanings. And once the word is spoken, it 
starts belonging to someone else, namely the person who has heard it, at the same 
time remaining in the common space of the relationship. This is a relationship 
between the helper and the person receiving help, between the lecturer and the 
student, between researchers of the same and of different disciplines. Also, it is 
a relationship between the one who utters the word and all those whose experi-
ences have built up its meaning.
Key words: relationships, helping relationship, word in a relationship, the mean-
ing of the word

The word uttered has lost its weight, it does not seem to have a decisive influ-
ence on anything important (see: Kapuściński, 2013, pp. 29–33). Consequently, the 
one who speaks it does not do it carefully, and the one who listens does not pay 
attention to what he/she hears. There is also another aspect of the word’s situation 
in a conversation – its relativization has been somehow sanctioned. If we can almost 
always refer to a different perception or subjective truth, and if the word may mean 
nothing or everything (which amounts to the same thing), then it can be perceived 

1 Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Institute of Psy-
chology, The John Paul II Catholic University of Lublin), ORCID: 0000-0002-9717-7333.
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as an attempt to cancel the social contract and tradition that define the meaning of 
the word through the scope and context of its use. The result of such an annulment 
is to negate the sense of all inquiry, and make conversation impossible2. At the same 
time, we strongly argue that the word can hurt, insult, and heal. Despite this discrep-
ancy in the cultural treatment of the word, it occupies – or at least should – a special 
place in the psychologist’s work. It is because both the uttered and the unspoken 
words reflect the world of a man who turns to the psychologist for help. Therefore, 
the use of language by the psychologist requires that he/she be mindful and aware 
of the word3. However, the way of understanding what the word is and a sensitivity 
to its meaning are a consequence of not only a psychologist’s individual predisposi-
tion, but also teaching methods, which are in turn related to the commonly accepted 
research model. The word has unfairly lost its position, but the opposite should be 
true – the word should be given special consideration. It is because it exists before 
it is spoken and before it becomes someone’s, which means that at the moment of 
being uttered again, it is “coming” from somewhere – it has been used for many 
generations. It does not come transparent, it is not an empty sound, it comes “with 
something”. At the time of another use, it begins to belong to the speaker, gaining 
further shades of meaning, as well as to whoever hears it. And it stays in between, in 
their common space. And the latter – fortunately – seems to be unchanging.

2 I mean the conversation which is not just about transmitting or exchanging the simplest 
information, but in which both sides strive to understand each other as much as possible. 
In such a conversation, it is not possible to ask about the meaning of each word, there must be 
a kind of agreement that specifies the meaning so that not every interpretation can be possible.

3 The aforementioned mindfulness and awareness, or rather their lack, do not come 
from nowhere. The widest context (i.e. cultural), in which the value of the word is lowering 
is not the only one. In psychology, the situation of the word is ambiguous, or even uncertain. 
The problems psychology has with its own identity, manifesting themselves in the return 
to its philosophical roots, attempts to identify with biological, or natural sciences, and else-
where with humanities or social sciences (see: Kościelska, 2014) are combined with the prob-
lems concerning the meaning of the word. In addition, quantitative research is a paradigm 
so dominant in practicing psychology that Hobfoll (2006, p. 24, also Kuncewicz, Sokołowska, 
Kuncewicz, 2015) comments: “Measurements have become the essence of research, and sta-
tistics have replaced logical reasoning as a research method. […] when there is a discrepancy 
between logic and statistics, the final conclusions are decided by statistical data”. Therefore, 
a person studying psychology constitutes his/her own thinking mainly by means of spe-
cialized terminology, statistical data and in the context of postulates of practice based on 
evidence (see: Spring, 2007; Thomason, 2010; Spring, Neville, 2011; Smółka, 2013). Consider-
ing the abovementioned approach, it is legitimate to ask about the chances that a psycholo-
gist shaped in this way, deprived of any language alternative, will be able to use everyday 
language when talking about difficult experiences of an individual (see: Janion, 1996). Our 
doubts seem to be justified. Many times – when dealing with people who have sought the 
psychologist’s help – can you hear a network of concepts as well as patterns of building sen-
tences which are characteristic of the representatives of this profession.
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Word that is someone’s. In his autobiography, Jung writes about every pa-
tient’s unique internal world and language – so unique that the therapist must 
find a new language of therapy for each patient (after: Yalom, 2003, p. 31). Differ-
ent languages, often different dialects, prevents mutual understanding, but Jung 
means the differences which are nowadays referred to with the linguistic concept 
of “idiolect”. Idiolect, or a set of language properties of a given person, only in the 
context of very personal conversations becomes a different language. The helping 
relationship is naturally based on conversations involving the confidential areas of 
the assisted person’s life and it turns out that the psychotherapist and the patient4 
use different languages, because although they share their mother tongue, yet they 
have different “family dialects” and idiolects. In this situation, learning the other 
person’s language by one of the parties is a prerequisite for communication. Due to 
the specificity of the helping relationship, the psychologist should be the one who 
must learn the language of the person with whom he works. And here comes, or 
at least should, the translation: 1) between the dialects and idiolects of participants 
in the helping relationship, and at the same time, 2) from the specialist language 
into the dialect/idiolect of the assisted person. Each attempt to understand another 
person is de facto translation, an attempt to agree on the meanings of words, and 
personal experiences behind them and related to them (Steiner, 2000, p. 86, see also 
Davis, 2012). The psychologist’s task is not to teach the patient his/her language 
(neither professional, with a network of psychological concepts5 and patterns, nor 
the personal one). A specialized network of concepts, however precise and unam-
biguous it seems, actually does not facilitate communication in the helping relation. 
Quite the contrary, it hinders and blocks understanding, not only in the assisted 
person, but also in the psychologist. What prevents understanding is the limita-
tions of technical terms, which Bakhtin (2009, p. 406) points out: “Greek thought 
(philosophical and scientific) did not know terms (with foreign roots, in the sense 
of not belonging to the general language),or words with foreign or unconscious 
etymons. The conclusions from this fact are of utmost importance. Technical terms, 
including those of native origin, undergo a stabilization of meaning, their met-
aphorical force weakens, and the ambiguity and play on the multiply meanings 
of the word is lost. The extreme one-tonality of the term […]”. Therefore, the term 
cannot constitute an adequate explanation of many millennia of human experience, 
which are part of an individual experience and at the same time are made up of it6. 

4 Every time I use the term patient, client or an assisted person I refer to an adult.
5 It is worth remembering that this network also contains concepts used in everyday 

language, but psychology assigns them different meanings and places in the perception of 
reality. The sound identity of words can give both parties the illusion of colloquiality, identity 
of meaning, and understanding.

6 The need to simplify and mistaken objectivity involves the temptation to believe that 
the psychologist has a monopoly to make the human world more understandable. The best 
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The psychological term is no exception here. By using it to describe an individual 
experience, the psychologist in a way tears it from the community of experiences of 
many generations (even if the description is made only at the level of thought and 
remains unspoken). Thus, he/she enforces unambiguity, which gives neither the 
patient nor the psychologist space to seek the optimal meaning, best corresponding 
with his/her experience.

Patients often ask for help because they either cannot or do not know how to say 
what they have experienced (see: Grosz, 2014). In order to do it, they need appropri-
ate words, as well as patterns for constructing a narrative that would skillfully draw 
on experience or give it the right dimension. A person receives a pool of these words 
and patterns from his/her parents. Words can also be found in literature, school life, 
and so on (see: Janion, 1996; Kuncewicz, Kruszewski, Zasim, 2016). Sometimes the 
pool of resources that could be used is insufficient. The reason might be that no one 
in the family, at school, or during the course of life (also the life narrated in culture) 
gave such a person an opportunity to learn the right words. In this situation, the 
psychologist may be tempted to “prompt” the patient with adequate words, thus 
doing something that no one has ever done for this person before. Then, too often, 
the psychologist or the psychotherapist does not help the patient to narrate his/her 
own story, but only tells this story for him/her. And yet it should not be the case that 
the patient adopts the psychologist’s wording; the latter is only to help him/her and 
encourage to look for the word. Two situations should be considered here. The first is 
when the patient does not have the word; the other when he/she has it, but it seems 
inadequate. In the first case, the question arises how to look for it and where, because 
if it is not there, then it must be taken from somewhere. Of course, the psychothera-
pist might provide encouragement, but the thing is that the patient will not find the 
word in the wilderness. So how can the former help the latter? It seems that it should 
rather be achieved by encouraging the patient to formulate broad descriptions, indi-
cating areas and ways of searching, asking questions that help verify the adequacy 
of the word discovered and chosen by the patient. The value of words, their weight, 
and the degree of their adequacy is different. It seems useful to adopt Jasper’s dis-
tinction between signs and words. The former are, among others: arbitrary; clear, 
defined, and thus substitutable by other similar signs; unambiguous, and as such 
– “dead”, with finite meanings that are almost unaffected by transformations – they 
have neither background nor atmosphere. Therefore, they are unable to embrace hu-
man experience within their meanings. The word can be much more than the sign. 
Unlike signs, words have a wealth of meanings and develop in use; they are ambig-
uous, but they crystallize in context; they are irreplaceable and therefore to some 

belles-lettres or non-fiction describing the way of experiencing the world, in most cases also 
touches upon what is difficult for a person – what questions he/she asks himself/herself, how 
he/she looks for answers and how he/she deals with the situation when it is impossible to 
find them. For the psychologist, literature is a language alternative and a resource he/she can 
draw upon to help find the right word for the patient.
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extent untranslatable (they do not have exact, semantically identical synonyms7), the 
way they sound matters a lot (Jaspers, 1990, pp. 204–207). The word is marked by 
the speaker’s experience and for this reason the psychotherapist should pay special 
attention to it. Therefore, the situation when the patient has the word, but the psy-
chotherapist considers it inappropriate, because in his/her opinion it is inadequate, 
raises doubts. The psychotherapist’s disagreement is rarely expressed explicitly, 
but rather, for example, through the instruction: “look/let’s look for another word” 
(meaning: better, more adequate, because the one used by the patient should – for 
some reason – be replaced with another). The word chosen by the patient to specify 
his/her own experience, is not accidental, and therefore both the patient and the 
psychotherapist should ponder over its meaning together. Especially when the word 
does not seem to be a reflection of this part of the patient’s world which is already fa-
miliar to the psychotherapist. This apparent inadequacy may be superficial – it may 
be a reflection of an unknown part of the patient’s world, which somehow combines 
with the reported experience8. And it might be this very word that will prove to be 
the key to understanding the difficulties encountered by the patient.

Word that comes from somewhere. By using the word, we “wake up, as it 
were, all of its previous history to resonate” (Steiner, 2000, p. 57). In each word you 
can hear the voices of the ancestors, from whom both the psychologist and the pa-
tient inherit the language9, thus acquiring a sense of belonging to a specific culture, 

7 This applies even to words that seem to be semantically identical, but when we look at 
the contexts of their use, it turns out that we nuance the meaning of synonyms, and not that 
we use them interchangeably.

8 I will try to explain this with an example. My interlocutor, describing the way of func-
tioning his family of origin and the atmosphere prevailing in it, used the term “camp” several 
times. When I inquired about this word, he said that the word “drill” would be adequate too. 
However, when I asked which word better reflected his experience and feelings – he returned 
to the word “camp”. We began to investigate where this word had come from. I asked him 
if he could explain its use; i.e. when he referred to this word, did he take into account any 
other experiences of his own, or perhaps those of his family or friends. It turned out that his 
relatives had been imprisoned in Soviet camps, and he himself was interested in the history 
of Gulag camps. The term “camp” in his case was a carrier of family history – the experiences 
of the preceding generations. It acquired an additional meaning, which, however, did not 
erase the previous ones – it was also proof of a certain continuity of experience. After all, if 
something important that changes life is experienced by, for example, a grandfather or father, 
it is also relevant for the next generation.

9 I assume a situation in which both parties involved in psychotherapy, i.e. the patient 
and the psychologist, speak the same first language, i.e. when they are of the same nationality 
and grew up in the same country. This statement is particularly important in the case of 
immigration undertaken by young people. If young people decide to become parents and 
raise a child outside the country and after a few years they return to Poland – their fatherland 
– their child becomes an immigrant in a cultural sense (a similar opinion is expressed by 
Grzymała-Moszczyńska). Another tricky situation occurs when therapy is conducted in the 

strona  697



as well as shared knowledge, experience and valuation of cognitively captured re-
ality, which has been collected in the language, transmitted by it, and passed on to 
future generations (Anusiewicz, 1990, pp. 281–282). Linguists refer to this entity as 
“linguistic picture of the world”10 (JOS, see: Grzegorczykowa, 1999; Tokarski, 2001). 
This is probably the most general/widest context of spoken words and sentences. 
It includes the historical-cultural context, comprising “the shared cultural base”, the 
sphere of cherished values, and the sphere of dialogue rules (“co-operation rules”), 
which belong to the ethics of the word. One of the elements of the context under-
stood in this way is also the remembrance of the history of the word, or the traces 
of its previous use11. It seems to be the least conscious element of an utterance, al-
though intuitively present. Obviously, each statement also has its own narrow con-
text. If the word is used to describe behaviour – then the context is the situation and 
other words and sentences uttered. The word used is always embedded in different 
context levels, which are related to each other. The widest context is contained in the 
narrowest one, for example concerning who or what a given word can be referred to. 
“The word comes to its context from another context, with a fund of other people’s 
interpretations. The speaker’s own thought, taking the word in its possession, finds 
the old residents in it” (Bachtin, 1970, p. 306).

The context is a basis for identifying intentions and verifying the truthfulness 
of an utterance (van Dijk, 2003, p. 12), thus it can be a carrier of the general so-
cial function of language in a specific situation – binding and separating (Dunbar, 
2009)12. On a micro scale, the family develops a specific dialect, thanks to which its 
members can be separated from other people and at the same time strengthen their 
bond. Words receive specific meanings, carrying family and personal stories and 
experiences. One could venture the opinion that every family creates its linguistic 
picture of the world, which is in contact with the nationwide, or collective picture 

patient’s native language, which is the therapist’s second language, with the patient being an 
immigrant and the whole process taking place in the therapist’s home country (Kitron, 1992).

10 The concept of “linguistic image of the world” is one of the basic concepts of modern 
psycholinguistics, ethnolinguistics and cognitive linguistics, it also seems to be a platform 
for integrating all modern sciences about language (see: Pietrzyk, 2002, pp. 456–470). The 
interest in language as a subject of research and reflection is demonstrated by representatives 
of various disciplines and fields (including philosophers, linguists, psychologists, cultural 
anthropologists, neurolinguists, biolinguists), which obviously entails a wide spectrum of 
terminology, concepts and areas of research. The reader can find a comprehensive review of 
these concepts in the following articles: Kurcz (2005), Gut (2009), Kurcz, Okuniewska (2011).

11 According to Bratkowski, misusing the history of the word is “the theft of words”. 
Pilch calls it “rogues’ hotchpotch”, which Bartmiński sums up with the remark that in such 
a “language game” credibility is at stake (Bartmiński, 2005, p. 342).

12  Socially, within occupations, a similar function is performed by professional jargon, 
which on the one hand allows representatives of the same profession communicate with each 
other and at the same time “cuts off” those who do not belong to this group. 
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(JOS). Although this context is quite obvious for psychologists, they seem to forget 
that it concerns them too. “Forget” can be understood here as an unfounded belief 
that the language spoken by the psychologist can be neutral; that this language 
does not include their personal history. While listening to another person, the psy-
chologist is often aware of the presence of some other people’s voices, which he/she 
often identifies as the voices of the patient’s parents, or significant others – people 
from the assisted person’s immediate environment. It is seldom the case that the 
psychologist looks deeper, taking into account one, two or three generations back 
(systemic and intergenerational psychology).

And so, the psychologist’s and the patient’s common, distant progenitors par-
ticipate in their meeting (thanks to this fact the language spoken is identified as the 
same), but also their closer ancestors – great-grandparents, grandparents, and par-
ents (that’s why the language identified as the same is different – a different dialect). 
When living, we get immersed in fresh experiences, equipped with the beliefs of 
our distant and closer ancestors.

Word that brings something. The work of the psychologist, and the language 
he/she uses presents yet another difficulty. In what and how he/she speaks, some-
one else’s voice/voices can be heard. Psychologists often disregard these voices, 
which is wrong of them, as these are voices from outside our culture. Psychology 
is Americanized to a large degree. By transferring American terminology to Pol-
ish soil, the psychologist transfers the cultural context which does not match the 
patient’s, or the client’s, auto-narration, and, just as importantly, does not suit his/
her own experiences either13. It is evident in the case of the personal pronoun I and 
seventeen psychological constructs related to the structure of the “self” in Amer-
ican psychology and the difficulty in translating these concepts. As Paweł Boski 
writes (2009, p. 213): “[…] it would be surprising if the privileged grammatical form 
of the first person singular in English did not result in an elevated psychological 
status of ‘self’ within Anglo-Saxon culture. […] It should be assumed that language 
reflects a special meaning here, which culture gives to the subject and to many 
mental states in which it may be located, or mechanisms that control these states”. 
The way of understanding a man and his relationship by the psychologist is dom-
inated by Anglo-Saxon, or American culture. Transferring the patterns that do not 
fit into our culture can be harmful in specific situations, for example close relation-
ships. A good example of such a foreign voice is that present in the term “emotional 
blackmail”, which is the focus of an essay by Mary Besemeres (2007)14.

13 In this context, it is legitimate to ask about the truthfulness and honesty of the contact 
between the psychologist, who uses constructs which are culturally alien both for himself/
herself and the patient.

14 Mary Besemeres is the daughter of the eminent Polish linguist Anna Wierzbicka and 
John Besemers. She is the co-editor of a book about people’s experiences concerning bilin-
gualism.
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In her essay on the Polish phrase “mieć żal do kogoś” (“to have a grudge against 
someone”) and the feelings connected with this phrase, she writes that it combines 
emotional closeness with certain expectations towards the person’s beloved ones. 
In Anglo-Saxon culture, such expectations are referred to as “emotional blackmail”, 
and are regarded as distinctly negative. In Polish culture such expectations are not 
only acceptable, but even inscribed in a close relationship. The Polish phrase “mieć 
do kogoś żal” has no equivalent in English. Similarly, there is no Polish equiva-
lent of “emotional blackmail”. Living in different languages and different cultures, 
a man must somehow deal with such differences in expectations and values. It can 
be argued that in Anglo-Saxon culture many people value personal autonomy more 
highly than emotional closeness (in the name of which someone could expect some-
thing from someone else that the latter does not want to do), but in Polish culture the 
opposite is true. By referring to such expectations as “emotional blackmail”, the psy-
chologist grossly simplifies the complexity of the relationship and situation, limiting 
it to one dimension, or aspect. He/she imposes an entirely negative interpretation of 
the situation. He/she defines it negatively, leaving no room for a more diverse view. 
By “surreptitiously” ushering the context “through the back door”, he/she chang-
es the assessment of events, accepts and imposes it without asking himself/herself 
why he/she does so, and without reflecting that he/she does so. While a bilingual 
person gradually and unhurriedly learns to deal with cultural differences present 
in words, the assisted person is not always able to do so, and may be vulnerable to 
these differences. The fact that the change of language is not trivial can be clearly 
seen in the research findings, which showed that the change of language influences 
the change of moral judgment (Geipel, Hadjichristidis, Surian, 2015a, 2015b). Taking 
into account the results of the studies mentioned above, it seems legitimate to pre-
sume that a discreet linguistic change also influences moral judgment15. Does the 
psychologist have the right to influence the assisted person in this way?

The network of psychological concepts that comes from Anglo-Saxon culture 
carries a different view of the world, alien to Polish culture. It is the history of other 
people’s ancestors, not ours. An attempt to transplant it (by introducing new con-
cepts, or modifying the meanings already present) changes the linguistic picture of 
the world and imposes a different interpretation of it. If this happens at the widest 
context level, then it can be assumed that such are some historical regularities (the 
decision in this respect is worked out by society, or a specific language community) 
or cultural processes resulting for example from the translation of literature16. But 
if this transplantation takes place in the psychologist’s office, often at a critical mo-
ment of the patient’s life, it should be considered unethical. [There are also doubts 

15 The studies referred to concerned, among other things, the assessment of the effects 
of incest.

16 Such intervention in culture not only does not harm but fosters development (De-
decius, 1988; Zaleska, 2015).
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about instilling an alien linguistic picture of the world into children and young 
people, while weakening that which comes from their own culture (see: Kunce-
wicz, Kruszewski, Zasim, 2016).] A psychologist who is not aware of this attempted 
transplant and its possible consequences, and applies a culturally alien network of 
concepts to the assisted person’s experience, reduces his/her own and the patient’s 
view of the world (largely unconscious) to one perspective. He/she deprives it of 
a part that could potentially be of key importance to the helping process. If psy-
chologists, or psychotherapists (who usually have a good command of a foreign 
language) were offered a stay and work in their field in a foreign country, many of 
them would probably have doubts, considering the possibility that cultural differ-
ences and linguistic nuances might hinder effective help17. Strangely enough, they 
do not show such reflection and prudence in the helping situation when they use 
a psychological language taken from and rooted in another culture. And doubts 
might (and perhaps even should) be aroused by the fact that “the impertinent self”18 
from American culture is currently becoming a model.

Word that is in between. Another problem is where the psychologist should 
take these adequate words from. What resources should he/she use to help the pa-
tient find the right words and patterns to describe their experiences? It seems that 
the best option is to search within what is common – in a truly “shared world”, where 
common ancestors can be heard. Then it is possible to reach for the roots – collective, 
understandable and somehow “appropriate” (in the sense of being fitted, negotiable). 
The therapist can draw upon his/her family or personal language (however, special 
caution would be advisable here, because in this case there are no simple references 
to what is common). Searching through the general linguistic picture of the world 
(JOS) is to look for an element that will fit well with the world of the patient’s expe-
rience, and will be the interface between two language contexts – social, and family 
and personal. This search is also to check, or verify, whether it really fits; whether 
what is translated and found best reflects the experiences and meanings given to it. 
Thus, since searching and translation are done in a relationship, therefore this pro-
cess must leave scope for the patient, and give him/her a chance to confirm that the 
word is helpful, and adequately reflects the world of his/her experiences.

The postulate that follows from the above considerations is that the psycholo-
gist must be properly prepared in terms of language. When working with patients, 
psychologists need a lot of words and patterns – a vast reservoir to tap into and get 
inspiration for that puzzle, which is finally verified and confirmed by the patient19. 

17 In this context, it is worth mentioning some interesting ideas formulated by Hunt and 
Swartz (2017) about the specificity of therapeutic work and relationship built in the presence 
of an interpreter.

18 The term taken from the book by Hoffman (1995). 
19 “[…] in order to answer the call of Socrates: Know yourself and the question of Kant: 

What is man?, one should not limit oneself to an adequate definition, especially since such an 
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The psychotherapist should understand the cultural context of the language, and 
know the socio-historical context of assisted people’ lives in order to be able to 
discover the personal meanings of their words. It is all the more difficult consid-
ering how limited the psychologist’s readiness is to recognize the achievements 
in other fields (see: Yalom, Howes, 2013), especially if these achievement are, for 
some reason, inconvenient or demanding (the same pertains to representatives 
of other disciplines)20. However, the problem is that not only are psychologists 
eager to adopt the terminology of other disciplines, but they also distort it, which 
Ryszard Nycz (2012, pp. 29–30) comments, referring to literary notions: “[…] it can 
be said that the sooner they lose the attributes of their literary genealogy, the more 
easily they settle in their new environments. The effect of such interdisciplinary 
research is not so much the integration of results, but rather the deepening of 
a tendency to disperse”. All this results in a terminological mess, which is difficult 
to accept. Furthermore, the concepts used, although meant to prove the speaker’s 
wide reading and erudition, make communication difficult, or even impossible. 
On the other hand, a consistent use of psychological terminology, or appropri-
ating, as it were, terms taken from another discipline would be disturbing. It is 
as if only one explanation was possible, as if there was only a psychological per-
spective. Psychologists should learn humility in the use of the word – abandon 
strictly technical terms (where possible), and carefully listen to the way words are 
understood and used within other disciplines. The word best serves communica-
tion when it can remain ambiguous (this ambiguity should be taken into consid-
eration, not omitted).

unambiguous and complete definition does not exist. One should therefore look for know-
ledge about man in the descriptions of the fates of mythical heroes, in the stories about char-
acters from holy books, in ancient tragedies, in autobiographies or in novels. In order to 
understand what is really hidden in such expressions as: man is a rational being, religious, 
working, creating culture, enjoying life, free, responsible, but also subject to fate, it would 
be necessary to understand the story of Adam, Cain and Abel, Job, Gilgamesh, ponder over 
the tragedy of Antigone, read about the fate of Saint. Augustine, Sørena Kierkegaard or the 
characters created by Fyodor Dostoyevsky” (Gadacz, 2000, p. 12). 

20 In his Preface to Fodor’s book The language of thought, Piłat (2011) writes: “Fodor 
perceives philosophers who for decades have been trying to connect traditional metaphysi-
cal, epistemological and ethical questions with the achievements of contemporary cognitive 
psychology, neurophysiology, computer science, linguistics and other disciplines that make 
up cognitive science. Indeed, we are not doing very well. Like the armies occupying post-
war Vienna, we focus not on a common goal, but on proving our point and outwitting the 
opponent, on tearing the gains and accusing others of punishable abuses. By using a deceit, 
we try to grab a somewhat larger area of discourse by giving the opponent false premises 
and claims […] old philosophical dreams about a complete, rigorously justified picture of 
the world are over and we can only hope for a coherent narrative that will beat the others 
and be accepted”.
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Lack of this humbleness can be illustrated with the following exchange of 
opinions. More than 20 years ago Lazarus (1995) wrote21: “Wierzbicka suggests 
that I underestimate the depth of cultural variation in emotion concepts as well as 
the problem of language” (p. 255); “Words have power to influence, yet – as in the 
Whorfian hypothesis writ large – they cannot override the life conditions that make 
people sad or angry, which they can sense to some without words […]. I am sug-
gesting, in effect, that all people experience anger, sadness, and so forth regardless 
of what they call it […]. Words are important, but we must not deify them” (p. 259).

Although the polemics between Lazarus and Wierzbicka concerns differences 
between languages in a strict sense, it well illustrates the refusal to have a reflection 
that would go beyond the language of one’s own field. Wierzbicka is right when 
she claims that people may feel similar – maybe even the same – states, feelings, or 
emotions. However, when these states are written down, spoken about, or defined 
by the word, they are assigned a specific history, meaning and connections. Words 
taken from/ originating in different cultures determine different understanding 
and associations.

As part of this exchange, Wierzbicka (2016, p. 31) aptly concludes: “Unfortu-
nately, it happens that scholars who have decided not to pay attention to words and 
the differences between them in different languages, eventually fall into what they 
have so much tried to avoid, i.e. they begin to ‘deify’ words (of their own mother 
tongue), and consequently reify the concepts associated with them”. 

It is noteworthy that the discussion between Wierzbicka and Lazarus concerns 
words defining emotions, which are used in research, didactics and psychologi-
cal practice.

In the situation when no one in the patient’s family life, school – generally in 
everyday life – helped him/ her find words, or name his/her experiences; when this 
exchange platform was not created, a chance arises for the psychologist to display 
his/her professional skills. For this to happen, the psychologist’s intellectual and 
language capabilities should be as wide as possible. However, the problem is that, 
paradoxically, today’s world is “shrinking”. A fairly common belief that thanks to 
the knowledge of other languages we have access to other worlds and that our 
world is expanding, should be questioned. The curse of high specialization is to 
focus on one thing only. The linguistic poverty of specialized sciences promotes 
unimaginative effort and stifles intellectual ability (Jaspers, 1990, p. 225). Elaborat-
ing on Henry Michaux’s sentence: “Unused gift silts up other gifts”, Kłobukowski 
(2015, p. 91) says: “If we have talents that we do not develop, the other skills suffer 
as well […] if we were to give ourselves more time in other areas that are interesting 
to us, we would be better at what we do professionally”.

This would seem obvious, but without reflection on this issue, we, as special-
ists, will remain useless, or of little use, to our patients.

21 For the whole discussion see: Psychological Inquiry, 1995, 6(3), 183–265.
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Recapitulation

The whole argument leads to one fundamental conclusion that without re-
thinking the notion of not only what the word is, but also where it comes from and 
what it brings, any attempts to understand man will be somehow mutilated (if that 
is at all possible) (Rosenzweig, 1998) and they will carry the risk of mutilation.

The voices present in the word – which has been repeatedly highlighted here 
– come from and represent a specific culture circle, which determines the meaning 
of the word. The awareness of this fact is particularly important for psychologists 
dealing with science and/or didactics, but also for practitioners who take advantage 
of scientific or scholarly achievements of others and foreign authors’ publications. 
Therefore, we must not disregard this issue. Without trying to explore the vocab-
ulary and various aspects of the culture that these words carry, without trying to 
hear voices present in it, we – specialists working with people – will not understand 
what we are reading; we will not understand the research results that have been 
presented to us, and thus we will partly get lost in the language. This loss can 
make the language turn into a jargon, completely unsuitable for reading or talking 
(Steiner, 1994, p. 66), because this special contract linking the word with the corre-
sponding reality will be broken22.

Translated by Małgorzata Bieleń
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SŁOWO W RELACJI – CZYJEŚ, SKĄDŚ, Z CZYMŚ, POMIĘDZY

Streszczenie. W artykule zostało przedstawione zagadnienie znaczenia słowa 
w pracy psychologa. Celem nadrzędnym jest zwrócenie uwagi, jak niezwykle 
ważny jest język, jak umiejętnie można i trzeba z niego korzystać w zawodzie in-
nym niż ten, którego słowo jest przedmiotem zainteresowania. Celem szczegóło-
wym jest wskazanie na słowo, które jest czymś znacznie więcej niż tylko znakiem, 
bo rezonuje w nim cała jego historia. Używane słowa nie należą bowiem tylko do 
tego, kto je wypowiada. Zanim wybrzmiały w konkretnej sytuacji, istniały wcze-
śniej. Niosą więc ze sobą określoną historię znaczeń, a co za tym idzie, sposób 
ich użycia nie jest przypadkowy – ze względu na treści w nich zawarte na mocy 
umowy i tradycji społecznej oraz znaczeń osobistych. A gdy już słowo zostaje 
wypowiedziane, zaczyna przynależeć również do kogoś innego, do tego, kto je 
usłyszał, jednocześnie pozostając we wspólnej przestrzeni relacji. Relacji nie tylko 
pomiędzy pomagającym i wspomaganym, wykładowcą a studentem, badaczami 
tych samych i różnych dyscyplin, ale również wypowiadającego słowo z tymi 
wszystkimi, których doświadczenia budowały jego znaczenie.
Słowa kluczowe: relacje, relacja pomagania, słowo w relacji, znaczenie słowa
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DISTURBANCES IN INTENTIONAL ACTION  
AMONG PATIENTS WITH FRONTAL LOBES DYSFUNCTION 

FROM THE SELF-REGULATORY POINT OF VIEW

Natalia Nowaczyk1

Summary. Frontal lobe damage causes a range of impairments in the cognitive, 
emotional, and motivational functioning of patients and can lead to significant 
changes in their personality. Some deficits observed in patients with frontal lobe 
damage include difficulties in intentional action (or goal-directed behaviour), 
which can be described as impaired self-regulation. Research shows that these 
aspects of self-regulation may be related to reductions in executive function and 
in awareness of symptoms, and to disturbances in self-criticism. In examining 
the process of self-regulation, we refer to the ideas of Albert Bandura, which em-
phasize the importance of goal-directed behavior in the flexible modification of 
behavior, including the self-aware and critical correction of difficulties. We also 
present a literature review of the potential mechanisms underlying such difficul-
ties in patients with damage to the frontal lobe, verifying data on the role of de-
fense mechanisms and neurocognitive deficits.
Key words: frontal lobe dysfunction, self-regulation, intentional action, defensive 
mechanisms, neurocognitive deficits

Introduction

Many psychological concepts suggest the validity of explaining the effective 
operation of individuals in terms of chosen goals or intentions (cf. Prochaska & 
DiClemente, 1983). Intrapsychic resources play a key role here, enabling the analy-
sis and comparison of data in order to modify and optimize strategies of behavior. 
In Bandura’s theory of social learning, self-regulation is one such resource; this 
concerns exerting spontaneous influence on one’s own behavior in a way that is 
compatible with selected distal and proximal goals (Bandura, 2007).
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Self-regulation can be conceived both structurally and processually: structur-
ally, when it is treated as a specific ability or disposition to activate a specific men-
tal activity (e.g., in the theory of personality traits); processually, as a process in 
the course of which various mental activities that make up this ability appear. In 
this article, self-regulation will be understood processually. The initial stage of the 
self-regulatory process is the ability to monitor one’s own mental states in order 
to more effectively minimize difficulties in a given aspect of functioning, while 
strengthening resources and fully exploiting the available potential. Monitoring 
the course of one’s own cognitive, emotional, and behavioral processes enables per-
manent and effective reorganization of existing activities and results to better adapt 
to existing conditions (Bandura & Perloff, 1967; Bandura, 1991). 

Although this process of self-regulation is generally associated with the so-
cial learning and cognitive psychology approaches, it finds broad application in 
explaining certain phenomena in psychopathology: many authors dealing with the 
neuropsychological mechanisms of disorders have drawn attention to the relation-
ship between the process of self-regulation (including monitoring or self-control) 
and psychic functions, such as executive functions (Łuria, 1967, p. 123; Muraven 
& Baumeister, 2000; Barkley, 2001; Baumeister, 2002; Stuss & Anderson, 2004; Hof-
mann, Schmeichel & Baddeley, 2012; Yeh et al., 2017), consciousness and self-aware-
ness (Łuria, 1976b, pp. 115, 119; Posner & Rothbart, 1998; Goldberg, 2002, pp. 34–35; 
Banks & Weintraub, 2008; Peters, 2009; Davidson, Schwartz & Shapiro, 2013), and 
self-criticism (Łuria & Homskaya, 1964; Łuria, 1967, pp. 192–194, 224–225). Deficits 
in the self-regulatory process and related executive dysfunctions, as well as lack 
of awareness (Jodzio, 2017, p. 150) and weakened critical attitudes seem to be pre-
dictors of significant difficulties in intentional and effective functioning found in 
people with frontal lobe dysfunction (Borkowski & Burke, 2001; Ackerman, Markie-
wicz & Gorzelańczyk, 2010); this is outlined in Figure 1. 

In Bandura’s social learning theory, self-regulation is a broader concept, and 
changes in the process of self-regulation are accompanied by deficits in other psy-
chological functions. Similarly, Strauman (2017) claims that self-regulation process-
es play a critical role in the formation of intentional action, and include a range of 
factors from neurophysiological through psychological (cognitive, emotional-moti-
vational) to interpersonal and social.

These executive functions are defined as mental abilities necessary for for-
mulating goals, planning, and effectively implementing plans (Lezak, Howieson 
& Loring, 1995; Carpenter, Just & Reichle, 2000; Koechlin, 2016). The processes of 
self-awareness can signify “the ability to be the object of self-knowledge, condi-
tioning knowledge about your own physical and mental state” (Sitek, Sławek & 
Wieczorek, 2008, p. 394). According to a number of authors, people with dysfunc-
tions in the frontal lobe appear to have difficulty realizing their own deficits and 
limitations, and are unable to correct their own mistakes; this is not necessarily 
the result of deficits in self-consciousness, but rather due to a lack of self-criticism 
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(Łuria & Homskaya, 1964; Łuria, Pribram & Homskaya, 1964; Łuria, 1967, pp. 192–194, 
224–225; Lezak, 1995, p. 94–95, for: Jodzio, 2017, pp. 149–150; Longe et al., 2010). 

The clinical image observed in people with frontal lobe dysfunction is ambig-
uous. In trying to capture the essence of the disorder, researchers see two main 
sources of conscious, critical action, allowing flexible adaptation to different situa-
tions – namely, 1) cooperation of defense mechanisms, and 2) the dominance of neu-
rocognitive changes directly resulting from CNS damage. The aim of this article 
is thus to describe the issues associated with the disturbances in intentional func-
tioning observed in people with frontal lobe dysfunctions with regard to self-regu-
latory process, from the psychodynamic and neuropsychological approaches. 

Dysfunction of the frontal lobes

Łuria described the role of the frontal lobes in the functioning of the individu-
al in numerous publications (1967, 1969, 1973, 1976a, 1976b). In the work of Pribram 
and Łuria (1973), three basic functions of the frontal lobe were specified: 1) main-
taining optimal cortical tonus, 2) verbalizing task implementation programs, 3) or-
ganizing the intellectual activities necessary for solving complex problems. The 
first function directly deals with the frontal lobes as a highly organized system 
of self-regulation, whose efficient operation is necessary for carrying out tasks 
requiring intent, objectives, programs, and plans (Łuria, 1967, p. 123; Pribram & 
Łuria, 1973, p. 5).

Figure 1. Intermediate role of the self-regulatory process in people with frontal 
lobe dysfunction 

Source: own work.
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Frontal lobe dysfunction is associated with disturbances in the regulation 
of speech function, and especially of internal verbalization (Łuria, 1967, pp. 197, 
260). Such deficits make it difficult to analyze complex tasks, to choose strate-
gies, and to determine the relationships between initial assumptions and results. 
The literature also points to three main manifestations of frontal lobe lesions: 
impairment of problem-solving skills (Łuria, 1973, p. 21), executive dysfunction 
(Goldberg, 2002, pp. 21–26), and reduction in the ability to abstract (Goldstein, 
1936, 1944, 1949).

Damage to specific frontal areas manifests itself as various clinical images of 
cognitive and emotional disorders. Several frontal syndromes have been identi-
fied from the functional profiles of individuals with particular dysfunctions in the 
prefrontal cortex. Currently, three main syndromes are distinguished: 1) dorsolat-
eral (posterior), 2) medial (internal part), 3) orbitofrontal (Cummings & Mega, 2005, 
p. 146, for: Jodzio, 2017, p. 153). 

In dorsolateral frontal lobe syndrome, the mental changes include components 
of executive dysfunction: switching attention, finding optimal strategies for solving 
problems, searching for specific contents in memory (Krudop et al., 2015; Jodzio, 
2017, p. 153). Research also points to a decreased efficiency of working memory 
(Brunoni & Vanderhasselt, 2014; Yoon, Grandelis & Maddock, 2016), loss of insight, 
decreased abstraction ability (Jodzio, 2017, p. 153), and cognitive control disorder 
(MacDonald et al., 2000). 

Dysfunction of the medial region of frontal lobe manifests itself in a general 
slowing of information processing and operations (Jodzio, 2017, p. 73). Emotional 
and social difficulties in decision-making are also noticeable (MacPherson, Phillips 
& Della Sala, 2002), and some people display deficits of social cognition (Razafi-
mandimby et al., 2016). Other research indicates that there is increased activity in 
the medial region during the initial stage of problem solving (Pouget, Murthy & 
Stuphorn, 2017). 

The orbitofrontal syndrome is characterized by disturbances in the emotional 
and social spheres: excessive impulsivity, emotional shallowness, loss of self-con-
trol, lack of insight, disturbances in the adequate assessment of social situations 
(Cummings & Mega, 2005, for: Jodzio, 2017, p. 153), disruption of self-awareness 
in regulating one’s own emotional states (Beer et al., 2006). As a consequence, 
the ability to initiate and maintain interpersonal relations is disrupted (Perry 
et al., 2016). 

The variability of symptoms may be due to dysfunctions within particular ar-
eas of the frontal lobe and damage to frontal connections with other structures. 
Dysfunction in the frontal lobes also appears in a wide group of patients, not only 
in those with focal damage to frontal structures, but also in patients addicted to 
psychoactive substances, schizophrenic patients, and even those with borderline 
personality disorder and other mental and behavioral disorders. 
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Dysfunction of the frontal lobes and the operation of defense 
mechanisms in the context of self-regulation processes 

Research suggests that both psychodynamic and neurobiological mechanisms 
interact in forming the clinical image of the disorders found in patients with frontal 
lobe dysfunction (Cooke et al., 2005; Northoff & Boeker, 2006; Northoff et al., 2007; 
Kernberg, 2014; Rice & Hoffman, 2014; Palombo, 2016; Salone et al., 2016). According 
to the psychodynamic approach, defense mechanisms are activated in response to 
conflicts between the libidinous drive and aggression, or conflicts between the men-
tal instances of the id (following the pleasure principle) and the ego (following the ra-
tional sphere of the individual, the reality principle) (Cierpiałkowska, 2012, pp. 72–74). 

In people with CNS pathologies, there is a disturbance of equilibrium between 
the id and the ego. This is one of the factors in the formation of cognitive, emotion-
al-motivational, and social disorders. At the same time, the type and nature of the 
deficits assumes a different dimension in various mental disorders and behavior, 
and may depend on the operation of individual defense mechanisms. Defense re-
actions in the form of denial, rationalization, and projection are found in people 
addicted to alcohol (Duffy, 1995; Rinn et al., 2002; Cierpiałkowska, 2010; Evren et al., 
2012), dissociation (Bell et al., 2011) in patients with DSM-IV cluster A and B person-
ality disorder (Kleindienst et al., 2011; Barnow et al., 2012) and with schizophrenia 
(Laddis & Dell, 2012). 

According to Figure 1 and Feinberg’s model of the neuropathology of the self 
(2011, 2013), an optimal course of the self-regulatory process and the adequate op-
eration of defense mechanisms allow the individual to deal with internal conflicts 
by reorganizing action strategies in order to achieve the selected goal. It presents 
the hierarchical order of formation of disorders hindering deliberate and effective 
action from deficits in cognitive processes (executive functions), through the diffi-
culties associated with self-awareness of symptoms, monitoring, the operation of 
defensive, adaptive, and motivational mechanisms, to the emergence of syndromes 
including delusional anosognosia (Feinberg, 2011, 2013).

Some research has suggested a neuronal basis for defense reactions. The mech-
anism of sensomotor regression (catatonia) involves changes in the orbitofrontal area 
and in the premotor and motor cortices (Northoff & Boeker, 2006; Northoff et al., 
2007). The initial manifestation of this dysfunction is a reduction in emotional arous-
al and self-esteem (Northoff et al., 2007). Denial may then result from a lack of insight 
or from disruption in the process of integrating, differentiating, and searching for 
data in the memory, secondarily disrupting the executive skills (Rinn et al., 2002). 

Weakened self-regulation processes in people with frontal lobe dysfunctions 
can be explained in the context of defensive coping with disruptions to self-aware-
ness. The model of total and partial disturbances of self-awareness, along with the di-
vision into nondefensive and defensive ways of coping, was described by Prigatano 
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(2009, 2012). This research points to the dominant defensive role of coping, because 
such patients blame others for their limitations, do not see the need to participate in 
rehabilitation, and describe themselves as unable to deal with the situation (Priga-
tano & Schacter, 1991; Prigatano, 2009, p. 303, 2012, 2014). Pąchalska, Kaczmarek, and 
Kropotov (2014, pp. 212–215) have also drawn attention to the defensive attitude in 
patients who assign difficulties to more external factors than internal ones.

An attempt to explain the processes of self-awareness in the context of de-
fense reactions seems necessary to gain a fuller understanding of the pathomech-
anism of disorders observed in patients with frontal lobe dysfunctions (Herzyk, 
1999, 2016; Feinberg, 2013; Poczobut, 2014). Although this approach has met with 
criticism (Bisiach & Geminiani, 1991), some researchers (Mograbi & Morris, 2013; 
Turnbull, Fotopoulou & Solms, 2014; Sims, 2016) have argued that adopting a psy-
chodynamic perspective better explains the essence of the emotional difficulties 
stemming from disturbances in the process of self-awareness. Anosognosia can 
then be understood in a broader perspective, not only as a neurocognitive deficit. 

Dysfunction in the frontal lobes and neurocognitive deficits  
in the context of self regulatory processes

The neuropsychological approach focuses on the description and explanation 
of mental disorders (cognitive, emotional, and motivational) and the behavior that 
directly results from brain damage. As a result of dysfunction in the frontal lobes, 
the patient’s clinical image may determine the individual frontal syndrome, wheth-
er dorsolateral, orbital, or medial. Depending on the type of the frontal syndrome 
and the level of pathological changes of the CNS, the quality of purposeful and 
effective actions may vary in individual patients. Table 1 lists the neurocognitive 
deficits present in people with focal damage to the frontal lobes. However, these 
disorders may also occur in people addicted to psychoactive substances (More-
no-López et al., 2012; Wilson, Sayette & Fiez, 2014) or with other mental and behav-
ioral impairments (Marsh et al., 2014).

According to research, dysfunctions in purposeful action may result from ex-
ecutive dysfunctions (e.g., disorders in initiation and monitoring). Research points 
to the direct role of executive functions and the indirect influence of the mecha-
nism of denial on the formation of processes responsible for purposeful and effec-
tive operation (Ownsworth, McFarland & Young, 2002). According to other reports 
(Beer et al., 2003), in people with damage to the orbital part of the frontal lobes, 
self-consciousness deficits of emotional states are noticeable and significantly inter-
fere with the self-regulation process. As a result of weakened insight, these people 
can lose the ability to effectively regulate their cognitive and emotional states, espe-
cially in social situations. In patients with right frontal lobe damage, there are also 
deficits in self-awareness and decision making, which leads to disorders in the op-
timal regulation of their own mental and behavioral states (Stuss & Levine, 2002).

strona  714



Ta
bl

e 
1.

 D
iffi

cu
lty

 in
 p

ur
po

se
fu

l a
ct

io
n:

 d
am

ag
e 

lo
ca

liz
at

io
n 

an
d 

cl
in

ic
al

 im
ag

e

A
ut

ho
rs

, y
ea

r
St

ud
y 

gr
ou

p
Lo

ca
tio

n 
of

 le
si

on
s 

C
lin

ic
al

 im
ag

e

C
ip

ol
ott

i e
t a

l.,
  

20
18

Su
bj

ec
ts

 w
ith

 fo
ca

l d
am

ag
e 

to
 

fr
on

ta
l l

ob
e 

(n
 =

 3
4)

, p
os

te
ri

or
  

pa
rt

 o
f t

he
 b

ra
in

 (n
 =

 1
9)

; 
co

nt
ro

l g
ro

up
 (n

 =
 3

9)

Fr
on

ta
l l

ob
es

 o
f 

bo
th

 h
em

is
ph

er
es

Ex
ec

ut
iv

e 
fu

nc
tio

n 
di

so
rd

er
s 

H
eb

sc
he

r e
t a

l.,
  

20
16

Su
bj

ec
ts

 w
ith

 fo
ca

l d
am

ag
e 

 
to

 fr
on

ta
l l

ob
es

 (n
 =

 2
7)

Ve
nt

ro
m

ed
ia

l 
pr

ef
ro

nt
al

 c
or

te
x

D
is

tu
rb

ed
 m

on
ito

ri
ng

 a
bi

lit
y 

du
e 

to
 m

et
ac

og
ni

tiv
e 

de
fic

its
 

an
d/

or
 c

on
fa

bu
la

tio
ns

H
oc

hm
an

 e
t a

l.,
  

20
15

Su
bj

ec
ts

 w
ith

 fo
ca

l d
am

ag
e 

 
to

 fr
on

ta
l l

ob
es

 (n
 =

 5
), 

 
ba

sa
l g

an
gl

ia
 (n

 =
 5

); 
co

nt
ro

l g
ro

up
 (n

 =
 1

0)

D
or

so
m

ed
ia

l r
eg

io
n 

 
of

 th
e 

fr
on

ta
l l

ob
e

D
efi

ci
ts

 in
 th

e 
sp

ee
d 

of
 e

rr
or

 
co

rr
ec

tio
n 

  

M
as

si
m

o 
et

 a
l.,

  
20

15
Su

bj
ec

ts
 w

ith
 d

ys
fu

nc
tio

ns
  

in
 th

e 
fr

on
to

te
m

po
ra

l a
re

a 
(n

 =
 1

8)
;  

co
nt

ro
l g

ro
up

 (n
 =

 1
7)

Fr
on

to
te

m
po

ra
l a

re
a,

 
de

m
ye

lin
at

in
g 

le
si

on
s 

 
in

 th
e 

pr
ef

ro
nt

al
 c

or
te

x

Im
pa

ir
ed

 g
oa

l-o
ri

en
te

d 
be

ha
vi

or
, d

iffi
cu

lti
es

 in
 e

xe
cu

tiv
e 

fu
nc

tio
ns

, s
uc

h 
as

 in
iti

at
io

n,
 

pl
an

ni
ng

, a
ct

io
n 

(m
ot

iv
at

io
n)

Ro
bi

ns
on

 e
t a

l.,
  

20
13

Su
bj

ec
ts

 w
ith

 fo
ca

l d
am

ag
e:

 
w

ith
in

 th
e 

fr
on

ta
l l

ob
es

 (n
 =

 3
7)

,  
in

 o
th

er
 p

ar
ts

 o
f t

he
 b

ra
in

 (n
 =

 2
5)

Pr
ef

ro
nt

al
 c

or
te

x 
of

 
th

e 
ve

nt
ro

m
ed

ia
l a

nd
 

do
rs

ol
at

er
al

 a
re

as

Im
pa

ir
m

en
t o

f e
xe

cu
tiv

e 
fu

nc
-

tio
ns

 in
 th

e 
im

pl
em

en
ta

tio
n,

 
or

ga
ni

za
tio

n 
an

d 
m

on
ito

ri
ng

 o
f 

go
al

-o
ri

en
te

d 
ac

tiv
iti

es
 (u

nd
er

-
st

an
di

ng
 th

e 
pr

oc
es

s 
of

 s
el

f-r
e-

gu
la

tio
n 

an
d 

in
si

gh
t a

s 
co

m
po

-
ne

nt
s 

of
 e

xe
cu

tiv
e 

fu
nc

tio
ns

)
H

oe
ro

ld
, P

en
de

r  
&

 R
ob

er
ts

on
,  

20
13

Su
bj

ec
ts

 w
ith

 fo
ca

l d
am

ag
e 

to
  

th
e 

fr
on

ta
l l

ob
e:

 ri
gh

t h
em

is
ph

er
e 

(n
 =

 7
), 

le
ft 

he
m

is
ph

er
e 

(n
 =

 1
2)

;  
pa

tie
nt

s 
w

ith
 fo

ca
l d

am
ag

e 
to

  
ot

he
r s

tr
uc

tu
re

s: 
ri

gh
t h

em
is

ph
er

e 
 

(n
 =

 1
2)

, l
eft

 h
em

is
ph

er
e 

(n
 =

 1
4)

Pr
ef

ro
nt

al
 c

or
te

x 
of

 b
ot

h 
he

m
is

ph
er

es
 (i

n 
th

e 
ca

se
  

of
 m

on
ito

ri
ng

 d
efi

ci
t, 

 
th

er
e 

w
as

 a
 p

re
do

m
in

an
ce

  
of

 ri
gh

t p
re

fr
on

ta
l c

or
te

x 
dy

sf
un

ct
io

n)

D
is

or
de

rs
 in

 th
e 

pr
oc

es
s 

of
 

co
ns

ci
ou

sn
es

s, 
su

ch
 a

s 
in

 
m

et
ac

og
ni

tio
n 

an
d 

th
e 

ab
ili

ty
 

to
 m

on
ito

r m
is

ta
ke

s

strona  715



The role of self-criticism in the context of self-regulation processes has not been 
very well specified. Łuria (1967) indicated two main symptoms of behavioral dis-
orders resulting from frontal lobe damage: 1) loss of initiative (lack of spontaneity), 
2) lack of critical attitude towards one’s own actions, as a result of which the pa-
tient’s behavior easily loses purposeful character and becomes a series of separate, 
immediate reactions to individual stimuli (often external and perseverative). Ac-
cording to Łuria, these two basic symptoms of damage are closely related to disor-
ders in the mechanism of the self-regulation system (1967, pp. 225–260).

Summary

From the perspective of the self-regulation concept, the disorders observed in 
people with frontal lobe dysfunctions relate in particular to executive dysfunction, 
self-awareness, critical attitude hindering the adaptive adaptation to the situation, 
and purposeful and effective action. If patients do not see their own abilities and 
limitations, and perhaps overestimate them, they will be unable to self-reflexively 
and critically strengthen their own resources, perceive and revise mistakes, and 
accept feedback for reorganizing their actions.

The question remains of whether people with frontal lobe dysfunctions can 
improve their behavior, despite their strong anxiety attitude (as the disorder is the 
result of a defensive reaction), or how much self-correcting is significantly impeded 
by neuropsychological deficits (as the disorder is a direct result of CNS damage)? 
These two sources generate a different mechanism that creates difficulties in pur-
poseful action. The role of the defense mechanisms (especially denial) is generally 
considered in the context of self-awareness disorders, while from the neuropsycho-
logical perspective the disturbance of the self-regulation process is largely connect-
ed with executive deficits.

Researchers also indicate differences in the clinical image of patients depend-
ing on the location and type of changes in the frontal lobes, as well as the accom-
panying lesions on other structures (cortical and subcortical). What is more, the 
participation of other mental processes and a broader explanation of the process 
and structure of self-regulation (including self-control and emotional-motivational 
processes) could be addressed in other publications. These issues, however, have 
a number of potential implications. Bearing in mind the complexity of the described 
difficulties in the context of the self-regulation process, assisting people with fron-
tal lobe dysfunction to recovery their effective implementation ability will depend 
on the use of various therapeutic and treatment methods (see Strauman, 2017).
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PROBLEMATYKA ZABURZEŃ OBSERWOWANYCH U OSÓB  
Z DYSFUNKCJĄ W PŁATACH CZOŁOWYCH  

Z PERSPEKTYWY KONCEPCJI SAMOREGULACJI

Streszczenie. Dysfunkcja w płatach czołowych doprowadza do pojawienia się 
szerokiego spektrum zaburzeń poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych, za-
kłócając codzienne funkcjonowanie jednostki. Jednym z kluczowych deficytów 
są trudności w działaniu celowym, które mogą być ujmowane z perspektywy 
procesu samoregulacji. Badania wskazują również na zależności między zabu-
rzeniem procesu samoregulacji a deficytami funkcji wykonawczych, samoświa-
domości czy samokrytycyzmu. Analizując proces samoregulacji, odwołano się do 
koncepcji Alberta Bandury, akcentując ważność działania celowego – ukierunko-
wanego na elastyczne modyfikowanie swojego zachowania, w tym świadomego 
i krytycznego korygowania trudności. W artykule przedstawiono również poten-
cjalne źródła opisywanych trudności u osób z uszkodzeniem płatów czołowych, 
weryfikując dane dotyczące znaczenia zarówno mechanizmów obronnych, jak 
i neuropsychologicznych uwarunkowań. 
Słowa kluczowe: dysfunkcja płatów czołowych, samoregulacja, celowe działanie, 
mechanizmy obronne, deficyty neuropoznawcze 

Data wpłynięcia: 30.10.2016
Data wpłynięcia po poprawkach: 15.04.2018
Data zatwierdzenia tekstu do druku: 1.10.2018

strona  722



Adres do korespondencji: Kamila Litwic-Kaminska,  
e-mail: k.litwic@ukw.edu.pl

Polskie Forum Psychologiczne, 2018, tom 23, numer 4, s. 723–742
DOI: 10.14656/PFP20180405

PSYCHOMETRIC PROPERTIES  
AND VALIDATION OF SR3S QUESTIONNAIRE  

(STRATEGIES OF COPING WITH STRESS IN SPORT)

Kamila Litwic-Kaminska1, Paweł Izdebski2

Summary. The main purpose of this article is to describe the process of devel-
opment of the SR3S Questionnaire (Strategies of Coping with Stress in Sport). 
We also show its psychometric properties. The obtained results come from two 
studies: the pilot and the main, embracing approximately 320 contestants train-
ing various disciplines (team and individual). The conducted research enabled 
the application of factor analysis. According to these results an initial division 
into subscales containing groups of coping strategies was introduced (setting on 
the goal/victory, seeking support, applying mental techniques, planning/focus on 
activity). The strategies are investigated and discussed. Discriminant analysis is 
used to validate the cluster solution. On the basis of the obtained results it may be 
stated that the SR3S Questionnaire is characterized by satisfactory psychometric 
parameters. 
Key words: coping with stress, athletes, psychometric properties

Introduction

The requirements of modern world cause stress become an inseparable part of 
human functioning in nearly every sphere of life. Professional sportspeople are ex-
posed to stress connected with training sessions and competitions. The specializa-
tion in sport occurs at a constantly earlier stage and the competitors obtain results 
of extreme character. Moreover, athletes, like any other people, experience daily 
hassles (Kanner et al., 1981) such as school, financial and professional problems 
or interpersonal conflicts. They may be multiplied due to requirements imposed 
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by sport. On the other hand, however, sport trainings tend to provide competitors 
with gradual loads through which they may increase their resilience to stressors 
brought about by professional sport. Regular trainings allows for shaping com-
petitors’ resistance to certain, discipline-specific stressful stimuli. Additionally, on 
the course of developing techniques to control behaviour under stress, competitors 
learn effective coping methods. 

Over the last few years, stress coping has become one of the most significant 
issues taken on by researchers dealing with sport. Stress coping may be regard-
ed in three categories: as a process, strategy and style (Heszen-Niejodek, 2000; 
Wrześniewski, 2000; Strelau et al., 2005). The term process concerns the whole 
of a complex and dynamic activity undertaken in the face of a stressor, lasting 
throughout its presence (frequently long-term, e.g. chronic disease) and changing 
according to the development of the stressful situation. Strategy is an element of 
coping process. It includes specific activities and reactions undertaken by a person 
in a particular stressful situation. Eventually, coping style determines individual 
tendencies to cope with stress in a certain way. It describes relatively constant, ha-
bitual behaviour people exhibit in a stressful situation. 

The concept of coping which is most frequently exploited in sport is the theory 
coined by Roth and Cohen (1986), which determines two categories of stress coping 
strategies: approach and avoidance (e.g., Anshel & Wells, 2000; Anshel, 2001; Anshel, 
Raviv & Jamieson, 2001; Puente-Diaz & Anshel, 2005; Anshel & Sutarso, 2007). Pol-
ish research most frequently refer to the stress coping styles concepts created by 
Endler and Parker, the authors of Coping Inventory for Stressful Situations (CISS, 
1990; Endler, Parker & Butcher, 1993) as well as strategies distinguished by Carver 
and Scheier (1994). 

The currently applied tools primarily allowed to examine the general life situa-
tion, still did not include the specific situation of an athlete, who simultaneously ex-
periences stress related to daily hassles and sport. Moreover, these questionnaires 
did not consider the stress coping techniques applied by sportspeople, which are 
part of more and more commonly employed mental trainings. From the practical 
perspective, the activities aimed to increase the ability to cope stress may regard 
both psychological aspects (e.g., changing the appraisal of one’s competence and 
the difficulty of the task they are about to approach) and physiological state of the 
body (e.g., relieving body tension). The techniques, which are frequently employed 
by athletes, combine both areas of human functioning using feedback between the 
conducted appraisals and the measured physiological state (i.a., through biofeed-
back; Nowicki, 2010). The relaxation activities, for example, use the influence of 
relieving muscle tension and calming breathing pattern and heartbeat on the gen-
eral state of calmness and the feeling of mental comfort. The relaxation of muscles 
and mind increases the ability to focus and boosts the effectiveness of cognitive 
processes which makes relaxation training a base for training further skills during 
sport mental training (Nowicki, 2004; Weinberg & Gould, 2011). 
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The inability to access Polish tools for measuring stress coping strategies with 
regards to competitions in various sport disciplines has led us to working out such 
a method. This paper aims to describe the construction process and the psychomet-
ric properties of SR3S Questionnaire (Sport Stress Coping Strategies) for measuring 
the coping strategies related to stress experienced during a sport event. 

The course of tool construction

The SR3S questionnaire was created according to exploratory strategy. The 
items were collected from the review of various tools for measuring stress, including: 

a) Polish and English – regarding stress in general: CISS (Strelau et al., 2005), 
COPE (Juczyński & Ogińska-Bulik, 2009), SACS (Hobfoll, 2006), 

b) English – designed for sport environment:
 – The Recovery-Stress-Questionnaire for Athletes (RESTQ-Sport; Kellmann 

& Kallus, 2001), 
 – State Anxiety Test (SAT; Weinberg & Gould, 2011), 
 – Coping Style in Sport Inventory (CSSI; Anshel, Kang, & Miesner, 2010).

Statements which proved ambiguous or did not match sport situation were 
eliminated. A 108-item version underwent validity analysis through a panel of ex-
perts. The answers used a 5-step scale: 1 – invalid statement, 2 – slightly match-
ing statement, 3 – moderately matching statement, 4 – fairly matching statement, 
5 – valid statement. Kendall’s W coefficient was used to reject items of mean val-
ue lower than 3,5 and extreme values of standard deviations. Eventually, 54 items 
were formulated. 

Pilot study

This version of the questionnaire was used to carry out a pilot study in a group 
of 142 athletes representing various disciplines. A high Cronbach alpha coefficient 
of .885 was obtained. Further on, the data was analysed after removing items which 
revealed low discriminatory power and, thus, lowered the value of this coefficient. 
Eventually, 6 items were rejected which enabled to obtain the internal consist-
ency of .895. 

The obtained values of Keiser-Mayer-Olkin test (KMO = .722) indicated a mod-
erate quality of the data which allowed to carry out a factor analysis of the pi-
lot version of the questionnaire. Based on scree analysis a five-factor solution was 
selected. Varimax standardized rotation was applied. The following factor were 
determined: Aiming at goals, Seeking support, Planning/focusing on action, Di-
verting attention from the problem, Applying techniques. At this stage of the anal-
ysis the authors rejected the items which loaded similarly to two or more factors 
or revealed low values of factor loadings for all factors as well as those which did 
not match with regards to their content (e.g., “I sleep more than usually”). Due to 
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the rejection of a great number of items concerning mental techniques employ-
ment, four new statements were added (items 5, 14, 20, 27). Eventually, 30 items 
were chosen for validation studies in total. The statements were reformulated from 
present tense to past tense, as such a form was assumed to better correspond with 
the circumstances of filling out the questionnaire (asking about the stress during 
competition is more likely to refer to past event as, in case of the majority of sports, 
it is impossible or unethical to examine an athlete’s feelings and experiences during 
the competition).

Main study

The main study, aimed to analyze the reliability and validity, was carried out 
in a group of 244 sportspeople training one of the following sport disciplines: water 
(kayaking and rowing), combat (judo, taekwondo), team sports (football, handball, 
volleyball) and shooting.

A high Cronbach’s alpha coefficient of .83 was obtained. The authors decided 
to reject 4 items (11, 18, 23, 27) of discriminatory power below .20, which insignifi-
cantly increased the reliability coefficient to .85 (Table 1). The first three statements 
referred to avoidant strategies connected with diverting attention from the problem 
and the last statement – to unreal conviction about the influence of thinking on the 
possibility of loss. 

Table 1. The analysis of reliability at particular stages of psychometric prepara-
tion of SR3S Questionnaire for the main study

Ist stage  
– first reliability  

analysis

IInd stage  
– after removing  

items

IIIrd stage  
– after factor  

analysis

Item 
No.

Item-Tot.  
Correl.

Alpha 
 when  

removed
Item-Tot.  
Correl.

Alpha  
when  

removed
Item-Tot.  
Correl.

Alpha 
when 

removed
Q1 .26 .83 .27 .84 .30 .83

Q2 .52 .82 .54 .83 .56 .82

Q3 .39 .82 .37 .84 .38 .83

Q4 .39 .83 .42 .84 .41 .83

Q5 .36 .83 .34 .84 .31 .83

Q6 .51 .82 .51 .83 .51 .82

Q7 .41 .82 .42 .84 .42 .83

Q8 .38 .83 .40 .84 .41 .83
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Q9 .29 .83 .29 .84 X ————————

Q10 .36 .83 .37 .84 .37 .83

Q11 .10 .83 X —————————————————————————

Q12 .40 .82 .40 .84 .40 .83

Q13 .43 .82 .43 .84 .42 .83

Q14 .36 .83 .36 .84 X ————————

Q15 .28 .83 .25 .84 X ————————

Q16 .46 .82 .45 .84 .46 .82

Q17 .55 .82 .54 .83 .51 .82

Q18 .17 .83 X —————————————————————————

Q19 .41 .82 .40 .84 .40 .83

Q20 .48 .82 .47 .83 .45 .82

Q21 .32 .83 .29 .84 X ————————

Q22 .41 .82 .42 .84 .43 .83

Q23 -.01 .84 X —————————————————————————

Q24 .41 .82 .43 .84 .45 .82

Q25 .37 .83 .37 .84 .36 .83

Q26 .36 .83 .38 .84 .36 .83

Q27 .19 .83 X —————————————————————————

Q28 .37 .83 .39 .84 .34 .83

Q29 .20 .83 .24 .84 .23 .83

Q30 .24 .83 .27 .84 .24 .84

α = .831 α = .848 α = .834

Note: X – statement rejected, Item-Tot. – the correlation between a particular item and the 
total summary result (without a given item).

Subsequently, the 26 items underwent a test for sampling adequacy (KMO = 
.785). The obtained results indicated a moderate quality of the data which allowed 
for carrying out factor analysis. Based on the scree plot (Figure 1), Varimax factor 
analysis standardized for 4 and 5 factors was carried out. Regardless of the number 

cont. table 1 
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of factors, certain pool of items loaded similarly to 4 factors. After rejecting the 
items (the same statements in both cases: 9, 14, 15 and 21) which returned factor 
loadings lower than .40 in all factors or loaded equally high to two or more factors 
or their factor loadings were unstable (loads varied significantly with regards to 
changing solution), 22 items remained. Ultimately, a 4-factor solution was chosen 
as it allowed for explaining 53% of the variances (Tables 2 and 3). 

Figure 1. Scree plot for the SR3S items 

Table 2. Eigenvalues and the percentage of explained variation in 4-factor solution 

Eigenvalue % of total 
variance

Cumulated 
eigenvalue

Cumulated  
%

1 5.28 22.96 5.28 22.96

2 3.17 13.79 8.45 36.74

3 2.13 9.27 10.58 46.02

4 1.47 6.39 12.05 52.41

Plot of Eigenvalues

Number of Eigenvalues
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

va
lu

e

strona  728



Table 3. Factor loadings in 4-factor solution

No. and content  
of a statement

Original content  
of a statement F 1 F 2 F 3 F 4

Q4 I used best efforts to 
achieve victory.

Dokładałem wszelkich starań, 
aby odnieść zwycięstwo. .58 .02 .06 .39

Q26 I acted dynamically and 
was trying to take the 
opponent by surprise.

Działałem dynamicznie, 
starałem się zaskoczyć 
przeciwnika.

.80 .08 .04 .10

Q28 I was dreaming of victory.Marzyłem o zwycięstwie. .70 .01 -.00 .24

Q29 I was tough and 
didn’t give up.

Byłem twardy/a i nie dałem się. .57 -.09 .06 .13

Q30 I was trying to use 
the weaknesses of 
the opponent. 

Starałem się wykorzystać 
słabości przeciwnika. .86 -.03 .03 -.04

Q1 I talked to peers who 
train with me. 

Rozmawiałem z kolegami 
trenującymi ze mną. .11 .57 -.12 .10

Q8 I talked to someone who 
would have helped me 
solve the problem in 
particular way. 

Rozmawiałem z kimś, kto 
mógłby w konkretny sposób 
pomóc mi w poradzeniu sobie 
z problemem.

-.13 .72 -.00 .21

Q10 I turned to someone for 
emotional support. 

Zwracałem się do kogoś 
o wsparcie emocjonalne. .04 .70 .09 -.04

Q12 I talked to someone about 
what I felt. 

Rozmawiałem z kimś 
o tym, co czuję. .03 .70 .18 -.02

Q16 I sought advice on what 
to do from people who had 
similar experiences. 

Poszukiwałem rady, co należy 
zrobić u osób, które miały 
podobne doświadczenia.

.01 .72 .14 .10

Q22 I sought advice from 
older, more experienced 
competitors or coach. 

Radziłem się starszych, 
bardziej doświadczonych 
zawodników lub trenera.

-.01 .69 .00 .20

Q24 I sought support 
from teammates, other 
contestants, coach, 
psychologist, etc.

Szukałem wsparcia 
u kolegów z drużyny, innych 
zawodników, trenera, 
psychologa itp.

-.10 .77 .02 .17

Q3 I applied mental training 
(imagery, relaxation) to 
focus on something else. 

Używałem treningów 
mentalnych 
(wyobrażeniowych, 
relaksacyjnych), żeby skupić 
się na czymś innym.

-.11 .07 .75 .26
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Q5 I did something which 
brings me luck (e.g. 
performed a ritual).

Robiłem coś, co przynosi 
mi szczęście (np. 
wykonywałem rytuał).

.27 .04 .73 -.07

Q19 I applied mental training 
(imagery, relaxation) 
to calm down.

Żeby się uspokoić, 
stosowałem trening 
mentalny (wyobrażeniowy, 
relaksacyjny).

-.09 .08 .72 .30

Q20 I performed a pre-
competition ritual which 
helps me tame 
my emotions.

Wykonywałem rytuał 
przedstartowy, który pozwala 
mi opanować emocje. .14 .07 .77 .20

Q2 I set a plan of action. Ustalałem plan działania. .27 .26 .20 .53

Q6 I was thinking about 
how to cope best with 
the situation. 

Zastanawiałem się nad tym, 
jak najlepiej poradzić sobie 
z tą sytuacją.

.12 .11 .23 .69

Q7 My actions focused on 
doing something with 
the situation.

Moje działania koncentrowały 
się na tym, aby coś z tą 
sytuacją zrobić.

.06 .14 .03 .68

Q13 I calmed down and 
quickly planned 
further actions.

Uspokajałem się 
i wtedy szybko planowałem 
następne działania.

.10 .04 .23 .60

Q17 I was wondering what 
to do to win.

Zastanawiałem się, co muszę 
zrobić, żeby wygrać. .35 .17 .14 .55

Q25 I considered all 
possibilities.

Rozważałem 
wszystkie możliwości. .03 .16 -.09 .63

After a content analysis of the items allotted to particular factors, proper names 
for the obtained scales ware chosen (Table 4). The accepted solution conforms with 
the factor analysis carried out for the pilot study. Four of the factors determined 
in the preliminary analysis agreed almost fully. Discrepancy was observed with 
regards to two statements which were allotted to different factors than initially 
based on their loading values. The shift occurred in the scales of Planning/focus on 
activity and Setting on the goal/victory, which the authors also regarded as more 
content adequate. 

Moreover, considering the fact that the subject literature distinguishes various 
types of support (Sęk & Cieślak, 2011), a secondary factor analysis was carried out 
for the factor Seeking support. The applied standardized Varimax rotation analysis 
isolated two subscales. The analysis of the items’ content led to an assumption that 

cont. table 3 
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they concern respectively: emotional support (item 10 and 12) and informative-in-
strumental support (the remaining items) (Table 5). 

Table 4. Distinguished scales of SR3S questionnaire and their reliability

Name of factor Items Reliability

F1 Setting on the goal/victory 4, 26, 28, 29, 30 α = .780

F2 Seeking support 1, 8, 10, 12, 16, 22, 24 α = .831

Emotional 1, 8, 16, 22, 24 α = .804

Informative-instrumental 10, 12 α = .751

F3 Applying mental techniques 3, 5, 19, 20 α = .777

F4 Planning/focus on activity 2, 6, 7, 13, 17, 25 α = .761

Table 5.  Factor loadings for the subscales of Seeking support scale

F 2.1 F 2.2

Q1 .62 .12

Q8 .59 .48

Q16 .73 .26

Q22 .87 .07

Q24 .68 .41

Q10 .17 .88

Q12 .20 .84

Explained variance 2.54 1.97

Proportion of total variance .36 .28

Due to the unequal number of items in particular scales of the questionnaire 
(which inhibits a simple comparison of raw results obtained through summing 
athletes’ responses), it is recommended to calculate standardized results, divid-
ing each sum by the number of items included in particular factors. The obtained 
weighted mean values ought to allow for making proper comparisons.
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Psychometric properties of the questionnaire

The reliability of the final version of the questionnaire is high and equals .83. 
The value of Cronbach’s alpha for particular scales ranges from .75 and .83 (Table 1).

Additionally, the SR3S questionnaire underwent factor and criterion validity. 
The results of the exploratory factor analysis have been presented above. The au-
thors agreed that the most empirically and content appropriate is the four-factor 
solution with two subordinate factors in one of the scales (Table 4). The criteri-
on validity of the tool was verified through comparing the SR3S Questionnaire 
with other tools for measuring the variables which, according to the theory, ought 
to be related to stress coping strategies: cognitive appraisal, coping styles and 
type D personality (Łosiak, 2007). The following questionnaires were used in 
this respect:

 – Stress Appraisal Questionnaire – version A for assessing the appraisal of par-
ticular stressful situation (here related to sport competitions) and version B – to 
assess the dispositional stress appraisal (Włodarczyk & Wrześniewski, 2010), 

 – Coping Inventory for Stressful Situations – CISS (Endler & Parker, 1990, adapt-
ed by Strelau et al., 2005),

 – DS 14 Scale: adapted by Ogińska-Bulik, Juczyński and Denolett (Juczyński & 
Ogińska-Bulik, 2009).
As presumed, task-oriented strategies (Setting on the goal/victory and Planning/

focus on activity) show positive correlation with task-oriented coping style and 
positive appraisal of a stressful situation as a challenge and negative correlation 
with appraising a stressful situation as a loss and traits of type D personality. The 
Seeking support scale shows positive correlation with coping styles different than 
task-oriented and appraising of a stressful situation as a threat or loss. The last 
scale – Applying mental techniques showed positive correlation with all coping styles 
(apart from the ESA subscale) as well as with the dispositional stress appraisal as 
a challenge leading to undertaking activity. The positive correlation with negative 
emotionality and applying techniques (R = .15; p < .05) seems surprising. Neverthe-
less, referring to particular items included in this scale, it seems reasonable that 
individuals characterised by a higher tendency to experience negative emotions 
may also more frequently undertake activities aimed at controlling their emotions 
(e.g., relaxation trainings) rather than focus on achieving a previously set goal. It 
is noteworthy that the obtained correlations are rather low or very low and do not 
allow for generalizations (Table 6).
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Table 6. Criterion validity indicators for SR3S Questionnaire (significant correlation 
coefficients of Spearman’s ranks, N = 240)

Setting  
on the  

goal/victory 
Seeking  
support

Applying  
mental  

techniques

Planning/ 
focus  

on activity

Competition appraisal:

 Threat .22*** .14*

 Harm/loss

 Challenge/activity .24*** .33***

 Challenge/passivity .14*

Dispositional appraisal:

 Threat .18**

 Harm/loss -.20** .16*

 Challenge/activity .23*** .21** .34***

 Challenge/passivity

Coping styles

 TOC .29*** .28*** .41***

 EOC .23*** .20**

 AOC .38*** .19**

 ESA .23***

 SSR .41*** .15*

Type D personality

 NA -.24*** .15*

 SI -.33*** -.20**

Note: TOC – task-oriented coping, EOC – emotion-oriented coping, AOC – avoidance-orien-
ted coping, ESA – Engagement in substitute activity, SSR – seeking for social relationships, 
NA – negative affectivity oraz SI – social inhibition; * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.

Results

The analysis of the results obtained by athletes in the main study checked what 
coping strategies dominated among the examined contestants. The results were 
elaborated from the data obtained from 193 sportspeople representing similarly 
large groups of disciplines (shooting – 33 people, rowing – 32, combat sports – 32,  
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football – 31, volleyball – 32, handball – 33). The Friedman’s ANOVA analysis 
revealed significant differences between particular categories of strategies 
(chi2 ANOVA (N = 193, df = 3) = 147.66; p < .001). In this respect, the significance of 
the differences between the frequency of applying particular strategies was veri-
fied by a Wilcoxon signed rank test. With regards to the strategies of coping stress 
during competitions, athletes were significantly most frequently aimed at achiev-
ing the previously set goal or victory (M = 3.89; SD = .83; difference with regards 
to the strategy Planning/acting: Z = 5.97; p < .001). The least often applied strate-
gies during stressful competitions, of similar frequency, were strategies related 
to seeking support (M = 2.76; SD = .15) and applying mental techniques (M = 2.62; 
SD = .30) (Table 7). 

Table 7. Descriptive statistics for coping strategies applied during competitions by 
the examined athletes 

Coping strategies M Min. Max. SD Skewness Kurtosis

Setting on the goal/victory 3.89 2 5 .83 -.54 -.68

Seeking support 2.76 1 5 .92 .15 -.63

Applying mental techniques 2.62 1 5 1.11 .30 -.83

Planning/focus on activity 3.51 1 5 .75 -.33 .22

 
Furthermore, a cluster analysis was carried out to avoid the influence of aver-

aging results on the description of the group. Based on the agglomerative analysis 
and verification of variances of the obtained clusters (Table 8) it turned out that the 
best solution is to distinguish five characteristic ways of responding to statements 
concerning coping strategies during stressful competitions (Figure 2).

Table 8. The results of variance analysis for the division of athletes into three clu-
sters according to the coping strategies during competitions 

Coping strategies SS Effect df MS Effect df F

Setting on the goal/victory 79.81 4 53.45 188 70.18*

Seeking support 90.90 4 70.98 188 60.19*

Applying mental techniques 151.71 4 84.80 188 84.08*

Planning/focus on activity 42.03 4 65.92 188 29.97*

Note: * p < .001.
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Figure 2. The graph of mean values for clusters of contestants who similarly cope 
stress during competitions

Normal distribution of results within each cluster allowed to compare mean 
values through the parametric ANOVA test and post-hoc analysis (Tukey HSD for 
unequal N). Significant differences between the mean values in groups appeared 
with respect to strategies. Setting on the goal was significantly higher in groups 1, 3 
and 5 than in groups 2 and 4. The biggest number of contestants sought support in 
groups 1 and 4 and the least number – in groups 2, 3 and 5. Mental techniques were 
most often applied in group 5, then 4 and significantly less frequently in groups 1, 2 
and 3. Planning and focusing on activity more often appeared in groups 1, 4 and 5, 
slightly less often in group 3 and the least frequently in group 2 (Table 9).
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Table 9. Descriptive statistics for competition stress coping strategies in particular 
clusters    

Coping strategies

Cluster

1 2 3 4 5

M SD M SD M SD M SD M SD

Setting on the goal/victory 4.24 .60 2.63 .38 4.19 .48 3.26 .70 4.45 .50

Seeking support 3.64 .63 2.01 .72 2.18 .49 3.74 .51 2.61 .73

Applying mental techniques 1.84 .55 2.02 .92 1.99 .68 3.15 .61 4.03 .60

Planning/focus on activity 3.91 .54 2.67 .57 3.21 .69 3.62 .55 4.02 .53

These results prove that the first group of athletes (n = 34, around 18% of all 
respondents) most often coped stress using strategies aimed at goals, subsequently, 
strategies focused on planning and acting or seeking support and least frequently 
– mental techniques. The second group (n = 28, around 15%) declared the least num-
ber of applied strategies of all respondents. They most often used strategies aimed 
at goals and focused on planning/acting than applied techniques or sought support. 
The third, most numerous group (n = 56, around 29%), significantly most often chose 
strategies aimed at goals, moderately – planning/acting and the least frequently – 
seeking support and applying mental techniques. The fourth group (n = 30, around 
16%) most frequently applied strategies related to seeking support and planning 
than aiming at goals or using mental techniques. The last group (n = 45, around 23%) 
most often coped through focusing on goals and least frequently sought support.

Discussion

The insufficient accuracy of the tools used for examining athletes was the 
main cause for creating the questionnaire described in this work. It is frequent in 
studying the area of sport to apply methods regarding everyday live aspects and 
referring the information to the functioning of contestants. The conducted study 
allowed to construct a tool which considers the specific situation of an athlete, who 
experiences both stress connected with everyday life and sport. The described 
questionnaire also stands out due to the fact it regards applying techniques, which 
are a part of mental trainings (e.g., relaxation trainings).

The SR3S allows to assess the frequency of applying included strategies of cop-
ing stress during sport competitions. It is primarily designed for adult competitors 
regardless of the type of discipline. It may be assumed that the psychometric pa-
rameters of SR3S Questionnaire allow to use this tool in scientific studies concern-
ing sport psychology. 
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A slight limitation to the presented analysis is the use of Cronbach’s α as the 
estimator of reliability. Zinbarg, Revelle, Yovel and Li (2005) point out the underes-
timation of reliability by alpha, especially with regards to heterogeneous tests, and 
recommend using McDonald’s ω. Nevertheless, based on the review by Ciżkowicz 
(2018), it may be assumed that in case of the constructed test the underestimation of 
reliability by alpha coefficient ought to be insignificant compared to omega accord-
ing to the presumption that coping strategies are the elements of coping process 
(a chain of strategies changing in time). 

It is noteworthy for further research to acknowledge that the obtained factor 
structure contains a subscale Seeking informative-instrumental support which in-
volves only two test items. It is suggested to verify the real reliability (beyond con-
struction trials). In order to use the questionnaire in psychological practice, it ought 
to undergo a further stage of research – standardization. The presented version is 
a basis for further analyses. 

Certain doubts appear with regards to the sense of creating questionnaire meas-
urements in sport. They are related to the limitations of self-descriptive question-
naires. The main premise of these methods is that people are able to exactly reconstruct 
their previous behaviour. It bears the possibility of mistakes, implicit statements and 
distortions. In this respect, Stone et al. (1998) suggested that measuring stress coping 
styles ought to use modern technologies and momentary reports (Ecological Momen-
tary Assessment, EMA), which involve recording data on a palm-top directly after en-
countering a stressor. Studies confirmed the differences with regards to retrospective 
measurement after a certain amount of time. The respondents tended to overestimate 
behavioural coping methods in their self-description as well as decreased the amount 
of cognitive strategies. Due to the difficulty to record anything during a sport event, 
Nicholls and Polman (2008) suggested the method of loud speaking for examining 
golf players. Nevertheless, the authors themselves see the limitations of this meth-
od. Reporting information directly seems to be proper for measuring acute stress, 
however, it cannot discover long-lasting and more complex sources of stress. Loud 
speaking allows to obtain information about the way of thinking or behaving during 
the measurement omitting coping methods which appear later on (e.g., positive refor-
mulation of the sense of an event) and aspects concerning a broader perspective (e.g., 
the influence of extra-sport events on an individual). These methods seem original, 
yet difficult to implement in various sport disciplines. A widely applied alternative to 
self-descriptive questionnaires are structuralized interviews (i.a., Rawstorne, Anshel 
& Caputi, 2000; Tamminen & Holt, 2010; McDonough et al., 2013). These methods, 
however, are extremely time-consuming and require respondents’ trust. Therefore, 
questionnaires seem to be one of the most easily accessible and favourable research 
methods. However, their limitations ought to be borne in mind while interpreting 
their results and use only methods of high psychometric parameters.

The analysis of the athletes’ results showed that the respondents declared 
their preference for strategies related to focusing on goals and victory during sport 
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events. Secondarily, they reached for strategies based on planning and focusing 
on action. Following Mroczkowska (2010), one could reflect on the incentives that 
motivate modern sportspeople to engage in sport. External rewards in the form of 
medals, cups or financial gratification are common in sport and their amount and 
value account for a measure of success. Focusing on the victory as a form of coping 
stress may be a manifestation of such a tendency in sport, where competitors only 
find the sense of undertaken efforts in the material (e.g., awards) and immaterial 
(e.g., social prestige) effect. Nevertheless, it is noteworthy that maladapted forms of 
external motivation may lead to lowering or eliminating competitor’s internal mo-
tivation. The key role, in this respect, is played by the way of their application, for 
example, by the coach or the boards of clubs (Świątnicki, 2001; Mroczkowska, 2010). 

It was also observed that athletes rarely applied mental techniques which are 
included in the mental training used by sport psychologists. The reason for it re-
mains uncertain. It may lie in the lack of willingness or need for their use or rath-
er in the unfamiliarity and inability of sportspeople to use them. Conversations 
with competitors held during the studies point rather to the two latter possibilities. 
It accounts for an interesting direction of future research determining the demand 
of athletes for the use of mental trainings or work with a sport psychologist. Studies 
over the use of such methods prove their effectiveness in improving the quality of 
functioning under strong emotions (Dhiman & Bedi, 2010; Nowicki, 2010; Karimian 
et al., 2010; Laaksonen, Ainegren & Lisspers, 2011).

On account of the above-mentioned issues, it ought to be stated that the ex-
amined group of athletes displays a tendency to apply effective coping methods in 
stressful situations and use these predispositions with regards to a sport situation. 
It is an optimistic assumption, taking into account the significance of the ability to 
control emotional states during sport rivalry and the importance of effective stress 
coping for the health of a unit (Lazarus, 2006; Karimian et al., 2010). Previous stud-
ies, however, indicate that coping oriented on task and aimed to solve a problem 
are not always the most effective styles with regards to all situations (Johnston & 
McCabe, 1993; Anshel, Porter, & Quek, 1998; Anshel & Anderson, 2002). An athlete 
ought to be equipped with a large range of preventive behaviours which would en-
able them to use the most effective methods (Martinent & Nicolas, 2016). Likewise 
the obtained results of our study suggest frequent use of various strategies by the 
majority of athletes. Moreover, the transactional theory of stress assumes that more 
flexible coping ought to bring more adaptative effects. It is worthwhile that further 
research verify the significance of flexibility to apply various strategies adapted to 
the nature of stressful situations (coping flexibility). Only few studies have been car-
ried out in this respect so far (Kato, 2012; Cheng, Lau, & Chan, 2014). With regards 
to a sport situation, researchers still seek confirmation of the goodness-of-fit hypoth-
esis, which presumes that the effectiveness of preventive activities depends on the 
proper matching of the appraisal of stress to coping (Gan & Anshel, 2006; Poliseo 
& McDonough, 2012).
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Conclusions

Summarizing the deliberations above, the following conclusions can be drawn:
1. The conducted study contributed to the construction of a tool adapted to the 

athletes’ situation which allows to scientifically examine the preferences of 
choosing strategies for coping stress in a sport situation. Once standardized, 
the questionnaire may also be useful for professionals working with sports-
people as it may allow to assess individual predispositions for coping stress. 
This may help coaches and sport psychologists properly develop competitors’ 
psychological resistance.

2. Athletes, as a group, tend to apply task-oriented methods of coping regarded 
as the most adaptative. The examined competitors hardly applied techniques 
included in the mental trainings carried out by sport psychologists. This may 
suggest the need for competitors’ work with sport psychologists.
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PSYCHOMETRYCZNE OPRACOWANIE KWESTIONARIUSZA SR3S 
(STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM W SPORCIE)

Streszczenie. Celem artykułu jest opisanie procesu konstrukcji kwestionariusza 
SR3S (Strategie Radzenia Sobie ze Stresem w Sporcie). Przedstawione zostaną 
również dane dotyczące właściwości psychometrycznych kwestionariusza. Re-
zultaty pochodzą z dwóch badań – pilotażowego oraz głównego, obejmujących 
łącznie ok. 320 zawodników trenujących różne dyscypliny sportowe (zespołowe 
i indywidualne). Przeprowadzone badania pozwoliły na zastosowanie analizy 
czynnikowej. Na jej podstawie zaproponowano wstępny podział na podskale 
obejmujące grupy strategii radzenia sobie (nastawienie na cele/zwycięstwo, po-
szukiwanie wsparcia, stosowanie technik mentalnych, planowanie/działanie). 
Badani sportowcy najczęściej stosowali zadaniowe metody radzenia sobie ze stre-
sem. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że kwestionariusz SR3S charaktery-
zuje się przynajmniej zadowalającymi parametrami psychometrycznymi.
Słowa kluczowe: radzenie sobie ze stresem, sportowcy, właściwości psychome-
tryczne
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PSYCHOLOGICZNY KONTEKST WIELOPRACY  
– ANALIZA RÓŻNIC PŁCIOWYCH

Agnieszka Lipińska-Grobelny1

PSYCHOLOGICAL CONTEXT OF MULTIWORK  
– ANALYSIS OF SEX DIFFERENCES

Summary. Multiwork refers to one of the major changes that have occurred in 
the field of labor relations. It is therefore of great importance to examine it from 
a psychological perspective as well as in the context of gender differences. The pur-
pose of this study was to investigate whether there are differences between men 
and women in terms of selected subjective and situational variables. Accordingly, 
218 workers (109 women and 109 men) participated in the study. The respond-
ents were asked to complete the following paper-pencil tools: a questionnaire, 
the Rokeach Value Scales, the Formal Behavioral Characteristics – Temperament 
Questionnaire by Zawadzki and Strelau, and the Kolb Organizational Climate 
Questionnaire. The results indicated that the female multiworkers in comparison 
with the male multiworkers differed in the level of workload, the intensity of 
selected temperamental traits, the level of education. On the other hand, the per-
ception of the organizational situation and the motivation to perform a job were 
free from the influence of the sex differences.
Key words: multiwork, multiworkers, multiple jobholding, sex

Wprowadzenie

Współczesne zmiany, jakie zachodzą w obszarze społeczno-gospodarczym, 
głównie odnoszą się do rynku pracy. Aktualnie świat pracy kojarzony jest z ela-
stycznymi godzinami i formami zatrudnienia, ale również z karierą proteuszową 
(ang. protean career), karierą bez granic (ang. boundaryless career) czy wielopracą (ang. 
multiwork, multiple job holders). To ostatnie zjawisko pojawiło się w Polsce ponad 
80 lat temu, ale jego charakter uległ zmianie na przestrzeni kilkudziesięciu lat. 

1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki (Institute of Psychology, University of 
Lodz), ORCID: 0000-0003-2770-1723.
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Przez wielopracę rozumie się świadczenie pracy lub wykonywanie zadań na rzecz 
co najmniej dwóch niezależnych pracodawców, w ramach etatu oraz elastycznych 
form zatrudnienia. Wielopraca jest pojęciem szerszym niż wieloetatowość i nie jest 
tożsama z pracą portfelową, ponieważ odnosi się wyłącznie do pracy płatnej. Nato-
miast praca portfelowa (termin wprowadzony przez Ch. Handy’ego (1998)) jest po-
łączeniem pracy płatnej oraz pracy bez wynagrodzenia (Lipińska-Grobelny, 2016). 

Od 2005 roku Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich pod wzglę-
dem liczby wielopracowników, zajmując miejsce drugie, od 2011 roku miejsce 
trzecie, a w 2016 roku miejsce czwarte za Niemcami, Francją i Wielką Brytanią. Ta 
wysoka pozycja Polski w Europie stanowi istotne uzasadnienie, dlaczego warto 
dokonywać psychologicznej analizy wielopracy pod kątem zarówno jej uwarunko-
wań, jak i płynących konsekwencji dla życia zawodowego i osobistego pracownika 
(Eurostat Statistics Explained. Employment statistics). 

Z badań L. Bamberry i J. Campbell (2012), A. Lipińskiej-Grobelny (2014a) oraz 
A. Sołtys (2008) wyłania się interesujący portret wielopracownika, który opiera się 
na swojej wiedzy oraz ustawicznie podnosi kwalifikacje. Jest gotowy do podejmo-
wania dodatkowych prac nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce i znajduje w tym 
potwierdzenie swoich kompetencji zawodowych. Najczęściej pracuje w wydłużo-
nym czasie pracy, czyli ponad 48 godz. w tygodniu. Źródłem jego motywacji do 
działania jest dbałość o bezpieczeństwo rodziny, zapewnienie sobie i bliskim do-
statniego lub stabilnego finansowo życia, a także dążenie do zaspokojenia potrze-
by dokonań i osiągnięcia czegoś trudnego. Ponadto ważną rolę w kształtowaniu 
gotowości do wielopracy odgrywają uwarunkowania temperamentalne, a w szcze-
gólności wrażliwość sensoryczna i aktywność. Co więcej, pracownikom z dodatko-
wym zatrudnieniem towarzyszy przekonanie o wyższym stopniu różnorodności 
pracy, silniejsze poczucie wolności z tytułu uniezależnienia się od jednego praco-
dawcy, większe zadowolenie z życia. Jednakże są również statystyki, z których wy-
nika, że poczucie odpowiedzialności, autonomii i wsparcia w pracy nie wiążą się 
z wielopracą (Cohen, Mallon, 1999; Clinton, Totterdell, Wood, 2006; Brown, Gold, 
2007; Lipińska-Grobelny, 2014a). 

Odnośnie z kolei do rynku pracy do jego analizy często wykorzystuje się płeć 
biologiczną. Na ten stan rzeczy w znacznym stopniu mają wpływ uwarunkowania 
historyczne. Współcześnie trudno jest sobie wyobrazić, że na początku XIX wieku 
kobieta mogła podejmować pracę wyłącznie za zgodą męża. Sytuacja uległa zmia-
nie w okresie I wojny światowej, gdy kobiety musiały zastąpić w fabrykach walczą-
cych na froncie mężczyzn. Przełom nastąpił po II wojnie światowej, kiedy doszło 
do intensywnego rozwoju gospodarczego. Niestety zdaniem I. Pufal-Struzik (2017, 
s. 243) „gospodarka wolnorynkowa nie jest jeszcze gotowa na przyjęcie kobiet na 
warunkach, jakie im w pełni odpowiadają”, stąd pytanie o rolę płci w kształtowa-
niu różnic w zaprezentowanej powyżej charakterystyce wielopracownika. W Pol-
sce, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, wśród osób z dodatkową pracą 
przeważają mężczyźni (Lale, 2015). Nie zmienia to faktu, że włączenie płci może 
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być interesujące z co najmniej dwóch powodów. Nie ma rodzimych badań nad 
kobietami i mężczyznami wielopracownikami, ponadto takie podejście pogłębia 
naszą wiedzę na temat wielopracy. W związku z tym celem analiz było sprawdze-
nie, czy zachodzą różnice między kobietami i mężczyznami wielopracownikami 
w zakresie wybranych zmiennych podmiotowo-sytuacyjnych. Dotyczyły one po-
ziomu obciążenia pracą, wykształcenia, źródeł motywacji, uwarunkowań tempe-
ramentalnych oraz oceny sytuacji organizacyjnej w swoim podstawowym miejscu 
zatrudnienia. Sposób ich operacjonalizacji zostanie przedstawiony w dalszej czę-
ści artykułu. 

Problematyka badań własnych

Podstawę teoretyczną badań stanowił model wielopracy autorstwa A. Lipiń-
skiej-Grobelny (2014a), dla którego punktem wyjścia był model pracy portfolio 
M. Clintona, P. Totterdella i S. Wooda (2006). Z uwagi na cel badań omówione zo-
staną wyłącznie czynniki warunkujące wielopracę, podzielone na dwie kategorie 
– zmienne podmiotowe i wymagania sytuacyjne, które prowadzą do konsekwencji 
w postaci relacji między życiem osobistym i zawodowym oraz zadowolenia z róż-
nych sfer życia. W niniejszym artykule cechy podmiotu odnosiły się do wybranej 
zmiennej demograficznej (wykształcenia), wartości i sfer motywacji oraz wymiarów 
temperamentu. Natomiast wymagania sytuacyjne zostały sprowadzone do wyma-
gań w pracy, czyli liczby godzin pracy, zakresu autonomii, wsparcia społecznego, 
zadań i obowiązków, oceny systemu nagród, stylu kierowania i zorganizowania. 

Ważne miejsce w modelu wielopracy zajmuje obciążenie pracą, którego wy-
kładnikiem jest liczba godzin kontraktowych i ponadwymiarowych. Dopuszczalna 
długość czasu pracy w Unii Europejskiej jest regulowana przepisami poszczegól-
nych krajów oraz Dyrektywą 93/104/EC z przewidywanym 48-godzinnym maksy-
malnym tygodniem pracy. Wyniki uzyskane w pięciu europejskich przeglądach 
warunków pracy wykazały, że osoby funkcjonujące zawodowo w wydłużonych 
godzinach, czyli ponad 48 godz. w tygodniu, częściej doświadczają konfliktu pra-
ca-rodzina, co w efekcie obniża ich satysfakcję z życia (European Working Conditions 
Survey). Z kolei dane GUS z drugiego kwartału 2017 roku potwierdziły występo-
wanie dłuższego czasu pracy wśród mężczyzn (41,3 godz. w tygodniu) w porów-
naniu z kobietami (37,3 godz.) (Kwartalna informacja o rynku pracy w drugim kwartale 
2017 roku). 

Druga zmienna, tym razem podmiotowa, dotyczyła wykształcenia osób ba-
danych. Nie od dziś wiadomo, że rynek pracy największe szanse na znalezienie 
dodatkowego zatrudnienia daje ludziom, którzy legitymują się wysokimi kwali-
fikacjami oraz doświadczeniem zawodowym (Brown, Gold, 2007), a z wielopracy 
najczęściej korzystają osoby z sektora budżetowego – lekarze, pielęgniarki, nauczy-
ciele, prawnicy, tłumacze, dziennikarze, architekci i graficy (Lipińska-Grobel-
ny, 2014a). W związku z tym uznano, że wielopraca będzie pozostawała w relacji 
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z wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, szacowanymi na podstawie poziomu 
wykształcenia, i że ta prawidłowość będzie różnicowała kobiety i mężczyzn wie-
lopracowników. Zasadność tego założenia jest widoczna w raporcie GUS Kobiety 
i mężczyźni na rynku pracy (2016), który wskazuje na wyraźnie odmienne struktury 
wykształcenia pracujących kobiet i mężczyzn. O ile kobiety legitymują się najczę-
ściej wykształceniem wyższym (42,3% ogółu pracujących kobiet) oraz policealnym 
i średnim (25,7%), o tyle wśród mężczyzn najliczniejszą grupę stanowiły osoby 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym (32,1%), a następnie z wykształce-
niem średnim i policealnym (27,8%). 

Kolejne uwarunkowanie o charakterze podmiotowym wiązało się już z mo-
tywami działania kobiet i mężczyzn wielopracowników. W związku z tym odwo-
łano się do znanej i powszechnie stosowanej teorii M. Rokeacha, która posłużyła 
S.H. Schwartzowi i W. Bilsky’emu do podziału wartości według sfer motywacji. Ich 
zdaniem, wartości są celami, do których dążymy. Natomiast cele stanowią przejaw 
interesów indywidualnych, grupowych lub mieszanych (indywidualno-grupo-
wych). Motywacja do realizacji wzmiankowanych interesów może mieć swoje źró-
dło w: 1) „prospołeczności”, 2) „ograniczaniu siebie i konformizmie”, 3) „przyjemno-
ści”, 4) „osiągnięciach”, 5) „kierowaniu sobą”, 6) „dojrzałości” i 7) „bezpieczeństwie” 
(zob. tabela 1). Jak już wcześniej wspomniano, źródłami motywacji do działania 
wielopracowników było dążenie do zaspokojenia sfery „bezpieczeństwa”, „przy-
jemności”, „dojrzałości” i „kierowania sobą” (Lipińska-Grobelny, 2014a). Wskazuje 
to na motywy materialne i niematerialne obecne przy świadczeniu pracy na rzecz 
co najmniej dwóch pracodawców. O podobnym układzie motywacji wielopracow-
ników pisał S.F. Hipple (2010). Wspominany autor poczynił spostrzeżenie, że rola 
motywów materialnych słabnie wraz z wiekiem. W tym artykule zdecydowano się 
rozszerzyć powyższe analizy i sprawdzić, czy kobiety i mężczyźni wielopracow-
nicy różnią się motywacją do działania, ponieważ S.H. Schwartz i T. Rubel (2005) 
wykazali, że mężczyźni przywiązują większą wagę do sfery „osiągnięć”, „przy-
jemności” i „kierowania sobą”, z kolei kobiety przypisują większe znaczenie sferze 
„prospołeczności” i „bezpieczeństwa”. 

Tabela 1. Podział wartości według sfer motywacji

Sfera motywacji Wartości

„Prospołeczność” pomocny, wybaczający, kochający, równość (zbawienie, 
uczciwy, prawdziwa przyjaźń, pokój na świecie)

„Ograniczanie siebie  
i konformizm”

posłuszny, uprzejmy, czysty, opanowany

„Przyjemność” przyjemność, dostatnie życie, szczęście, pogodny
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„Osiągnięcia” uzdolniony, ambitny, uznanie społeczne (życie pełne 
wrażeń, poczucie dokonania)

„Kierowanie sobą” obdarzony wyobraźnią, niezależny, intelektualista, 
logiczny (poczucie dokonania, o szerokich horyzontach, 
poczucie własnej godności, życie pełne wrażeń, 
uzdolniony, kochający, wolność)

„Dojrzałość” mądrość, o szerokich horyzontach, dojrzała miłość, świat 
piękna, odważny (prawdziwa przyjaźń, poczucie własnej 
godności, równowaga wewnętrzna)

„Bezpieczeństwo” równowaga wewnętrzna, bezpieczeństwo rodziny, 
bezpieczeństwo narodowe, pokój na świecie 
(odpowiedzialny, wolność)

Źródło: Schwartz, Bilsky, 1987, za: Brzozowski, 1989, s. 18.

Listę zmiennych podmiotowych w modelu wielopracy dopełniają wymiary 
temperamentu operacjonalizowane z wykorzystaniem Regulacyjnej Teorii Tempe-
ramentu J. Strelaua. W RTT pojęcie temperamentu odnosi się do: „podstawowych, 
względnie stałych czasowo cech osobowości, które manifestują się w formalnej 
charakterystyce zachowania (parametrach energetycznych i czasowych)” (Za-
wadzki, Strelau, 1997, s. 12). Ostatecznie wyróżniono sześć wymiarów, cztery pa-
rametry energetyczne oraz dwa wymiary z zakresu charakterystyki czasowej. Są 
nimi: 1) wytrzymałość opisywana jako zdolność do kongruentnego funkcjonowa-
nia w warunkach silnej zewnętrznej lub długotrwałej stymulacji, 2) reaktywność 
ujmowana jako zdolność do intensywnego reagowania na bodźce, 3) aktywność 
określana jako zdolność do podejmowania działań i zachowań silnie pobudza-
jących lub zachowań dostarczających stymulacji z otoczenia, 4) wrażliwość sen-
soryczna rozumiana jako zdolność do reagowania na bodźce o niskim poziomie 
stymulacji oraz dwie cechy czasowe, czyli 5) perseweratywność, inaczej trwałość 
reakcji, a także 6) żwawość, która jest opisywana jako ruchliwość, czyli tendencja 
do łatwej zmiany zachowania w odpowiedzi na zmiany zachodzące w środowi-
sku zewnętrznym. Rezultaty uzyskane przez B. Zawadzkiego i J. Strelaua (1997) 
potwierdziły, że kobiety osiągają wyższe wyniki niż mężczyźni w reaktywności, 
wrażliwości sensorycznej i perseweratywności, niższe zaś w żwawości, wytrzyma-
łości i aktywności. W związku z tym postanowiono zweryfikować, czy taki układ 
wyników zostanie zaobserwowany między kobietami i mężczyznami wielopra-
cownikami, którzy zmagają się z dużym obciążeniem pracą i przez to mogą funk-
cjonować w warunkach silnej zewnętrznej lub długotrwałej stymulacji.

Pozostała do omówienia ostatnia zmienna z modelu wielopracy, włączona 
w aktualne badanie – ocena sytuacji organizacyjnej w swoim podstawowym miej-
scu zatrudnienia dokonana przez kobiety i mężczyzn wielopracowników. Do opisu 

cd. tabeli 1 
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i pomiaru tej zmiennej zastosowano podejście D.A. Kolba (Chełpa, 1993), który 
miejsce pracy określał przez pryzmat: 1) autonomii, kiedy pracownicy mogą sa-
modzielnie podejmować decyzje i rozwiązywać problemy dotyczące wykonywanej 
pracy bez konieczności uzgadniania każdego posunięcia z przełożonym, 2) wyma-
gań, 3) nagród, 4) zorganizowania, 5) poczucia ciepła i wsparcia, gdy pracownicy 
ufają sobie wzajemnie, a w zespole przeważają dobre stosunki oraz 6) kierowania, 
kiedy pracownicy akceptują kadrę kierowniczą i doceniają jej kompetencje zawo-
dowe. Wprawdzie autonomia i wsparcie w pracy nie pozostawały w relacji staty-
stycznie istotnej z wielopracą (Lipińska-Grobelny, 2014a), biorąc jednak pod uwagę, 
że kobiety są bardziej zadowolone z warunków pracy i relacji z kolegami, a mniej 
z wynagrodzenia (Lipińska-Grobelny, 2016), należy założyć, że płeć wielopracow-
ników będzie zmienną różnicującą subiektywną ocenę swojego miejsca pracy.

Ogólnie rzecz ujmując, różne dane empiryczne odnoszące się do wielopracy 
koncentrują się albo na charakterystyce społeczno-demograficznej wielopracow-
nika (Hipple, 2010; Bamberry, Campbell, 2012; Lale, 2015), albo na jej konsekwen-
cjach w postaci na przykład: a) pracy emocjonalnej i przywiązania do organizacji 
(Walsh i in., 2016), b) relacji praca-rodzina i zadowolenia z różnych sfer życia (Li-
pińska-Grobelny, 2014a, 2016; Kottwitz i in., 2017) czy nawet c) długości i jakości 
snu wielopracownika (Marucci-Wellman, Lombardi, Willetts, 2016). Biorąc pod 
uwagę, że wzmiankowane skutki wahają się od negatywnych poprzez neutralne 
do pozytywnych, należy założyć, że ważną rolę w ich kształtowaniu mogą od-
grywać uwarunkowania podmiotowo-sytuacyjne. Włączenie do tych analiz płci 
biologicznej może tylko przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat wielopra-
cy. W związku z powyższym zdecydowano się na sformułowanie następujących 
pytań badawczych:
 Pyt. 1. Czy mężczyźni wielopracownicy częściej przepracowują ponad 48 godz. 

tygodniowo w porównaniu z kobietami wielopracownicami? 
 Pyt. 2. Czy kobiety wielopracownice posiadają wyższe kwalifikacje zawodowe 

szacowane na podstawie poziomu wykształcenia w zestawieniu z mężczyzna-
mi wielopracownikami?

 Pyt. 3. Czy kobiety i mężczyźni wielopracownicy różnią się źródłami motywa-
cji do działania, odnoszącymi się do: 3.1. „prospołeczności”, 3.2. „ograniczania 
siebie i konformizmu”, 3.3. „przyjemności”, 3.4. „osiągnięć”, 3.5. „kierowania 
sobą”, 3.6. „dojrzałości” i 3.7. „bezpieczeństwa”?

 Pyt. 4. Czy zachodzą różnice między kobietami i mężczyznami wielopracow-
nikami w zakresie następujących cech temperamentu: 4.1. wytrzymałości, 
4.2. reaktywności, 4.3. aktywność, 4.4. wrażliwości sensorycznej, 4.5. persewe-
ratywności oraz 4.6. żwawości?

 Pyt. 5. Czy płeć wielopracowników będzie zmienną różnicującą subiektywną 
ocenę podstawowego miejsca pracy opisywaną przez: 5.1. autonomię, 5.2. wy-
magania, 5.3. nagrody, 5.4. zorganizowanie, 5.5. poczucie ciepła i poparcia oraz 
5.6. kierowanie?
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Metoda

Osoby badane

W procedurze uczestniczyło 218 wielopracowników, w tym 109 kobiet i 109 
mężczyzn. Wszystkie osoby badane pozostawały w związku małżeńskim i mia-
ły przynajmniej jedno dziecko. Wiek kobiet wahał się od 22 do 60 lat (M = 40,18; 
SD = 8,75), zaś mężczyzn mieścił się w przedziale 21–63 lata (M = 43,39; SD = 10,15). 
Średni staż pracy kobiet wynosił prawie 17 lat (SD = 8,97). Średni staż pracy męż-
czyzn oscylował wokół 21 lat (SD = 10,49). W zdecydowanej większości responden-
ci reprezentowali związki, w których oboje małżonkowie pracowali (95% kobiet 
i 82% mężczyzn). 

Zastosowane narzędzia badawcze

W badaniach zastosowano następujące narzędzia typu „papier-ołówek”: an-
kietę, Skalę Wartości M. Rokeacha, Formalną Charakterystykę Zachowania – Kwe-
stionariusz Temperamentu B. Zawadzkiego i J. Strelaua oraz Kwestionariusz Kli-
matu Organizacyjnego D.A. Kolba. 

Ankieta dostarczyła danych demograficznych charakteryzujących kobie-
ty i mężczyzn wielopracowników, stanowiła również źródło informacji o liczbie 
godzin pracy w tygodniu, czasie dojazdu do pracy, liczbie i wieku posiadanych 
dzieci oraz pracującym małżonku/małżonce. Skala Wartości Rokeacha została wy-
korzystana do opisu źródeł motywacji osób pracujących dla więcej niż jednego 
pracodawcy. Jej podstawowe przeznaczenie to charakterystyka 18 wartości osta-
tecznych i 18 wartości instrumentalnych, ale w tym opracowaniu posłużyły one do 
wyróżnienia 7 motywów do działania wielopracowników, takich jak: 1) „prospo-
łeczność”, 2) „ograniczanie siebie i konformizm”, 3) „przyjemność”, 4) „osiągnięcia”, 
5) „kierowanie sobą”, 6) „dojrzałość” i 7) „bezpieczeństwo”. Przeciętne współczyn-
niki stabilności dla systemu wartości ostatecznych wahały się od ,96 do ,98, zaś 
dla systemu wartości instrumentalnych – od ,94 do ,97, czyli były bardzo wyso-
kie. Badania nad trafnością Skali Wartości Rokeacha są niepełne i sprowadzają się 
do analizy trafności teoretycznej lub analizy czynnikowej (Brzozowski, 1989). Do 
diagnozy biologicznie zdeterminowanych cech temperamentu zastosowano For-
malną Charakterystykę Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). 
Parametry psychometryczne kwestionariusza FCZ-KT potwierdzone w wielu ba-
daniach są zadowalające. Współczynnik alfa Cronbacha dla poszczególnych skal 
wahał się od ,73 (wrażliwość sensoryczna), ,77 (żwawość), ,79 (perseweratywność), 
,83 (reaktywność), ,84 (aktywność) do ,85 (wytrzymałość). Stałość krótkoterminowa 
(badanie po upływie dwóch tygodni) wynosiła od ,82 do ,93, natomiast długoter-
minowa (badanie po upływie sześciu miesięcy) znalazła się w przedziale od ,81 do 
,90. W analizie związków między cechami z Regulacyjnej Teorii Temperamentu 
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a innymi wymiarami stwierdzono, że badanie kwestionariuszem FCZ-KT cha-
rakteryzuje się wysoką trafnością konwergencyjną i dyskryminacyjną (Zawadzki, 
Strelau, 1997). Ostatnie narzędzie, Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego, od-
nosiło się do postrzegania sytuacji organizacyjnej przez wielopracownika w swoim 
podstawowym miejscu pracy. W związku z tym ocenie poddano poziom zorga-
nizowania, wymagań, autonomii oraz zadowolenia z kierowania zespołem, sys-
temu nagród i wsparcia w pracy. Badany na skali 10-stopniowej ocenia natężenie 
poszczególnych aspektów pracy. Rzetelność KKO obliczona według wzoru KR 20 
w adaptacji Fergusona była zadowalająca (rtt = ,61) (Chełpa, 1993).

Wyniki

Poniżej zostały zaprezentowane wyniki stanowiące odpowiedź na wcześniej 
sformułowane pytania badawcze. W tym celu wykorzystano test niezależności chi-
-kwadrat oraz wskaźniki phi i V Cramera, a także test t-Studenta z powszechnie sto-
sowaną miarą wielkości efektu d Cohena. Wszystkie obliczenia wykonano w SPSS 
Statistics wersja 22.0.

Jedną z pierwszych kwestii (Pyt. 1) było sprawdzenie, czy płeć może pozosta-
wać w relacji z obciążeniem godzinowym wielopracowników. Wynik testu nieza-
leżności chi-kwadrat potwierdził istotność tego związku (chi2 (1) = 13,67; p ≤ ,0001), 
którego siła mierzona statystyką phi była raczej umiarkowana (φ = -,25). Okazało 
się, że mężczyźni istotnie częściej byli bardziej obciążeni pracą (76 osób) niż kobiety 
(49 osób). Z kolei 60 kobiet i 33 mężczyzn wielopracowników pracowało do 47 godz. 
w tygodniu. Zależności te ilustruje wykres 1.

Wykres 1. Obciążenie pracą wielopracowników kobiet i mężczyzn (rozkład 
liczbowy)   

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Drugie pytanie badawcze (Pyt. 2) dotyczyło poziomu wykształcenia wielopra-
cowników kobiet i mężczyzn. Test niezależności chi-kwadrat potwierdził obecność 
związku między rozpatrywanymi zmiennymi (chi2 (4) = 15,11; p = ,004), a siła tych 
relacji była raczej umiarkowana (V Cramera = ,26). Wśród osób badanych 91 kobiet 
wielopracowników posiadało wyższe wykształcenie, podczas gdy wzmiankowany 
poziom kwalifikacji zawodowych charakteryzował 66 mężczyzn. Grupa 33 męż-
czyzn legitymowała się wykształceniem średnim (ogólnym lub zawodowym) 
(zob. wykres 2).

Wykres 2. Wykształcenie wielopracowników kobiet i mężczyzn (rozkład liczbowy)
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Trzeci problem badawczy (Pyt. 3.1–3.7) odnosił się do źródeł motywacji do 
działania charakterystycznych dla kobiet i dla mężczyzn wielopracowników. 
W tym przypadku zastosowano test t-Studenta oraz statystykę d Cohena. Z rozkła-
du wyników, które pozostały nieistotne w sześciu obszarach, kobiety i mężczyźni 
prezentowali podobną motywację do działania. Najważniejszymi sferami u kobiet 
i mężczyzn wielopracowników była sfera „bezpieczeństwa”, „dojrzałości”, „przy-
jemności” i „kierowania sobą”. Jedynym źródłem motywacji różnicującym badaną 
grupę na poziomie tendencji stanowiła sfera „ograniczania siebie i konformizmu” 
(Pyt. 3.2) (t(216) = 1,71; p = ,08). Mężczyźni wydawali się przywiązywać większą 
wagę do tego źródła motywacji (M = 10,9; SD = 2,41) w porównaniu z kobietami 
(M = 11,45; SD = 2,41), ale wielkość efektu była niska (d Cohena = ,23) (zob. wykres 3).
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Wykres 3. Sfery motywacji wielopracowników kobiet i mężczyzn (wartości średnie) 
(im niższy wynik, tym większe znaczenie danej sfery motywacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

W czwartym pytaniu badawczym (Pyt. 4.1–4.6) zastanawiano się nad uwa-
runkowaniami temperamentalnymi, które różnicują kobiety i mężczyzn wielo-
pracowników. Analiza testem t-Studenta dla prób niezależnych wykazała, że płeć 
badanych wpływała na natężenie wytrzymałości (Pyt. 4.1, średnia wielkość efektu, 
t(216) = -3,76; p ≤ ,0001), wrażliwości sensorycznej (Pyt. 4.4, średnia wielkość efek-
tu, t(216) = 4,23; p ≤ ,0001), perseweratywności (Pyt. 4.5, zbliżona do średniej wiel-
kość efektu, t(216) = 3,17; p = ,002) i reaktywności (Pyt. 4.2, średnia wielkość efektu, 
t(216) = 4,48; p ≤ ,0001). Kobiety wielopracownice w porównaniu z mężczyznami 
były mniej wytrzymałe (M = 8,43; SD = 4,25), ale równocześnie bardziej reaktywne 
(M = 10,96; SD = 4,07), wrażliwe (M = 15,99; SD = 2,73) i perseweratywne (M = 13,11; 
SD = 4,16) (zob. wykres 4).
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Wykres 4. Uwarunkowania temperamentalne wielopracy u kobiet i mężczyzn 
(wartości średnie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Ostatni problem badawczy (Pyt. 5.1–5.6) nawiązywał do postrzegania swojego 
głównego miejsca pracy przez kobiety i mężczyzn wielopracowników. Wyniki te-
stu t-Studenta nie wykazały różnic istotnych statystycznie, ale wprowadzenie do 
analizy zmiennej obciążenia pracą (48 godz. i więcej) pozwoliło uzyskać istotny 
oraz zbliżony do umiarkowanego efekt wpływu płci na ocenę poziomu wymagań 
(Pyt. 5.2), (t(123) = -2,47; p = ,015) i systemu nagród (Pyt. 5.3), (t(123) = -2,2; p = ,03). 
Mężczyźni wielopracownicy w zestawieniu z kobietami wyżej ocenili stawiane 
przed nimi zadania i wymagania (M = 7,41; SD = 1,83) oraz obowiązujący w orga-
nizacji system nagród (M = 6,29; SD = 2,14). Pozostałe zmienne sytuacyjne: ocena 
poziomu autonomii, zorganizowania, poczucia ciepła i wsparcia, kierowania po-
zostały wolne od oddziaływań płci (zob. wykres 5). 
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Wykres 5. Postrzeganie sytuacji organizacyjnej przez kobiety i mężczyzn wielopra-
cowników z obciążeniem 48 godz. i więcej (wartości średnie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Omówienie i dyskusja wyników

Wielopraca stanowi jedną z ważniejszych zmian w zakresie stosunków pracy. 
Z tego względu tak istotne wydaje się badanie tego zjawiska zarówno z perspekty-
wy psychologicznej, jak również w kontekście różnic płciowych. Celem badań było 
sprawdzenie, czy zachodzą różnice między kobietami i mężczyznami wielopra-
cownikami w zakresie wybranych zmiennych podmiotowo-sytuacyjnych. Stano-
wiło to podstawę do sformułowania pięciu pytań badawczych.

Omówienie wyników rozpocznie podsumowanie opisujące podmiotowe 
uwarunkowania świadczenia pracy dla więcej niż jednego pracodawcy charakte-
rystyczne dla kobiet i mężczyzn. Faktycznie wielopracownicy posiadają wysokie 
kwalifikacje zawodowe, ale to kobiety są lepiej wyedukowane niż mężczyźni. Ko-
biety, pracujące w więcej niż jednym miejscu pracy, najczęściej legitymowały się 
wykształceniem wyższym (84%). Wśród mężczyzn 61% badanych posiadało wy-
kształcenie wyższe, a 30% – wykształcenie średnie. Taką prawidłowość na rynku 
pracy obserwuje się od lat (por. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, 2016) i wielopraca 
podtrzymuje powyższe struktury wykształcenia zarówno w Polsce, jak i zagranicą 
(np. w Stanach Zjednoczonych). Nie można również wykluczyć, że w przypadku 
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kobiet wyższe wykształcenie zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia przez nie 
dodatkowej pracy. 

Jeżeli chodzi o motywację do działania, to pozostaje ona wolna od oddzia-
ływań związanych z płcią. Wprawdzie badania S.H. Schwartza i T. Rubel (2005) 
wykazały, że mężczyźni przywiązują większą wagę do takich sfer jak „osiągnię-
cia”, „przyjemność” i „kierowanie sobą”, kobiety z kolei odwołują się do sfery „pro-
społeczności” i „bezpieczeństwa”. Niemniej w prezentowanych w tym artykule 
analizach kobiety i mężczyźni, pracując dodatkowo, robią to z uwagi na podobne 
motywy, czyli dążą do zaspokojenia sfery „bezpieczeństwa”, „dojrzałości”, „przy-
jemności” i „kierowania sobą”. W zasadzie pojawiła się tylko jedna sfera wskazują-
ca na różnice płciowe na poziomie tendencji – „ograniczania siebie i konformizmu”, 
ważniejsza dla mężczyzn niż dla kobiet. Na podstawie tego wyniku można założyć 
(wymaga to dalszych badań), że w męskim świecie pracy kobieta stara się być mniej 
posłuszna i uprzejma, ponieważ te cechy mogą być kojarzone z tradycyjnie męskim 
stylem, wyznaczając pewien standard zachowań w sytuacjach zawodowych. Nato-
miast ważnym, ogólnym wnioskiem płynącym z badań jest ponadpłciowy charak-
ter motywacji do działania wielopracowników, na którą składają się zarówno mo-
tywy materialne, jak i niematerialne. Nie pozostaje to obojętne dla konsekwencji 
płynących z wielopracy. Można uznać, że rzeczona wieloaspektowość motywacji 
jest w stanie chronić kobiety i mężczyzn przed obciążeniem pracą, bowiem w opi-
nii M.T. Sliter i E.M. Boyd (2014), wielopraca realizowana wyłącznie z pobudek fi-
nansowych prowadzi do negatywnych następstw.

Ostatnią zmienną podmiotową silnie różnicującą wielopracowników był tem-
perament. We wszystkich przypadkach osiągnięto wartości efektów d Cohena na 
poziomie umiarkowanym. W związku z tym stwierdza się, że kobiety wielopra-
cownice były bardziej reaktywne (miały mniejsze zapotrzebowanie na stymu-
lację), bardziej perseweratywne, wrażliwe sensorycznie oraz mniej wytrzymałe 
(wyniki pozostają kongruentne z rezultatami uzyskanymi przez B. Zawadzkiego 
i J. Strelaua (1997)). Na tej podstawie można przypuszczać, że dla kobiet dodat-
kowe zatrudnienie stwarza ryzyko przestymulowania. Niestety rzeczywistość 
gospodarki rynkowej wymusza działania, które nie zawsze dają możliwość efek-
tywnej regulacji stymulacji. W przypadku mężczyzn wielopraca wynika z uwa-
runkowań temperamentanych (niższej reaktywności i większej wytrzymałości). 
Oznacza to również, że cechy temperamentalne (w szczególności wrażliwość sen-
soryczna, reaktywność i wytrzymałość) mogą stanowić ważne zmienne pośredni-
czące w relacjach między wielopracą a jej konsekwencjami dla życia zawodowego 
i osobistego.

Charakterystykę wielopracowników kobiet i mężczyzn uzupełniają wymia-
ry sytuacyjne, czyli analiza obciążenia pracą i subiektywna ocena podstawowe-
go miejsca zatrudnienia. Jak wynika z prowadzonych badań, liczba godzin pracy 
pozostawała w istotnym związku z wielopracą. Zdecydowanie częściej mężczyźni 
(70%) w porównaniu z kobietami (45%) realizowali pracę w wydłużonym czasie, 
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czyli 48 godz. w tygodniu. Taki rozkład statystyk potwierdzają europejskie prze-
glądy warunków pracy, ale także doniesienia ze Stanów Zjednoczonych (Lale, 
2015). Z jednej strony może to wynikać z innych predyspozycji temperamental-
nych, leżących u podstaw wielopracy wśród mężczyzn i kobiet. Z drugiej strony 
to kobiety wielopracownice częściej znajdują się w sytuacji konieczności godze-
nia życia zawodowego z życiem rodzinnym (Lipińska-Grobelny, 2014b). Ostatni 
problem badawczy dotyczył subiektywnej oceny swojego podstawowego miejsca 
zatrudnienia. Okazało się, że ocena środowiska pracy nie podlegała oddziaływa-
niom płci biologicznej. Ciekawe jednak było, że zarówno kobiety wielopracowni-
ce, jak i mężczyźni wielopracownicy wysoko oceniali poziom autonomii. Kolejne 
wymiary – nagrody, poziom wymagań, zorganizowania, wsparcia i kierowania – 
zostały wyżej oszacowane przez mężczyzn, ale wyniki pozostały nieistotne. Do-
piero uwzględnienie zmiennej obciążenia pracą pozwoliło zauważyć, że mężczyź-
ni pracujący ponad 48 godz. tygodniowo, w porównaniu z kobietami, wystawili 
wyższe noty tak poziomowi wymagań w pracy, z którymi się zmagają, jak i sys-
temowi nagród.

Wnioski

Przeprowadzone badania pozwalają sformułować ogólny wniosek, że kobiety 
i mężczyźni wielopracownicy są do siebie podobni, biorąc pod uwagę motywy, któ-
rymi się kierują w pracy i percepcję wymagań sytuacyjnych, takich jak: autonomia, 
wymagania, nagrody, zorganizowanie, poczucie ciepła i wsparcia oraz kierowanie. 
Różnice sprowadzają się do wykształcenia, cech temperamentu i obciążenia godzi-
nowego. Celem badań nie było stwierdzenie, jak bardzo podobni czy jak bardzo 
różni są kobiety i mężczyźni wielopracownicy. Chodziło o sprawdzenie, czy za-
chodzą różnice między kobietami i mężczyznami wielopracownikami w zakresie 
wybranych zmiennych podmiotowo-sytuacyjnych. Jak już wcześniej nadmieniano, 
jest to jedna z ważniejszych przemian na rynku pracy, która pozytywnie wpływa 
na gospodarkę krajową. Mając jeszcze na uwadze najniższe w Polsce od 1991 roku 
wskaźniki bezrobocia, nie można wykluczyć, że to wielopracownik będzie rozwią-
zywał problemy zatrudnieniowe w wielu organizacjach. 
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Streszczenie: Wielopraca dotyczy jednej z ważniejszych przemian, jakie zaszły 
w zakresie stosunków pracy. Z tego względu tak istotne wydaje się badanie tego 
zjawiska zarówno z perspektywy psychologicznej, jak również w kontekście róż-
nic płciowych. Celem badań prezentowanych w niniejszym artykule było spraw-
dzenie, czy zachodzą różnice między kobietami i mężczyznami wielopracowni-
kami w zakresie wybranych zmiennych podmiotowo-sytuacyjnych. W związku 
z tym w badaniach wzięło udział 218 wielopracowników (109 kobiet i 109 męż-
czyzn). Osoby badane zostały poproszone o wypełnienie następujących narzędzi 
typu „papier-ołówek”: ankiety, Skali Wartości Rokeacha, Formalnej Charaktery-
styki Zachowania – Kwestionariusza Temperamentu Zawadzkiego i Strelaua oraz 
Kwestionariusza Klimatu Organizacyjnego Kolba. Otrzymane wyniki wykazały, 
że kobiety wielopracownice w porównaniu z mężczyznami wielopracownikami 
różniły się poziomem obciążenia pracą, natężeniem wybranych cech tempera-
mentalnych, poziomem wykształcenia. Natomiast postrzeganie sytuacji organi-
zacyjnej oraz motywacja do realizowania pracy pozostawały wolne od wpływu 
płci biologicznej.
Słowa kluczowe: wielopraca, wielopracownik, płeć
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authors’ Model of Mathematical Competence Development. the purpose of the 
analysis was to check whether students with specific learning disabilities exhibited 
numerical and arithmetic problems or mathematical deficits. 111 children were 
involved in this study, with (1) developmental dyscalculia, (2) isolated dyslexia, 
and (3) mixed learning disorders, and the average age was 11–12 years. During 
research, we used Kalkulia III test and the subtests of Arithmetic and News from 
the Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R). It has been shown that the 
lower quotient and mathematical age, as well as the observed immature counting 
and estimating strategies, indicate a high probability of deficits in numerical ability  
and arithmetic disorders in children with isolated dyscalculia. 
Key words: numerical abilities, Model of Mathematical Competence Development, 
specific disorder of arithmetic skills

1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański (Institute of Psychology, University of 
Gdansk), ORCID: 0000-0002-9643-6049.

2 Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański (Institute of Psychology, University of 
Gdansk), ORCID: 0000-0002-7422-159X.

3 Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański (Institute of Psychology, University of 
Gdansk), ORCID: 0000-0002-9958-3941.

strona  759



strona 753

Matematyka to przedmiot szkolny, z którym trudności ma nawet 40% uczniów
(Gruszczyk-kolczyńska, 2012). nie dziwi więc fakt, że problem stał się podmiotem
wielu badań naukowych. Poza identyfikowaniem przyczyn trudności o podłożu
edukacyjnym czy intelektualnym badacze zwrócili się także w kierunku specyficz-
nych trudności w nauce. W tym obszarze dysleksja rozwojowa, czyli specyficzne
zaburzenia w nauce czytania i pisania, doczekała się wielu opracowań (por. snow-
ling, 2000; krasowicz-kupis, 2008; Lipowska, 2011; Bogdanowicz, 2017), jednakże
trudności w zakresie matematyki są znacznie słabiej poznane (nelson, Powell, 2017).
Jednym z problemów są nieścisłości terminologiczne dotyczące nie tylko nazew-
nictwa odnoszącego się do trudności w nauce matematyki, ale także wynikającego
ze sposobu, w jaki przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych używają samego
pojęcia matematyki, arytmetyki czy liczenia.

Precyzja terminologiczna jest niesamowicie istotna, gdyż braki w tym zakresie
zniekształcają zarówno proces diagnozy, jak i bezpośrednio ukierunkowują później-
sze oddziaływania terapeutyczne.

W pierwszej kolejności warto zdefiniować podstawowe pojęcia, niezbędne do
dalszych rozważań, takie jak: zdolności numeryczne, umiejętności arytmetyczne
oraz wiadomości matematyczne.

Zdolności numeryczne. W literaturze anglojęzycznej zauważalna jest niespój-
ność terminologiczna w tym zakresie. Lyons i Ansari (2009) posługują się terminem
numerical skills, Obersteiner, Reiss i Ufer (2013) – arithmetic skills, Benavides-varela 
i współpracownicy (2016) – quantitative skills, Georges, hoffmann i schiltz (2017)
używają sformułowań, takich jak mathematical abilities, mathematical skills lub mathe-
matical competencies. W języku polskim najadekwatniej oddające zakres pojęciowy
tego terminu wydają się zdolności numeryczne.

Zdolności w literaturze opisane zostały jako warunki wewnętrzne, dzięki
którym różne osoby o takim samym zaangażowaniu, motywacji oraz przygotowaniu
opanowują daną kompetencję w odmiennym tempie, a także z niejednakowymi
rezultatami (Reykowski, 1982). Już na podstawie tej definicji wnioskować można,
że zdolności są wrodzone. nosal (1974) sugeruje, że zdolność u jednostki oznacza
pewną graniczną wartość, pułap możliwości, jaki określona dyspozycja jest w stanie
osiągnąć, po wyćwiczeniu w najkorzystniejszym układzie warunków. Zdolności
numeryczne, które opisywać można jako pewne właściwości myślenia, percepcji
oraz pamięci, przejawiają się u człowieka na materiale symboli i liczb (Łubianka,
2007).

Zdolności numeryczne człowieka zazwyczaj definiuje się z dwóch różnych
perspektyw: funkcjonalnej i strukturalnej. Przykładem ujęcia funkcjonalnego może
być definicja Ladislava košča (1982), który uznaje, że dzięki zdolnościom możliwe
jest na późniejszych etapach opanowywanie matematycznego systemu symboli,
operowanie symbolami matematycznymi, a także rozwiązywanie zadań i proble-
mów. Przedstawicielem odmiennego – strukturalnego – ujęcia jest Wadim krutiecki
(1968), który pisał, że numeryczne zdolności charakteryzują się zsyntezowanym,
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zredukowanym, elastycznym myśleniem w dziedzinie symboli, oznaczeń, a także
stosunków matematycznych. Łączy on zdolności numeryczne z matematycznym
typem myślenia.

Autorzy tego artykułu uznają, że zdolności numeryczne są wrodzone oraz że
przejawiają się postrzeganiem ilości – z perspektywy diagnostycznej warto pod-
kreślić, iż to właśnie upośledzenie tej płaszczyzny jest predyktorem zaburzeń
procesu liczenia.

Zdolności numeryczne obserwować można u dzieci od momentu urodzenia
(Christodoulou, Lac, Moore, 2017), a także u zwierząt (Brannon, Cantlon, terrace,
2006). Dzięki tym wrodzonym zdolnościom są one w stanie już w wieku kilku
miesięcy szacować, różnicować zbiory o niewielkich liczebnościach, dodawać i odej-
mować jeden obiekt, a także rozróżniać wzrastające i malejące sekwencje obiektów
(Butterworth, 1999).

Mimo wielu metodologicznych wątpliwości związanych z badaniem powiązań
do łączenia liczb z przestrzenią kilkumiesięcznych dzieci (Patro, haman, 2012),
badacze dostarczają kolejne rzetelne wyniki potwierdzające istnienie wrodzonych
zdolności numerycznych u niemowląt (Butterworth, 2005; Christodoulou, Lac,
Moore, 2017). niemowlęta zdają się posiadać zmysł liczby (number sense), polska
literatura mówi o poczuciu liczby (Brożek, hohol, 2014), a system rozumienia liczeb-
ności stanowi swoisty fundament budujących się w ciągu życia i edukacji umiejęt-
ności z zakresu arytmetyki i przetwarzania liczb (spelke, kinzler, 2007). elizabeth
Brannon (2002) w swoich eksperymentach udowodniła występowanie niewyuczo-
nego, naturalnego różnicowania zbiorów o różnej liczebności, na podstawie czasu
spoglądania na wzrastającą liczbę elementów. W badaniach uczestniczyły 11-mie-
sięczne dzieci, u których odnotowała widoczny wzrost zainteresowania podczas
ekspozycji sekwencji wzorów o liczebności wzrastającej z 1 do 2 punktów, z 2 do 
3 punktów, a także z 3 do 4 punktów. Brian Butterworth (1999), uznawany często
za ojca badań nad rozwojem zdolności do liczenia, uważa, że niemowlęta opierają
się na module liczbowym, który poszerzany jest w trakcie edukacji, jednak jako
wrodzony element pozwala na opisywanie i rozumienie świata w kategoriach liczb
w zakresie od 4 do 5 obiektów. Jego istnienie potwierdzają nie tylko badania
prowadzone z udziałem małych dzieci, ale także zwierząt, takich jak rezusy, delfiny,
ale także szczury, różne gatunki ptaków i gupiki (Jordan, Brannon, 2006; scarf,
terrace, Colombo, 2011; Agrillo i in., 2012).

Coraz więcej badań wskazuje na związek zdolności numerycznych z Mentalną
Osią Liczbową (McCrink, Dehaene, Dehaene-Lambertz, 2007) oraz efektem snARC
(Gibson, Maurer, 2016). stosunek przestrzeni i reprezentacji liczb to bardzo istotny
aspekt procesów poznawania liczb. Główny nurt badawczy tego problemu opiera
się na asocjacjach liczbowo-przestrzennych snA (spatial-numerical associations), na
przykład na efekcie snARC (Spatial-Numerical Associations of Response Codes) (De-
haene, 1993). efekt snARC dotyczy szybkości reakcji wywoływanej przez mniejsze
liczby po lewej stronie, a przez większe po prawej. Badacze uzasadniają ten efekt
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przyzwyczajeniem związanym z kierunkiem pisania i czytania, czyli odzwierciedle-
niem mapowania liczb w wymiarze poziomym. Jest to swoisty model umysłowej
osi liczbowej. Wielu badaczy (Brannon, 2002; de hevia, spelke, 2010; Patro, haman,
2012) zaczyna jednak szukać źródeł snA na zdecydowanie głębszym poziomie
aniżeli wśród wpływów kulturowych i nawyków edukacyjnych, a ich eksperymenty
dają dowody na to, że asocjacje liczbowo-przestrzenne występują u dzieci przed
rozpoczęciem edukacji szkolnej. Prace de hevia i spelke (2010) wskazują, że już 
u niemowląt oraz dzieci, które nie rozpoczęły kształcenia w szkole podstawowej,
występują współzależności pomiędzy niekierunkowym wymiarem przestrzennym,
czyli długością linii, a aspektem mocy niesymbolicznych liczebności – dzieciom
znacznie łatwiej jest poprawnie wskazać na przykład liczbę 5 na odcinku liczbowym
do 10, kiedy znajduje się na nim podziałka. Propozycja zadania została zaprezen-
towana na rysunku 1.

 

Rysunek 1. Przykładowe zadania sugerujące istnienie efektu snARC. (a) Wskaż
połowę pierwszego odcinka. / (b) Określ położenie liczby 5 na drugim
odcinku 

Źródło: Walerzak-Więckowska, 2011, s. 64.

Jako że istnieje pogląd, iż symboliczne reprezentacje liczbowe mają źródło 
w niesymbolicznym systemie szacunkowym, który spontanicznie powstaje u nie-
mowląt i małych dzieci, mogą u nich zachodzić te same asocjacje (Gruszczyk-kol-
czyńska, 2012). Byłoby to dowodem na istnienie wstępnej predyspozycji łączenia
liczb z przestrzenią w ludzkim umyśle.

Jeszcze niedawno uznawano, że asocjacje liczbowo-przestrzenne są skorelo-
wane z kierunkiem pisania i czytania, szczególnie że u osób badanych, mieszkają-
cych w krajach arabskich, zauważono całkowite odwrócenie mentalnej osi liczbowej,
a u osób dwujęzycznych kierunek i siła efektu snARC zależała od ekspozycji języka
europejskiego lub arabskiego (shaki, Fischer, Petrusic, 2009). takie odzwierciedle-
nie mapowania liczby w wymiarze poziomym nie znajduje jednak potwierdzenia 
u Japończyków. Prowadzone badania w Japonii pozwoliły na wyciągnięcie zasiewa-
jących wątpliwości wniosków, ponieważ osoby badane czytające na co dzień z góry
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na dół posiadały odwrotną mentalną oś liczbową – rosnącą z dołu do góry (Ito,
hatta, 2003). najnowsze badania skierowane zostały więc nie na wpływy i przy-
zwyczajenia kulturowe czy też edukacyjne nawyki, a na wstępne predyspozycje
łączenia liczb z przestrzenią w umysłach najmłodszych dzieci jeszcze przed roz-
poczęciem formalnej edukacji szkolnej. Podczas eksperymentów przeprowadzonych
przez Patro i haman (2012) zaobserwowano, że małe dzieci reagowały szybciej na
mniejsze zbiory prezentowane po lewej, na większe zaś po prawej stronie. Z kolei
de hevia i współpracownicy (2014) udowodnili występowanie tych współzależności
już u niemowląt.

Przytoczone tutaj teorie i eksperymenty pozwalają sugerować, że relacje
liczbowo-przestrzenne nie muszą być skorelowane z wpływami kulturowymi,
językiem, czytaniem czy pisaniem oraz że rodząc się, posiadamy pewne kluczowe
zdolności numeryczne dające podstawę budowania umiejętności arytmetycznych
na drodze rozwoju i formalnej edukacji szkolnej. Dopiero na podłożu wrodzonych
zdolności numerycznych kształtować się mogą umiejętności arytmetyczne.

Umiejętności arytmetyczne. Umiejętności w Słowniku języka polskiego (Do-
roszewski, 1969) definiowane są jako praktyczne znajomości czy też możności 
wykonywania czegoś. Mogens A. niss (2003) sformułował definicję kompetencji
matematycznej (mathematical competence) jako zdolności do rozumienia, osądzania,
wykorzystywania i wykonywania czynności matematycznych zarówno w kon-
tekście matematycznym, jak i pozamatematycznym. Badacz podkreślił rolę poj-
mowania i stosowania języka oraz narzędzi matematycznych. W literaturze można
znaleźć stanowisko, że są one osiągnięciami zdobytymi jako swoista konsekwencja
zarówno środowiskowych, jak i kulturowych wpływów na fundamencie zdolno-
ści (Oszwa, 2009). Jean Piaget (1966/2006) uważał, że umiejętności są pochodną
ogólnego rozwoju inteligencji, a ich fundamentami jest wiele podstawowych zdol-
ności. Umiejętności można porównać do kompetencji realnych, często wykonywa-
nych rutynowo i intencyjnie, podczas gdy kompetencje formalne są bliższe wiedzy
o pewnych regułach i prawidłowościach. Owe kompetencje realne zawsze mają
związek z zadaniami, ponieważ przejawiają się one w określonych zachowaniach
jako odpowiedź na dane zadanie. Ponadto ich cechą jest zmienność, czyli poddawa-
nie się rozwojowi, ponieważ można je kształcić i doskonalić. Charakteryzuje je
również mierzalność pozwalająca na określenie poziomu, na jakim dana kompe-
tencja plasuje się obecnie, a także jaki jest jej pożądany, finalny stan (niss, 2003).
Umiejętności arytmetyczne (arithmetic skills) opierają się więc na wrodzonych zdol-
nościach numerycznych, odnoszą się do zadań związanych z procesem liczenia 
i mogą być rozwijane. kształtowanie się umiejętności arytmetycznych jest trudnym
i złożonym procesem, wymagającym ciekawości poznawczej i odpowiedniej moty-
wacji dziecka. Z perspektywy psychologii są to nabyte zdolności automatycznego
wykonywania danych czynności, z pedagogicznego punktu widzenia zaś rozumiane
są jako niezbędne sprawności w wykorzystaniu określonej wiedzy podczas wykony-
wania zadań matematycznych (Geary, 1990). Zdobywane są one w trakcie coraz
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bieglejszego dokonywania obliczeń, a także przyswajania, magazynowania i wy-
dobywania z pamięci rozmaitych faktów arytmetycznych. W procesie rozwoju
umiejętności arytmetycznych dziecka możemy zauważyć dwa etapy. Pierwszy 
z nich pomiędzy 2. a 5. rokiem życia to faza konkretnych doświadczeń liczbowych,
gdy dziecko wykształca umiejętność przyporządkowania 1:1, przeliczania nie-
wielkich zbiorów obiektów, określania liczebności zbiorów oraz spontanicznego
używania palców (Butterworth, 2005). W drugim etapie – liczbowych doświadczeń
arytmetycznych (pomiędzy 3. a 9. rokiem życia) – dzieci zaczynają rozumieć pojęcie
stałości liczby, a także z biegiem lat poprawnie liczą i wydobywają fakty liczbowe 
z pamięci (Butterworth, 2005). Ritchie i Bates (2013) w swoich badaniach wykazali,
że pewne osiągnięcia w liczeniu, czyli zdobyte umiejętności arytmetyczne w wieku
7 lat pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć społeczno-ekono-
miczny status osoby badanej w późniejszym wieku. trzeba jednak zaznaczyć, że 
o ile początkowe umiejętności arytmetyczne opierają się głównie na opisywanych
wyżej zdolnościach numerycznych, także powiązaniach przestrzeni z liczbami, 
to na wyższym poziomie rozwoju kompetencji matematycznych znaczenia na-
biera biegłość poprawnego szacowania oraz, przede wszystkim, konkretna i dobrze
ugruntowana wiedza matematyczna (Cipora, 2012).

Wiadomości matematyczne. Zdobywanie wiadomości matematycznych roz-
poczyna się przed formalną edukacją szkolną, jednak to właśnie w szkole nabiera
dynamiki. Matematyka uznawana jest za najtrudniejszy przedmiot na wszystkich
poziomach edukacji. Jako że jej podstawą jest stopniowanie trudności poznawanych
kolejno zagadnień, konieczne jest kontrolowanie poziomu wiedzy matematycznej
na każdym etapie. Gruszczyk-kolczyńska (1987, 2012) uznaje, że nawet 40% uczniów
miało, ma lub będzie miało trudności z opanowywaniem konkretnego zagadnienia
w matematyce. Dlatego tak niezmiernie ważne jest rozgraniczenie zaburzenia, jakim
jest dyskalkulia rozwojowa od trudności związanych z luką w wiadomościach
prezentowanych przez uczniów w szkole. Matematyka jako dziedzina nauki jest
dynamicznie zmieniającą się symbiozą wielu dziedzin przenikających się i oddzia-
ływujących na siebie. Amerykańskie towarzystwo Matematyczne zajmujące się
typizacją wszystkich gałęzi matematyki, również tych, które dopiero powstają i na
płaszczyźnie których nieustannie prowadzone są badania naukowe, szczegółowo
opisuje matematykę jako naukę. Mathematical subject Classification (MCs 2010),
czyli ostatnia i obowiązująca wersja obejmuje ponad 5000 pozycji, w tym bardzo
szczegółowe dziedziny nauk matematycznych oraz dziedzin związanych z tą nauką.
Amerykańskie towarzystwo Matematyczne używa pięcioznakowego kodu, po-
nieważ opisuje wiele gałęzi matematyki, dzielonych na mniejsze podgrupy. kilka
głównych działów to między innymi Logika, Analiza, Geometria. Przykładem
podziału szerszej gałęzi może być Matematyka dyskretna, na którą składają się takie
dziedziny, jak kombinatoryka, kryptologia, programowanie liniowe, teorie gier,
grafów, informacji, liczb, matroidów, węzłów, konfiguracji czy też geometria skoń-
czona. Oczywiście poziom prezentowanych wiadomości matematycznych w szkole
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podstawowej, a także szkołach ponadpodstawowych nie jest aż tak wysoki, jednak
na każdym etapie może sprawiać trudności. Ważne jest także podkreślenie, że
wiadomości matematyczne nie są używane wyłącznie na jednych zajęciach, analiza
programów nauczania wskazuje na powiązania wykorzystania umiejętności
arytmetycznych oraz wiadomości matematycznych na praktycznie wszystkich
przedmiotach w szkole (karpiński, 2009). Przykładami może być posługiwanie się
taśmą mierniczą, termometrem czy skalą mapy na przyrodzie i geografii, przepro-
wadzanie obliczeń opierających się na masie, gęstości i objętości na chemii oraz
obliczanie upływu czasu pomiędzy wydarzeniami historycznymi na lekcjach historii
(karpiński, 2009). Podczas formalnej edukacji szkolnej mogą więc u dzieci wystąpić
ogólne trudności w uczeniu się, zarówno w ujęciu szerszym, dotyczącym wszelkiego
rodzaju problemów w nauce, jak i węższym dotyczącym na przykład liczenia
(Oszwa, Borkowska, 2006).

Proces przetwarzania liczb oparty jest na zdolnościach numerycznych, a za
fakty arytmetyczne przyjmujemy wyniki działań oparte na pojedynczych operan-
dach. tak więc proceduralna wiedza arytmetyczna związana jest z systemem obli-
czeniowym oraz zastosowaniem konkretnego schematu bez potrzeby rozumienia
matematycznego sensu działania.

Powyższe rozważania pozwoliły na skonstruowanie następującego Modelu
Rozwoju kompetencji Matematycznych (MRkM), który został zaprezentowany na
rysunku 2.

 

Rysunek 2. Model Rozwoju kompetencji Matematycznych (MRkM) – Walerzak-
-Więckowska, Lipowska, Jurek
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Uporządkowanie terminologii podstawowej pozwala na pochylenie się nad
definicją samej dyskalkulii rozwojowej, gdyż jednym z nadrzędnych celów tego
opracowania jest rozróżnienie zaburzenia, jakim jest dyskalkulia rozwojowa, mająca
nierozerwalny związek ze zdolnościami numerycznymi i umiejętnościami arytme-
tycznymi, oraz trudności w nauce matematyki oraz innych przedmiotów wyko-
rzystujących wiedzę matematyczną, wynikających z niezrozumienia pewnych treści
i luk w wiadomościach. Owe trudności wynikać mogą z braków w wiadomościach
spowodowanych niezrozumieniem przedstawianych treści, ale także na przykład
nieobecnością na lekcjach i brakiem możliwości utrwalenia danych treści. Jeżeli
jednak rozpoznajemy konkretne deficyty poznawcze, które występują u dzieci 
o prawidłowym rozwoju intelektualnym i przy sprzyjających warunkach eduka-
cyjnych, możemy mówić o specyficznych zaburzeniach umiejętności arytmetycz-
nych, czyli dyskalkulii rozwojowej (Oszwa, 2006). nadal zdarza się, że poradnie
psychologiczno-pedagogiczne stawiają rozpoznanie zaburzenia liczenia, czyli dys-
kalkulii rozwojowej, wyłącznie na podstawie ocen szkolnych i wyników sprawdzia-
nów z matematyki, ponieważ pracujący w nich psychologowie i pedagodzy często
nie włączają do procesu diagnostycznego testów badających zdolności numeryczne
i umiejętności operowania liczbą. Wprowadzenie standardów w tym zakresie wy-
daje się autorom niezbędne dla prawidłowej oceny potencjału arytmetycznego dzieci
wykazujących trudności w matematyce.

W międzynarodowych klasyfikacjach używane są terminy: specyficzne zabu-
rzenie umiejętności arytmetycznych w ICD-10 (WhO, 1992) oraz Specyficzne zaburze-
nie uczenia się w matematyce w najnowszej piątej edycji Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders – DsM 5 (APA, 2013) – klasyfikacja ta podaje także termin
dyskalkulia jako alternatywny. Jednakże wśród klinicystów, pedagogów i nauczy-
cieli stosowany jest termin dyskalkulia rozwojowa (Oszwa, 2006). Definicja dys-
kalkulii rozwojowej jest zbliżona do definicji dysleksji rozwojowej, co nie dziwi, jeśli
wziąć pod uwagę, że oba te zaburzenia wchodzą w skład specyficznych trudności
w uczeniu się.

Dyskalkulia rozwojowa definiowana jest najczęściej jako „strukturalne zaburze-
nie zdolności matematycznych mające swe podłoże w zaburzeniach genetycznych
i wrodzonych tych części mózgu, które są bezpośrednim podłożem anatomiczno-
-fizjologicznym dojrzewania zdolności matematycznych odpowiednio do wieku,
bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych” (košč, 1974, s. 47). 
W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele teorii i modeli wielodeficytowych
wyjaśniających podłoże tego neurorozwojowego zaburzenia (Pennington, 2006;
Butterworth, kovas, 2013). Źródła nie tylko dyskalkulii rozwojowej, ale także dys-
leksji rozwojowej i zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADhD) upatruje
się w skomplikowanych interakcjach między genetycznymi, neuronalnymi, beha-
wioralnymi i poznawczymi czynnikami a czynnikami środowiskowymi, czyli środo-
wiskiem domowym, szkolnym, a także statusem społeczno-ekonomicznym (Anders
i in., 2012). tym, co łączy teorie z międzynarodowymi klasyfikacjami medycznymi,
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są pewne wykluczenia, bez których nie można byłoby mówić o diagnozie zaburzenia.
Pojawiające się syndromy u dzieci nie mogą pozostawać w związku z niepełno-
sprawnością umysłową, zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi, niedowidze-
niem, niedosłuchem oraz brakiem warunków psychospołecznych, edukacyjnych czy
sprawności językowej (APA, 2013). Dyskalkulię rozwojową diagnozuje się średnio 
u 5% dzieci (košč, 1974; kaufmann, von Aster, 2012).

Jeżeli trudności w nauce matematyki u co 20 ucznia spowodowane mogą być
nie luką wiedzy, niedostatkiem uczenia się, lecz zaburzeniem, to warto, na podstawie
badań empirycznych, wskazać na odmienny obraz problemów wśród uczniów z dys-
kalkulią na tle tych z trudnościami o innym podłożu.

Cele badań

Zdając sobie sprawę, że w procesie diagnozy prowadzonym w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i innych ośrodkach diagnostycznych uprawnio-
nych do rozpoznania dyskalkulii rozwojowej (art. 127 ust. 11 Ustawy z dnia 14 grud-
nia 2016 r. – Prawo oświatowe, DzU 2017, poz. 59) diagnosta nie określa poziomu
wiadomości matematycznych wynikających z podstawy programowej tego przed-
miotu, warto podkreślić, że rolą specjalistów jest ocena poziomu zdolności nume-
rycznych i umiejętności arytmetycznych badanych. Dlatego też pytania badawcze
postawione w niniejszej pracy powinny stanowić element każdego postępowania
diagnostycznego.

Czy wszyscy uczniowie z trudnościami w matematyce, skierowani do placówek
specjalistycznych w celu przeprowadzenia diagnozy, wykazują zaburzenia zdolno-
ści numerycznych i umiejętności arytmetycznych?

Czy wszyscy badani, wykazują deficyt w zakresie wiedzy ogólnej odnoszącej
się do pojęć matematycznych?

Osoby badane i procedura badania

W badaniu udział wzięło N = 111 uczniów, których rodzice zgłosili się do po-
radni psychologiczno-pedagogicznych w województwie pomorskim w celu zdiagno-
zowania, czyli potwierdzenia lub wykluczenia dyskalkulii rozwojowej. Po uzyska-
niu informacji od rodzica i nauczyciela matematyki podstawowe badania wykonano 
w poradniach rejonowych. następnie nastąpiło skierowanie uczniów na pogłębioną
diagnostykę do poradni specjalistycznej. Uczestnicy więc nie zostali dobrani do próby
w sposób losowy, były to bowiem dzieci z trudnościami w uczeniu się matema-
tyki. Po przeprowadzeniu specjalistycznych badań liczba uczniów ze zdiagnozo-
waną dyskalkulią rozwojową wyniosła N = 64, z izolowaną dysleksją – N = 25, 
a z współwystępowaniem dysleksji i dyskalkulii, czyli według klasyfikacji ICD-10 
z mieszanymi zaburzeniami umiejętności szkolnych – N = 22. W żadnej próbie
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uczniów płeć nie była reprezentowana w równym stopniu, ponieważ ogółem 
w badaniu 55,9% uczestników stanowili chłopcy (N = 62) oraz 44,1% (N = 49) –
dziewczęta.

Tabela 1. Struktura badanej grupy ze względu na płeć oraz rodzaj trudności w ucze-
niu się

Rodzaj trudności w uczeniu się
dyskalkulia dysleksja mieszane

Płeć n n n
Dziewczęta 35 9 5
Chłopcy 29 16 17
Razem 64 25 22

Pod względem wieku najmłodsze dziecko w grupie miało 8 lat, najstarsze zaś
– 16 (tabela 2).

Tabela 2. Struktura badanej grupy ze względu na wiek oraz rodzaj trudności w ucze-
niu się

Rodzaj trudności w uczeniu się N Min. Max. M SD
Dyskalkulia 64 10 16 11,83 2,41
Dysleksja 25 10 16 11,64 2,60
Mieszane 22 10 15 11,50 1,85

Metody badania

W procesie diagnozy wykorzystano test Kalkulia III (Košč, Ponczek, 1998) oraz
podtesty Arytmetyka i Wiadomości ze Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci
(Matczak, Piotrowska, Ciarkowska, 2008).

Test Kalkulia III (Košč, Ponczek, 1998) pozwala na diagnozę zdolności nume-
rycznych poprzez określenie wieku i ilorazu matematycznego. Narzędzie składa 
się z układów – przeliczalnych i jednorodnych elementów graficznych wpisanych
w schemat, zawierających relacje ilościowe i przestrzenne, zaprezentowane na
materiale konkretnym jako zbiory białych i czarnych kółek. Test nie zawiera żadnych
matematycznych symboli – cyfr, liczb czy symboli działań, co za tym idzie – jest
wolny od wpływów formalnej matematyki szkolnej. Zadaniem badanego jest
obliczenie liczby czarnych kółek wśród kółek białych, przy użyciu wybranej przez
niego strategii liczenia. Ocena wyboru rodzaju strategii liczenia pozwala ocenić
stopień kompetencji matematycznych. Uczeń powinien liczyć układy kółek czarnych,
które symetryczne względem osi schematu powtarzają się w początkowej fazie
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czterokrotnie, a w późniejszym etapie dwukrotnie. Przykładowe zadanie z testu
kalkulia III, o wyższym poziomie trudności związanym z dwoma różnymi układa-
mi czarnych kółek, zaprezentowano na rysunku 3.

 Rysunek 3. Przykładowe zadanie z testu kalkulia III z podwójnym powtórzeniem
układów

test ten dobrze nadaje się do diagnozowania dzieci z dyskalkulią rozwojową
charakteryzujących się zaburzoną zdolnością numeryczną.

Podtest Arytmetyka ze skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci (Matczak,
Piotrowska, Ciarkowska, 2008) posłużył do określenia poziomu wykonania operacji
na liczbach, czyli jest wskaźnikiem poziomu umiejętności arytmetycznych. ta słowna
podskala mierzy rozumienie słyszanych instrukcji, koncentrację na zadaniu oraz
poziom wykonania operacji na liczbach, czyli związana jest z czynnikiem pamięci 
i odporności na zakłócenia. Rezultaty osiągnięte w tej skali świadczą o poziomie
myślenia logiczno-arytmetycznego, rozumowania liczbowego, a także o szybkości
procesów umysłowych i tempie manipulacji liczbami. Pytania, jakie słyszą badani,
poukładane są zgodnie z poziomem trudności. Warto podkreślić fakt, iż trzy naj-
bardziej skomplikowane zadania zostały zapisane tak, by dziecko biorące udział 
w badaniu mogło je przeczytać.

Z podtestu Wiadomości wybrano cztery pytania dotyczące wiedzy ogólnej
odwołującej się do materiału matematycznego. Wykorzystano: Pytanie 9. Ile stu-
złotówek mieści się w pięćsetce? 13. Ile kilogramów mieści się w tonie? 17. Ile sztuk mieści
się w tuzinie? 19. Jaki jest przeciętny wzrost mężczyzny w Polsce?
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Wyniki

W pierwszej kolejności oceniono poziom zdolności numerycznych badanych.
Zgodnie z oczekiwaniami w teście kalkulia III odnotowano wyraźnie obniżony wiek
matematyczny dzieci ze zdiagnozowaną dyskalkulią M = 96,84 i z zaburzeniami
mieszanymi M = 98,82 w stosunku do uczniów wyłącznie z izolowaną dysleksją 
M = 136,40. Analogicznie sprawa wygląda w przypadku ilorazu matematycznego.
Grupy uczniów z dyskalkulią (M = 67,12) i zaburzeniami mieszanymi (M = 70,35)
uzyskały niższe wyniki w porównaniu z grupą uczniów z dysleksją (M = 96,23)
(tabela 3). Analiza post hoc (test Bonferroniego) wykazała, że w zakresie obu bada-
nych zmiennych różnice istotne statystycznie występują pomiędzy grupami: dyskal-
kulia vs dysleksja oraz dysleksja vs trudności mieszane (p < ,01); grupy dyskalkulia
i trudności mieszane nie różnią się istotnie między sobą pod względem wyników
w zakresie badanych zmiennych.

tabela 3. Porównanie wyników w teście kalkulia III w grupach uczniów o różnym
typie trudności w uczeniu się

typ trudności w uczeniu się
dyskalkulia 

(n = 64)
dysleksja 
(n = 25)

mieszane 
(n = 22)

FZmienna M SD M SD M SD
Wiek matematyczny
(kalkulia III) 96,84 16,54 136,40 34,53 98,82 17,36 30,64**

Iloraz matematyczny
(kalkulia III) 67,12 11,72 96,23 19,77 70,35 14,73 37,46**

N = 111; * p < ,05; ** p < ,01.

Dzieci z dyskalkulią (izolowaną lub współwystępującą z dysleksją) mają wiek
matematyczny istotnie niższy niż wiek życia, zaś uczniowie z dysleksją osiągnęli
wyniki w tym zakresie nawet przekraczające spodziewane dla danego wieku. Wynik
ten jednoznacznie wskazuje na deficyt w zakresie zdolności numerycznych w grupie
kryterialnej.

kolejnym etapem była ocena umiejętności arytmetycznych na podstawie pod-
testu Arytmetyka ze skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci (Matczak, Piotrowska,
Ciarkowska, 2008), ponieważ do rozwiązania zadań konieczne jest między innymi
rozumowanie arytmetyczne oraz biegłość w posługiwaniu się liczbami w procesie
liczenia (krasowicz-kupis, Wiejak, 2006).

Ponownie wyniki potwierdziły założenie, że deficyt umiejętności arytme-
tycznych charakteryzuje dzieci z dyskalkulią (tabela 4).
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tabela 4. Porównanie wyników w podteście Arytmetyka (WIsC-R) w grupach uczniów
o różnym typie trudności w uczeniu się

typ trudności w uczeniu się
dyskalkulia 

(n = 64)
dysleksja 
(n = 25)

mieszane 
(n = 22)

FZmienna M SD M SD M SD
Arytmetyka (WIsC-R) 7,28 2,41 9,84 2,70 6,82 1,97 12,33**
N = 111; * p < ,05; ** p < ,01.

Średnie osiągane rezultaty w grupie dzieci z dysleksją były istotnie wyższe 
M = 9,84 od dzieci ze zdiagnozowaną dyskalkulią M = 7,28 i zaburzeniami miesza-
nymi M = 6,82. Wykonana analiza post hoc (test Bonferroniego) wykazała, że w za-
kresie tej zmiennej ponownie różnice istotne statystycznie występują pomiędzy
grupami: dyskalkulia vs dysleksja oraz dysleksja vs trudności mieszane (p < ,01),
natomiast brak jest różnic między grupą uczniów z dyskalkulią a grupą uczniów 
z trudnościami mieszanymi.

na podstawie wyników można stwierdzić obniżony poziom umiejętności aryt-
metycznych – wyniki przeciętne szacowane są w obszarze 8-12 punktów przeliczo-
nych, a badani z dyskalkulią (izolowaną bądź współwystępującą) plasowali się
poniżej. Uczniowie z podwójną diagnozą uzyskali wyniki niższe, nie dlatego, że
mają bardziej nasiloną dyskalkulię, lecz dlatego, że współwystępująca dysleksja
utrudniała jeszcze funkcjonowanie w sytuacji zadania matematycznego z treścią.

Aby uzyskać dane dotyczące poziomu wiedzy ogólnej odnoszącej się do pojęć
matematycznych, konieczna była analiza wyników uzyskanych w czterech wybra-
nych pytaniach z podtestu Wiadomości.

tabela 5. Porównanie średnich wyników odpowiedzi (wskaźników wykonania) na
wybrane pytania w podteście Wiadomości (WIsC-R) w grupach uczniów
o różnych rodzajach trudności w uczeniu się

typ trudności w uczeniu się
dyskalkulia 

(n = 64)
dysleksja 
(n = 25)

mieszane 
(n = 22)

FPytanie w podteście
Wiadomości (WIsC) M SD M SD M SD

Ile stuzłotówek mieści się 
w pięćsetce? ,78 ,42 ,76 ,44 ,64 ,49 ,91

Ile kilogramów mieści się 
w tonie? ,63 ,49 ,71 ,46 ,62 ,50 ,29

Ile sztuk mieści się 
w tuzinie? ,21 ,41 ,38 ,50 ,10 ,31 2,46

Jaki jest przeciętny wzrost
mężczyzny w Polsce? ,58 ,50 ,62 ,50 ,32 ,48 2,46

N = 111; * p < ,05; ** p < ,01.
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nie wykazano istotnych różnic w tym zakresie – badani uczniowie, niezależnie
od typu trudności w uczeniu się, prezentowali podobny poziom wiedzy odnoszącej
się do pojęć matematycznych. Prawdopodobnym wyjaśnieniem braku różnic w tym
zakresie u uczniów z dyskalkulią w porównaniu z pozostałymi grupami jest to, że
wiadomości z każdego zakresu można nauczyć się, często bez konieczności ich
rozumienia.

niezmiernie ważna w tym wypadku jest jednak analiza jakościowa poszcze-
gólnych odpowiedzi. Warto przytoczyć odpowiedzi losowo wybranych dzieci 
z każdej grupy badanej, zaczynając od dzieci ze zdiagnozowaną dyskalkulią roz-
wojową. na pytanie dotyczące średniego wzrostu mężczyzny uczniowie ci udzielili
odpowiedzi, takie jak 35 czy 50 centymetrów. Dzieci ze stwierdzoną izolowaną
dyskalkulią rozwojową odpowiedziały także, że tona to 100 kilogramów, tuzin to
15, a w pięćsetce mieści się 5 tysięcy stuzłotówek. Dzieci, u których stwierdzono
występowanie mieszanych zaburzeń umiejętności szkolnych, w tym dyskalkulii,
udzielają jakościowo podobnych odpowiedzi, co uczniowie z izolowanymi specy-
ficznymi zaburzeniami uczenia się arytmetyki. W tej grupie odnotowano błędne
odpowiedzi, takie jak 600 lub 40 centymetrów jako średni wzrost mężczyzny, a także
oszacowanie tuzina na 10, a tony na 5. Uczniowie z izolowaną dyskalkulią osiągają
lepsze rezultaty w analizowanych czterech pytaniach i najczęściej udzielają błędnych
odpowiedzi na pytanie dotyczące tuzina, co może świadczyć o braku wiedzy z tego
zakresu. Podczas analizy jakościowej wyników szczególną uwagę zwrócono na fakt,
iż dzieci ze wszystkimi typami problemów w uczeniu się mogą mylić się lub błęd-
nie szacować, jednak pytaniem, które najlepiej pokazuje niedorzeczność odpowie-
dzi dzieci ze zdiagnozowaną dyskalkulią rozwojową lub z zaburzeniami miesza-
nymi, jest to dotyczące wzrostu. Uczniowie podawali odpowiedzi, jak na przykład 
30 centymetrów lub 6 metrów, nie dostrzegając skali poziomu niedoszacowania lub
przeszacowania. najczęściej popełniane nieznaczne błędy wynikać mogą ze wzrostu
ojca dziecka, jednak można tak wnioskować przy błędach rzędu 10-15 centymetrów,
a nie – jak w przypadku opisywanych badanych – kilkudziesięciu czy nawet kilkuset.

W dalszej kolejności dokonane zostały analizy korelacyjne, aby wykazać związki
pomiędzy zdolnościami numerycznymi, umiejętnościami arytmetycznymi oraz
wiadomościami matematycznymi – co wcześniej opisano w modelu (rysunek 2).

tabela 6. korelacja (r Pearsona) między podskalą Arytmetyka (WIsC-R) a wynikami
testu kalkulia III

Arytmetyka 
(WIsC-R)

Wiek matematyczny
(kalkulia III)

Wiek matematyczny
(kalkulia III) ,47** -

Iloraz matematyczny
(kalkulia III) ,41** ,70**

N = 111; * p < ,05; ** p < ,01.
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Oczywiście nie zaskakuje wysoka korelacja wieku i ilorazu matematycznego,
ale podkreślić należy przede wszystkim występowanie znaczącej i istotnej staty-
stycznie relacji pomiędzy zdolnościami numerycznymi określanymi testem Kalkulia
III i umiejętnościami arytmetycznymi ocenianymi za pomocą podskali Arytmetyka
z testu WISC-R.

Następnie dokonano analizy związków wiadomości matematycznych ze zdol-
nościami numerycznymi i umiejętnościami arytmetycznymi.

Tabela 7. Korelacja (punktowo-dwuseryjna) między średnim wynikiem uzyskanym
w odpowiedziach na wybrane pytania podtestu Wiadomości (WISC-R) 
a podskalą Arytmetyka (WISC-R) oraz wiekiem matematycznym badanych
(Kalkulia III)

Pytania w podteście
Wiadomości (WISC)

Arytmetyka 
(WISC)

Wiek matematyczny
(Kalkulia III)

Średnie wyniki z czterech
wybranych pytań ,22* ,31**

N = 111; * p < ,05; ** p < ,01.

Nie zaskakuje fakt, że uzyskano istotne, choć słabe zależności pomiędzy wiado-
mościami matematycznymi a zdolnościami numerycznymi i umiejętnościami aryt-
metycznymi badanych – wynik potwierdza zasadność modelu przedstawionego na
rysunku 2.

Dyskusja

Kiedy analizujemy wyniki testu Kalkulia III, poza znormalizowanym wiekiem
i ilorazem matematycznym warto zwrócić uwagę także na poprawność obliczeń
cząstkowych. Poniżej przedstawiono fragment arkusza, na którym zaobserwować
można delikatne ślady po długopisie świadczące o zliczaniu wszystkich kółek po
kolei (co potwierdziła osoba przeprowadzająca badanie oraz zapis wideo), a także
prowadzenie dodatkowych obliczeń zadań o niskim stopniu trudności i niedużym
zakresie liczbowym u góry strony.

Dodatkowe obliczenia zarówno prowadzone adekwatnie do instrukcji pod
zadaniem, jak i te na marginesach arkusza mają dużą wartość diagnostyczną. Taka
jakościowa analiza wykonania pozwala na określenie, czy przyczyną bardzo niskie-
go wyniku może być jedynie błąd w zliczeniu kółek w pojedynczej ćwiartce, gdyż
działania dodawania i mnożenia zostały przeprowadzone poprawnie. Mogłoby to
świadczyć o chwilowej utracie koncentracji podczas liczenia kółek w układzie, a nie
o zaburzeniach z zakresu arytmetyki. Jeżeli w obliczeniach cząstkowych pojawiają
się błędy, jednak badany zauważył i stosował strategie zliczania kółek w pojedyn-
czych ćwiartkach i następnie mnożenia ich zgodnie z osiami symetrii, to fakt ten
może wiązać się z brakami w edukacji arytmetyki i w szkolnych umiejętnościach

strona  773



strona 767

matematycznych. W obu przypadkach zazwyczaj mielibyśmy do czynienia z dzieć-
mi bez specyficznych zaburzeń, które mimo niskiego wyniku czynników wieku 
i ilorazu matematycznego, w przeciwieństwie do uczniów z dyskalkulią, dostrzegają
istniejące w zadaniu relacje oraz cechują się relatywnie wyższym poziomem
zdolności przestrzennych i rozumowania. Przeprowadzone badania pozwoliły na
skonstruowanie rysu profilu dziecka ze zdiagnozowaną dyskalkulią. U takiego
dziecka zdolności numeryczne na podstawie testu kalkulia III oceniono na niskie,
umiejętności arytmetyczne po przeanalizowaniu wyników podtestu Arytmetyka
również są obniżone. Badani stosują strategie liczenia charakterystyczne dla dzieci
o niższym wieku życia oraz potrzebują więcej czasu na wykonanie operacji mate-
matycznych.

Rysunek 4. Fragment arkusza jednej z osób badanych ze zdiagnozowanymi specy-
ficznymi zaburzeniami w nauce matematyki przedstawiający ślady po
zliczaniu kółek oraz liczenie pisemne

Źródło: materiały własne.

 

Pomimo że w ostatnich latach prowadzi się coraz więcej badań dotyczących
dyskalkulii rozwojowej, to nadal więcej postawiono pytań niż udzielono odpo-
wiedzi. Głównymi problemami badawczymi z zakresu poznawczych korelatów
trudności są wybrane aspekty, takie jak pamięć operacyjna (Dark, Benbow, 1991)
czy też rozumowanie matematyczne (Jordan, Montani, 1997; Jordan, hanich, ka-
plan, 2003).

Geary i współpracownicy (2004) zauważyli, że dzieci z dyskalkulią rozwojową
w mniejszym stopniu dostosowują swój wybór strategii do poziomu trudności
danego zadania niż uczestnicy kontrolni, wykorzystują niewystarczające i bardziej
niedojrzałe strategie. Wymienili oni zliczanie lub zgadywanie zamiast rozkładu lub
sięgania do faktów arytmetycznych. Badacze wysnuwają hipotezy dotyczące
powodu korzystania z niedojrzałych strategii. I tak Butterworth (2005) potencjalnie
łączy to zjawisko z upośledzonym rozumieniem liczb, Geary i współpracownicy
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(2004) zaś z brakami w pamięci operacyjnej, utrudniającymi przechowywanie
faktów matematycznych w pamięci długotrwałej. LeFevre i współpracownicy (2013)
zasugerowali, że powodem tego może być relatywnie słabsze wstrzymywanie
nieistotnych informacji lub niższy poziom uwagi wykonawczej. Potwierdzają to
badania z udziałem dzieci w wieku 10 lat, u których stwierdzono deficyty umiejęt-
ności sięgania do faktów w przypadku rozmaitych treści, nie tyko liczbowych (De
visscher, noël, 2014). Ukazując różne przyczyny osiągania niskiego wyniku w teście
kalkulia III, warto jeszcze raz podkreślić indywidualne podejście do każdego ba-
danego, wnikliwą obserwację sposobu wykonywania zadań, a nawet sam sposób
zapisywania symboli matematycznych i cyfr w ćwiczeniach arytmetycznych. Dia-
gnozując specyficzne zaburzenia w nauce matematyki, istotne jest określenie typu
występującej dyskalkulii oraz wykluczenie innych jednostek nozologicznych. Według
autorów testu kalkulia III w momencie analizy zapisu można zdiagnozować dys-
kalkulię graficzną lub dysleksję z dysgrafią. Różnorakie inwersje liczb wielocyfro-
wych, deformacje obrazu graficznego czy też zły zapis liczb w algorytmie pisemnym
mogą prowadzić do błędnych obliczeń, a tym samym niskiego wyniku ogólnego,
mimo że osoba badana nie ma problemów z liczeniem, a procesy rozumowania 
i umysłowe operacje arytmetyczne przebiegają prawidłowo. W Polsce pojawiły się
także badania dotyczące rozumowania operacyjnego. Gruszczyk-kolczyńska (2012)
uważa, że u dzieci z trudnościami w uczeniu się arytmetyki występuje opóźnie-
nie rozwoju w tym zakresie na poziomie myślenia słowno-pojęciowego, funkcji
motorycznych oraz operacji konkretnych. O wielu zaburzonych funkcjach mogą
świadczyć obserwacje dokonane podczas wykonywania badań przy użyciu testu
kalkulia III. Wykorzystywane niedojrzałe strategie zliczania czarnych kółek mogą
świadczyć nie tylko o niskim poziomie umiejętności arytmetycznych czy nieopa-
nowanych w odpowiednim stopniu wiadomościach i umiejętnościach szkolnych,
ale także o potencjalnych deficytach z zakresu rozumowania, wnioskowania, pa-
mięci oraz organizacji przestrzennej lub stronnej.

nie powstał, jak do tej pory, profil funkcji poznawczych typowy dla dyskalku-
lii rozwojowej, a dotychczasowo opublikowane badania pozwalają jedynie na cząst-
kową analizę wyników, dającą możliwość fragmentarycznego zapoznania się ze
specyfiką funkcjonowania dzieci z takim zaburzeniem. Jedną z niewielu publikacji
mających na celu określenie tendencji zdolności i możliwości poznawczych dzieci
ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się matematyki była praca Oszwy i kraso-
wicz-kupis (2008). Autorki otrzymały wyniki świadczące o obniżeniu się poziomu
pewnych funkcji poznawczych poniżej typowego dla grupy odniesienia, czyli po-
ziomu intelektualnego. Uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej charakteryzu-
jących się trudnościami w nauce matematyki cechowało obniżenie funkcji rozumo-
wania i operacji na liczbach (podtest Arytmetyka), integracji wzrokowo-ruchowej
(podtest kodowanie) oraz planowania i koordynacji wzrokowo-ruchowej (podtest
Labirynt). Warto podkreślić, iż zauważone różnice są raczej niewielkie, a jedyne
istotne dotyczyły podtestu Arytmetyka. Oszwa i krasowicz-kupis (2008) zasugero-
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wały, że dzieci z trudnościami arytmetycznymi charakteryzują się deficytami z zakre-
su rozumowania oraz wykonywania poprawnych operacji umysłowych na liczbach,
jednak nie stwierdzono problemów z samym posługiwaniem się liczbami i uwagą.
Zależności uzyskane w opisanym badaniu potwierdzają stawianą tezę dotyczącą
złożoności i zróżnicowania rozmaitych procesów mentalnych koniecznych do prze-
twarzania liczb.

Porównując wyniki zaprezentowanych w artykule badań z pracami innych
autorów również wykorzystujących skalę Inteligencji Wechslera do badania uczniów
z dyskalkulią, warto przytoczyć dane uzyskane przez D’Angiulli i siegel (2003),
którzy nie uzyskawszy żadnego charakterystycznego profilu, ani nawet tendencji
dotyczących wyników podtestów skali WIsC-R, zasugerowali, iż u dzieci z trudno-
ściami arytmetycznymi powinno odejść się od oceny poziomu inteligencji. Autorzy
uznali, że w takim przypadku jedyną słuszną drogą jest opieranie diagnozy wy-
łącznie na analizie rezultatów osiąganych w szkole lub w testach osiągnięć lub
umiejętności arytmetycznych przeprowadzanych w poradni.

W dyskusji warto zwrócić uwagę na niedoskonałości narzędzi użytych zarów-
no w przytaczanych pracach (D’Angiulli, siegel, 2003), jak i przeprowadzonym 
badaniu. Istotna jest tutaj przede wszystkim procedura WIsC-R, która szczegól-
nie u dzieci z diagnozowaną dyskalkulią może powodować zamazanie wyników. 
W niektórych podtestach WIsC-R obowiązuje zasada rozpoczynania od pytania
któregoś z kolei ze względu na wiek. I tak dla ucznia w wieku 11 lat w podteście
Wiadomości z zasady omija się sześć pierwszych pytań, z których dwa odnoszą się
do faktów matematycznych. W świetle analizowanych w opisywanym badaniu
odpowiedzi rysuje się szansa, że gdyby badanie rozpoczęło się od pierwszej pozycji,
dziecko z dyskalkulią nie odpowiedziałoby na powyższe pytania, więc trudności
zauważalne byłyby wcześniej, co jednocześnie wpływałoby na całościowy wynik
dziecka. Z perspektywy niedoskonałości narzędzi warto zwrócić też uwagę na
badanie Ashkenazi, Mark-Zigdon i henik (2013), gdzie autorzy doszli do wniosku,
że przedstawianie ustrukturyzowanych układów kółek wpływa negatywnie na re-
zultaty dzieci z dyskalkulią rozwojową, w przeciwieństwie do grupy kontrolnej.
kiedy pokazywano uczniom bez zaburzeń kółka ułożone losowo, a w następnym
etapie – w sposób uporządkowany, zauważono istotnie pozytywny wpływ formy
prezentacji na czas wykonania zadania. Autorzy badania doszli więc do wniosku,
że deficytem dzieci z dyskalkulią może być brak konkretnych umiejętności roz-
poznawania wzorów.

narzędzia użyte w przeprowadzonym badaniu oraz analizowane rezultaty
pokazują konieczność szerokiego spojrzenia na diagnostykę specyficznych zaburzeń
w nauce matematyki, w celu nie tylko stwierdzenia lub wykluczenia konkretnego
specyficznego deficytu, ale także oceny całościowego funkcjonowania poznawczego
każdego badanego dziecka. Rozpatrując kierunki dalszych badań, naukowcy oraz
specjaliści z zakresu psychologii klinicznej i rozwojowej, neuropsychologii, a także
pedagogiki, powinni kontynuować badania dotyczące podstaw zaburzeń nauki
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matematyki. tym, na co można byłoby zwrócić uwagę w przyszłości, jest zastoso-
wanie w podobnych opracowaniach grupy kontrolnej, by nie porównywać tylko
wyników uzyskiwanych przez uczniów z różnymi deficytami w nauce, ale także
przez dzieci zdolne z danej populacji. sami autorzy testu kalkulia III (košč, Ponczek,
1998) stwierdzają, że zdolności matematyczne są dyspozycjami stanowiącymi
warunek zarówno uzyskiwania osiągnięć w matematyce, jak i pomyślnego uczenia
się na każdym etapie formalnej edukacji. Borawska-kalbarczyk (2015) podkreśla, że
niski poziom umiejętności arytmetycznych w negatywny sposób wpływa na osią-
gnięcia naukowe i zawodowe człowieka, a także jego funkcjonowanie w społe-
czeństwie. Dlatego tak niezmiernie ważne jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej
specyficznych zaburzeń liczenia, udoskonalanie diagnozy w poradniach psycholo-
giczno-pedagogicznych oraz edukacja specjalistów z zakresu terapii i zajęć korek-
cyjno-kompensacyjnych zaburzeń procesu liczenia.

Ograniczenia przeprowadzonych badań

Głównym ograniczeniem prezentowanych badań jest zastosowanie testu
inteligencji WIsC-R, który ze względu na przestarzałe normy jest obecnie systema-
tycznie zastępowany w procesie diagnozy testami aktualnymi – mankament ten
wynika z faktu, że prezentowane w pracy badania prowadzone były w latach 2014-
-2016. Dlatego warto przeprowadzić analogiczne badania z wykorzystaniem skali
Inteligencji stanford-Binet 5 (Gale i in., 2017) czy w przyszłości WIsC-v.
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Streszczenie. trudności w nauce matematyki to problem dotykający około 
40% uczniów, a nieścisłości terminologiczne i problemy w obszarze diagnozy są 
w tym zakresie ogromne. W prezentowanej pracy podjęto próbę ujednolicenia
terminologii poprzez zdefiniowanie podstawowych pojęć – zdolności numerycz-
nych, umiejętności arytmetycznych oraz wiadomości matematycznych. Przedsta-
wiono również autorski Model Rozwoju kompetencji Matematycznych. Celem
przeprowadzonych analiz było sprawdzenie, czy uczniowie z dyskalkulią wyka-
zują zaburzenia zdolności numerycznych i umiejętności arytmetycznych czy też
deficyt w zakresie wiedzy z zakresu pojęć matematycznych. Badania przepro-
wadzone zostały wśród 111 uczniów w wieku 11-12 lat, z rozpoznaniem (1) dys-
kalkulii rozwojowej, (2) izolowanej dysleksji oraz (3) mieszanych zaburzeń uczenia
się. W badaniach wykorzystano test kalkulia III oraz podtesty Arytmetyka i Wiado-
mości zaczerpnięte ze skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WIsC-R). niższy
iloraz i wiek matematyczny, a także zaobserwowane niedojrzałe strategie liczenia
i szacowania pozwoliły z dużym prawdopodobieństwem wskazać na deficyt w za-
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kresie zdolności numerycznych, a także zaburzenie umiejętności arytmetycznych
w grupie dzieci z izolowaną dyskalkulią.
Słowa kluczowe: zdolności numeryczne, Model Rozwoju kompetencji Matema-
tycznych, specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych
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WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKA PSYCHOMETRYCZNA 
POLSKIEJ ADAPTACJI SKALI PODATNOŚCI NA NUDĘ (BPS)

Maria Flakus1

INITIAL PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS  
OF POLISH ADAPTATION OF BOREDOM PRONENESS SCALE (BPS)

Summary. The aim of the article is to present the psychometric properties of Pol-
ish adaptation of Boredom Proneness Scale (BPS), developed by Farmer and Sund-
berg. The participants of two-stage research were students of University of Silesia 
and adult individuals (N = 622). Previously proposed factor structures of BPS were 
not confirmed in Polish conditions. Therefore, EFA was conducted, in which seven 
factors were extracted. According to low amount of items in subscales, the original 
scale were shortened. In result, the 12-item questionnaire was obtained, includ-
ing two factors of boredom proneness – Internal and External Stimulation. The 
two-factor structure was confirmed using CFA in the second study. The 12-item 
version of BPS was characterised by satisfactory level of concurrent validity and 
internal consistency. The results suggest that short version of BPS may be used in 
research as a passable measure of boredom proneness. However, several limita-
tions of the research must be considered. 
Key words: boredom proneness, boredom, Boredom Proneness Scale, psychomet-
ric measures of boredom

Wprowadzenie

Podatność na nudę jako konstrukt teoretyczny

Nuda definiowana jest jako „szczególny stan psychopatologiczny powstający 
w wyniku ekspozycji na monotonną sytuację”2 (O’Hanlon, 1981, s. 54). Definicja ta 
zwraca uwagę na rolę cech sytuacyjnych (monotonii, powtarzalności, braku zło-

1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski (Institute of Psychology, University of Silesia), 
ORCID: 0000-0002-6667-8020.

2 Wszystkie tłumaczenia z języka angielskiego wykonane zostały przez autorkę.
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żoności itd.) jako czynników wpływających na powstawanie nudy. Wydaje się to 
w dużym stopniu zbieżne z intuicyjnym, subiektywnym poczuciem nudy jako sta-
nu dostępnego większości ludzi.

Jakkolwiek rola czynników sytuacyjnych wyraźnie podkreślana jest w opra-
cowaniach dotyczących nudy (Berlyne, 1960; Mikulas, Vodanovich, 1993; Darden, 
Marks, 1999; Wagner i in., 2008), to badacze nudy akcentują także znaczenie czyn-
ników wewnętrznych, pośredniczących w jej generowaniu (Barbalet, 2000; MacDo-
nald, Holland, 2002; Binnema, 2004; Eastwood i in., 2007). Czynniki te mają cha-
rakter podmiotowy, związany z subiektywną ewaluacją środowiskowej stymulacji 
jako niesatysfakcjonującej (Zuckerman i in., 1978; Farmer, Sundberg, 1986; Zucker-
man, 2003). Stąd też czasem zwraca się uwagę na subiektywny charakter nudy jako 
takiej (zob. Hill, Perkins, 1985), definiując ją jako stan relatywnie niskiego pobu-
dzenia oraz braku satysfakcji, związany z nieadekwatnie (w stosunku do potrzeb 
jednostki) stymulującym środowiskiem zewnętrznym (Mikulas, Vodanovich, 1993; 
Vodanovich, 2003). W kontekście tym często zwraca się także uwagę na zróżnico-
wanie w zakresie indywidualnych możliwości radzenia sobie z nudą i przeciw-
działania jej (np. uruchamiania indywidualnie określonych strategii zaradczych 
– Fahlman, 2008; Fahlman i in., 2013). 

W związku z silnym akcentowaniem czynników podmiotowych, partycy-
pujących we wzbudzaniu nudy, w literaturze psychologicznej pojawia się poję-
cie podatności na nudę. Rozumiana jest ona jako wymiar różnic indywidualnych 
związany z osobową skłonnością do odczuwania nudy w różnych sytuacjach życia 
codziennego oraz stopniem, w jakim dana jednostka reaguje na nią – np. jej często-
tliwością, zakresem oraz doświadczaną uciążliwością. W kontekście tym koncept 
podatności na nudę niejako implicite zakłada również istnienie indywidualnego 
zróżnicowania w zakresie umiejętności mobilizowania zasobów związanych z ra-
dzeniem sobie i adaptacją do nisko stymulującej sytuacji. Osoby silnie podatne na 
nudę mają tendencję do nudzenia się w szerszym spektrum sytuacji – nawet tych 
niepowodujących podobnej reakcji u osób mniej podatnych na nudę, co w skraj-
nych przypadkach objawiać się może poczuciem chronicznego znudzenia w więk-
szości codziennych sytuacji. Osoby te mają także bardziej ograniczone zasoby ra-
dzenia sobie z nudą, nie mogąc jej efektywnie przeciwdziałać (Farmer, Sundberg, 
1986; Vodanovich, Kass, 1990). 

Podatność na nudę w badaniach

W dotychczasowych badaniach wyodrębniono wiele korelatów podatności na 
nudę. Wskazuje się m.in. na związki między podatnością na nudę oraz negatyw-
nymi stanami afektywnymi, takimi jak depresja (Farmer, Sundberg, 1986; Gana, 
Akremi, 1998; Carriere, Cheyne, Smilek, 2008; Godlberg i in., 2011; LePera, 2011), 
lęk (Vodanovich, Verner, Gilbride, 1991; Gordon i in., 1997; Sommers, Vodanovich, 
2000; LePera, 2011) oraz złość (Rupp, Vodanovich, 1997; Dahlen i in., 2004). 
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Niektórzy badacze wskazują także na możliwość istnienia korelacji pomiędzy 
podatnością na nudę i impulsywnością (Watt, Vodanovich, 1992) oraz skłonnością 
do podejmowania zachowań ryzykownych (Vodanovich, Kass, 1990). Raportowa-
no związki między nudą oraz licznymi zaburzeniami zachowania, np. hazardem 
(Blaszczynski, McConaghy, Frankova, 1990; Mercer, Eastwood, 2010), patologicz-
ną prokrastynacją (Blunt, Pychyl, 1998; Vodanovich, Rupp, 1999) oraz nadużywa-
niem substancji psychoaktywnych i alkoholu (Paulson, Coombs, Richardson, 1990; 
Wiesbeck i in., 1996; Todman, 2003). 

Współcześnie zwraca się uwagę na wzrost zainteresowania zjawiskiem nudy, 
która stała się przedmiotem nie tylko teoretycznej refleksji, ale także licznych badań 
naukowych (Vodanovich, Watt, 2016). Zmiana zakresu eksploracji tej przestrzeni 
problemowej wydaje się szczególnie znamienna w kontekście ostatnich 20 lat (por. 
Vodanovich, 2003). Mimo to badania nad podatnością na nudę prowadzone są na 
gruncie polskim raczej sporadycznie. Niewiele jest także teoretycznych opracowań 
dotyczących nudy w polskiej literaturze psychologicznej – w języku polskim do tej 
pory ukazały się jedynie dwa opracowania dotyczące nudy (zob. Chruszczewski, 
2015; Flakus, 2016). 

Jedną z przyczyn absencji nudy w polskich badaniach naukowych jest brak 
narzędzi psychometrycznych, za pomocą których można dokonywać jej pomiaru. 
Pomimo faktu, iż narzędzia te nie stanowią w żadnym wypadku nowinki psy-
chometrycznej (powstawały bowiem często jeszcze w ubiegłym stuleciu i po dziś 
dzień – z pewnymi korektami wynikającymi ze zmian kulturowych – z powodze-
niem stosowane są w badaniach), jak do tej pory nie stworzono polskich adaptacji 
skal stosowanych powszechnie do badania nudy. 

Charakterystyka Skali Podatności na Nudę

Jednym z najbardziej upowszechnionych narzędzi badających podatność na 
nudę jest Skala Podatności na Nudę (Boredom Proneness Scale, BPS; Farmer, Sun-
dberg, 1986). Oryginalna wersja kwestionariusza składa się z 28 stwierdzeń, oce-
nianych przez osobę badaną na skali dychotomicznej (prawda/fałsz). Zgodność 
wewnętrzna skali, oceniana w badaniach prowadzonych przez autorów na grupie 
studentów, oszacowana została na poziomie ,79 (Farmer, Sundberg, 1986), w bada-
niach innych autorów zamyka się natomiast w przedziale od ,72 do ,77 (Ahmed, 
1990; Blunt, Pychyl, 1998; Gana, Akremi, 1998). 

Niektórzy autorzy wskazują na możliwość ustosunkowywania się do pozycji 
testowych na skali siedmiostopniowej (np. Dahlen i in., 2004; Danckert, Allman, 
2005; Chaney, Blalock, 2006; Kass, Beede, Vodanovich, 2010; Malkovsky i in., 2012; 
Mercer-Lynn, Hunter, Eastwood, 2013; Mercer-Lynn, Bar, Eastwood, 2014). Umoż-
liwia to uzyskiwanie porównywalnych lub nawet większych współczynników 
zgodności wewnętrznej, wahających się od ,79 do ,84 (Harris, 2000; Vodanovich, 
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Kass, 1990; Seib, Vodanovich, 1998), stąd też podobny klucz odpowiedzi rekomen-
dowany jest przez niektórych badaczy (Vodanovich, Kass, 1990; Harris, 2000).

BPS cechuje się zadowalającym poziomem stabilności bezwzględnej, szacowa-
nej za pomocą testu i retestu z jednotygodniowym odstępem czasowym – na pozio-
mie ,83 dla obu płci (Farmer, Sundberg, 1986). Również pozostali autorzy zgłaszają 
dużą stabilność czasową wyników uzyskiwanych w teście (nawet dla wydłużo-
nego do trzech tygodni odstępu między kolejnymi badaniami – zob. McGiboney, 
Carter, 1988; Gana, Akremi, 1998).

Przez ostatnie lata różni badacze badali strukturę czynnikową BPS (Ahmed, 
1990; Vodanovich, Kass, 1990; Gordon i in., 1997; Vodanovich, Watt, Piotrowski, 
1997; Gana, Akremi, 1998). Jednym z pierwszych rozwiązań była struktura dwu-
czynnikowa zaproponowana przez Ahmeda (1990), który prowadząc badania na 
grupie 154 kanadyjskich studentów, wyróżnił dwa niezależne czynniki, współtwo-
rzące podatność na nudę, tj. apatię i nieuwagę. Ku rozwiązaniom dwuczynnikowym 
skłaniali się także Gana i Akremi (1998), którzy w badaniach nad francuską ada-
ptacją narzędzia (prowadzonego na grupie 270 studentów i dorosłych) wskazali na 
możliwość wyróżnienia w jego obrębie dwóch czynników, związanych z wewnętrz-
ną i zewnętrzną stymulacją.

Również inne badania dotyczące struktury czynnikowej BPS wskazywały na 
możliwość przyjęcia rozwiązań wieloczynnikowych. Vodanovich i Kass (1990), ba-
dając grupę 385 amerykańskich studentów, wskazywali na możliwość wyodręb-
nienia pięciu komponentów podatności na nudę. Czynniki te określone zostały 
jako: stymulacja zewnętrzna, stymulacja wewnętrzna, odpowiedź afektywna, percepcja 
czasu oraz skrępowanie. Kolejne badania pokazały, że w obrębie pięciu wyodręb-
nionych uprzednio czynników wyróżnić można swego rodzaju czynniki niższego 
rzędu. W obrębie wcześniej wyodrębnionego czynnika związanego ze stymulacją 
wewnętrzną wyróżniono z kolei dwa niezależne czynniki – kreatywność i utrzymy-
wanie uwagi. Natomiast w obrębie czynnika związanego ze stymulacją zewnętrzną 
wyróżniono dwie składowe – monotonię oraz wyzwanie. Dodatkowo wyodrębnio-
nym czynnikiem, nieuwzględnionym w modelu pięcioczynnikowym, była cierpli-
wość (Vodanovich, Watt, Piotrowski, 1997).

Ku rozwiązaniom pięcioczynnikowym skłaniali się także Gordon i jego współ-
pracownicy (1997). Próbowali oni potwierdzić model pięcioczynnikowy zasugero-
wany przez Vodanovicha i Kassa (1990). Wyniki badań dały częściowe podstawy do 
przyjęcia rozwiązania pięcioczynnikowego. Dwa z uzyskanych czynników – niski 
poziom samoregulacji i potrzeba dreszczyku stanowiły czynniki analogiczne względem 
wewnętrznej i zewnętrznej stymulacji, pojawiających się w poprzednich badaniach 
Vodanovicha i Kassa. Trzeci z wyodrębnionych czynników – niepokój w poczuciu 
ograniczenia – stanowił ekwiwalent skrępowania. Dwa pozostałe czynniki wyróż-
nione przez Gordona i współpracowników to niedobór kreatywności oraz nieuwaga.

Uzyskane rozwiązania czynnikowe wydają się znacząco różne – zarówno pod 
względem wyróżnionej liczby czynników, jak i sposobów ich konceptualizowania. 
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Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, iż badacze używali wariantów 
BPS różniących się sposobem odpowiadania na pozycje testowe – część z badaczy 
wykorzystała punktowanie dychotomiczne (Ahmed, 1990; Gana, Akremi, 1998), 
inni zaś skalę siedmiostopniową (Vodanovich, Kass, 1990; Gordon i in., 1997). Ist-
niały także różnice w zakresie kryterium włączania poszczególnych itemów do 
skali. Minimalna wartość, jaka pojawiła się w badaniach, to ładunki czynnikowe 
na poziomie ,30 (Ahmed, 1990; Gordon i in., 1997), w innych przypadkach kryte-
rium włączenia była wielkość ładunku czynnikowego równego co najmniej ,40 (np. 
Vodanovich, Kass, 1990). Dodatkowo badacze ci wykorzystywali różne sposoby ro-
tacji ładunków czynnikowych – w pewnych przypadkach była to rotacja Varimax 
(Gordon i in., 1997; Vodanovich, Kass, 1990), w innych zaś wykorzystano rotację 
ukośną (Gana, Akremi, 1998) lub prezentowano ładunki czynnikowe nierotowane 
(Ahmed, 1990). 

Prócz kwestii natury statystycznej i psychometrycznej istotne wydaje się 
zwrócenie uwagi na fakt, że tym, co różniło poszczególne badania, nader wszystko 
był charakter badanej próby. Jakkolwiek badania różnych grup podejmowane są 
ze względu na chęć generalizacji rezultatów badawczych, to w odniesieniu do po-
datności na nudę, nacechowanej w dużym stopniu różnicami międzykulturowymi 
(Sundberg i in., 1991; Vodanovich, Watt, 1999), fakt ten uniemożliwia jednoznaczne 
interpretowanie struktury czynnikowej BPS. Jednocześnie sugeruje to, iż dla każ-
dej populacji struktura podatności na nudę może cechować się pewnymi różnicami 
względem rozstrzygnięć czynionych dla pozostałych grup.

Pomimo braku zgodności pomiędzy poszczególnymi badaczami w kwestii 
liczby czynników konstruujących podatność na nudę szacowaną przy użyciu BPS, 
Vodanovich i współpracownicy (2005) zwracają uwagę na fakt, iż najczęściej rapor-
towane, a zarazem najstabilniejsze czynniki, jakie wyłaniano w dotychczasowych 
badaniach, to stymulacja zewnętrzna i wewnętrzna. Stworzyli oni skróconą, 12-ite-
mową wersję BPS, badającą właśnie te dwa czynniki. W przeprowadzonej przez 
nich konfirmacyjnej analizie czynnikowej model dwuczynnikowy okazał się do-
brze dopasowany do danych empirycznych. Znalazł on także częściowe potwier-
dzenie w badaniach prowadzonych przez Meltona i Schulenberga (2009).

Opis konstrukcji polskiej wersji skali 

pierwszym etapem prac nad adaptacją narzędzia było dokonanie tłumaczenia 
oryginalnej skali. W tym celu zaproszono do współpracy czterech pracowników In-
stytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy w sposób biegły 
posługiwali się językiem angielskim. Dokonali oni niezależnych tłumaczeń 28-ite-
mowego narzędzia. Uzyskane tłumaczenia porównano, a po konsultacji z dwoma 
filologami angielskimi wybrano itemy w najlepszy sposób odzwierciedlające ba-
dany konstrukt. W związku z wykrytymi niejasnościami zdecydowano się zmo-
dyfikować 10 spośród 28 pozycji pod względem językowym, natomiast 5 kolejnych 
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– pod względem treściowym. Ostatecznie otrzymano wstępną wersję kwestiona-
riusza, składającego się – tak jak oryginalna wersja – z 28 pozycji testowych.

W następnej kolejności opracowano klucz odpowiedzi na pytania testowe. 
Podjęto decyzję o wykorzystaniu skali Likerta, co wydaje się uzasadnione w kon-
tekście badań potwierdzających wyższą zgodność wewnętrzną wersji BPS korzy-
stających z podobnego sposobu kodowania odpowiedzi (zob. Vodanovich, 2003; 
Vodanovich, Watt, 2016).

Badanie I

Cel badania

Celem badania było sprawdzenie dopasowania zebranych danych do modeli 
czynnikowych proponowanych przez innych autorów oraz eksploracja struktury 
czynnikowej narzędzia w polskiej próbie. 

Do wykonania analiz statystycznych wykorzystano programy IBM SPSS Stati-
stics 23.0 oraz IBM SPSS Amos 24.0.

Osoby badane i procedura

W badaniu wzięły udział 322 osoby (224 kobiety, 98 mężczyzn), studiujące 
(N = 218) lub pracujące zawodowo (N = 104). Średni wiek w badanej próbie wyniósł 
24 lata (SD = 4,41, min. = 16, max. = 49).

Pomiary zbierane były metodą kuli śnieżnej przy użyciu internetowej ankiety 
w serwisie ebadania.pl, w skład której weszła Skala Podatności na Nudę. Badani 
ustosunkowywali się do stwierdzeń kwestionariusza na skali siedmiostopniowej. 

Wyniki i dyskusja

Celem sprawdzenia dopasowania struktury czynnikowej do modelów wy-
odrębnionych do tej pory w literaturze (zob. Ahmed, 1990; Gana, Akremi, 1998; 
Gordon i in., 1997; Gordon i in., 1997; Vodanovich, Kass, 1990; Vodanovich, Watt, 
Piotrowski, 1997) przeprowadzono konfirmacyjną analizę czynnikową (CFA). Za 
rekomendacją Hu i Bentlera (1999) przyjęto, że porównawczy wskaźnik dopaso-
wania (CFI) powinien sięgnąć lub przekroczyć wartości ,95, natomiast pierwiastek 
średniokwadratowego błędu aproksymacji (RMSEA) nie powinien przekroczyć 
wartości ,06. Jednocześnie pierwiastek średniego kwadratu reszt (SRMR) powinien 
być niższy od ,08, wskaźniki dobroci dopasowania (GFI i AGFI) powinny być wyż-
sze od ,90, a wskaźnik oceny krzyżowej (ECVI) powinien wskazywać jak najniższą 
możliwą wartość (co sygnalizuje lepszą szansę na replikację modelu czynnikowego 
w nowej próbie).

Wyniki analizy konfirmacyjnej przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Wartości wskaźników dopasowania dla teoretycznych modeli czynniko-
wych wyodrębnionych we wcześniejszych badaniach nad Skalą Podat-
ności na Nudę

Model  
teoretyczny χ2 p < df

R
M

SE
A

SR
M

R

C
FI

EC
V

I

G
FI

A
G

FI

Ahmed (1990; 
dwa czynniki) 2507,223*** ,001 299 ,154 ,166 ,410 8,164 ,619 ,553

Gana, Akremi  
(1998; dwa  
czynniki)

2641,129*** ,001 299 ,154 ,173 ,386 8,582 ,618 ,552

Gordon i in.  
(1997; cztery  
czynniki)

2570,816*** ,001 298 ,149 ,185 ,403 8,369 ,634 ,569

Gordon i in.  
(1997; pięć  
czynników)

2865,858*** ,001 353 ,147 ,182 ,398 9,291 ,617 ,559

Vodanovich,  
Kass (1990b; 
pięć czynników)

2620,699*** ,001 325 ,146 ,191 ,403 8,526 ,631 ,571

Vodanovich, Watt, 
Piotrowski (1997; 
osiem czynników)

2204,082*** ,001 194 ,206 ,231 ,226 7,114 ,544 ,457

Adnotacje. N = 322; RMSEA – pierwiastek średniokwadratowego błędu aproksymacji; 
df – stopnie swobody dla statystyki chi kwadrat; SRMR – pierwiastek średniego kwadra-
tu reszt; CFI – porównawczy wskaźnik dopasowania; ECVI – wskaźnik oceny krzyżowej; 
GFI – wskaźnik dobroci dopasowania; AGFI – skorygowane GFI.

Wyniki pokazały, że żaden z postulowanych wcześniej modeli nie był dobrze 
dopasowany do zebranych danych. Stanowiło to wskazanie do rozpatrzenia innej 
niż postulowane struktury czynnikowej. 

W tym celu przeprowadzono analizę składowych głównych. Analiza zasobów 
zmienności wspólnej wskazała, że wszystkie zmienne uwzględnione w analizie 
w znacznym stopniu wiązały się z pozostałymi (wartości powyżej ,50 – zob. Be-
dyńska, Cypryańska, 2013). Analiza wykresu osypiska wskazała możliwość wy-
odrębnienia dwóch lub siedmiu czynników, tłumaczących w sumie kolejno 36,59% 
i 64,36% wariancji wyników. Metoda Kaisera wskazała na możliwość wyróżnienia 
siedmiu czynników. 

Biorąc pod uwagę wyniki obu metod, zdecydowano się wyliczyć ładunki czyn-
nikowe dla rozwiązania siedmioczynnikowego. Zdecydowano się na przedstawie-
nie ładunków czynnikowych w rotacji Varimax, która wykorzystana była w czę-
ści dotychczas przeprowadzonych badań walidacyjnych (Vodanovich, Kass, 1990; 
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Gordon i in., 1997). Jako kryterium włączenia do podskali przyjęto wartość ładun-
ku czynnikowego równą lub większą niż ,40.

Czynnik pierwszy (zob. tabela 2), wyjaśniający najwyższy procent wariancji 
wyników, składał się z pięciu stwierdzeń, odnoszących się do zdolności w zakre-
sie zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu stymulacji, w szczególności zaś 
– kreatywności oraz pomysłowości. Kolejny z czynników, składający się z trzech 
itemów, odnosił się do indywidualnych reakcji jednostki na powtarzalną i mało 
złożoną stymulację. W skład trzeciego z czynników weszły dwa pytania, opisujące 
reakcje na konieczność czekania. Czynnik czwarty składał się z pięciu itemów, od-
noszących się do umiejętności koncentracji, zdolności do długotrwałego utrzyma-
nia uwagi i konsekwencji w realizowaniu powierzonych zadań. Piąty z czynników 
składał się z czterech stwierdzeń, odnoszących się do indywidualnego zapotrze-
bowania na stymulację płynącą z otoczenia, potrzeby wyzwań i ekscytacji. Czyn-
nik szósty – skrępowanie – składał się z trzech stwierdzeń. Opisywały one poczucie 
apatii i bezczynności związanych z poczuciem nudy. Ostatni z czynników zawie-
rał w sobie zarówno stwierdzenia odnoszące się do poczucia monotonii i wolnego 
upływu czasu, jak i te opisujące reakcje afektywne związane z nudą. Stąd też skon-
ceptualizowano go jako: reakcje afektywne – upływ czasu. 

Tabela 2. Macierz czynnikowa dla pełnej wersji Skali Podatności na Nudę

Nr 
pozycji Stwierdzenie IS

-K

ES
-M P

IS
-A

M

ES
-C R

A
R-

PT

22
Wielu ludzi twierdzi, 
że jestem kreatywny 
i pomysłowy.

,722

23

Mam tak wiele 
zainteresowań, że nie 
mam czasu na realizację 
ich wszystkich.

,711

18 Często budzę się 
z nowymi pomysłami. ,706

7 Nieustannie tworzę nowe 
projekty i coś robię. ,666

8 Myślę, że łatwo mi zapewnić 
sobie rozrywkę. ,537

6

Gdy muszę oglądać 
czyjeś filmy rodzinne lub 
zdjęcia z podróży, czuję się 
okropnie znudzony.

,762

10
Potrzebuję więcej stymulacji 
niż większość ludzi, żeby 
poczuć ekscytację.

,469
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28

Kiedy byłem młodszy, 
często znajdowałem 
się w monotonnych 
i nużących sytuacjach.

,416

17
W sytuacjach, w których 
muszę czekać (np. w kolejce), 
robię się niespokojny.

,844

15 Potrafię cierpliwie czekać. ,724

5
Często zdarza mi się 
wykonywać wiele 
bezsensownych zadań.

,729

1 Jest mi łatwo skoncentrować 
się na zadaniach. ,633

24
Pośród moich przyjaciół 
jestem tą osobą, która potrafi 
realizować zadania najdłużej.

,588

2
Pracując nad czymś, często 
przyłapuję się na martwieniu 
się innymi sprawami.

,471

27
Wydaje mi się, że w telewizji 
i kinie są nieustannie te same 
rzeczy, to już robi się nudne.

,471

20 Chciałbym, aby w moim 
życiu było więcej wyzwań. ,796

26
Potrzeba mi wielu zmian 
i urozmaicenia, abym 
był szczęśliwy.

,698

19
Ciężko byłoby mi znaleźć 
taką pracę, która byłaby 
wystarczająco ekscytująca.

,596

25
Jeśli nie robię czegoś 
ekscytującego, a nawet 
niebezpiecznego, czuję się 
ledwie żywy i otępiały.

,429

16 Często przyłapuję się na tym, 
że nie mam nic do roboty. ,841

4 Często nie wiem, co ze 
sobą zrobić. ,707

14
Przez większość czasu po 
prostu siedzę w miejscu 
i nic nie robię.

,536

cd. tabeli 2 
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12
Rzadko bywam 
podekscytowany/pobudzony 
swoją pracą.

,751

13
W każdej sytuacji mogę 
zazwyczaj dostrzec coś 
zajmującego i utrzymującego 
moje zainteresowanie.

,654

9
Wiele rzeczy, które muszę 
robić, jest powtarzalnych 
i monotonnych.

,609

11
Większość rzeczy, które 
robię, sprawia mi dużo 
przyjemności.

,525

3 Czas zawsze wydaje się 
płynąć powoli. ,429

% wyjaśnionej wariancji 22,386 14,202 7,031 6,038 5,493 4,968 4,242

Adnotacje. N = 322; KMO = ,715; test sferyczności Bartletta: χ2 = 4405,504; p < ,0001; IS-K – 
Wewnętrzna Stymulacja – Kreatywność; ES-M – Zewnętrzna Stymulacja – Monotonia; P – 
Cierpliwość; IS-AM – Wewnętrzna Stymulacja – Utrzymywanie Uwagi; ES-C – Zewnętrzna 
Stymulacja – Wyzwania; R – Skrępowanie; AR-PT – Reakcje Afektywne – Upływ Czasu.

Dyskusja

Uzyskane rozwiązanie czynnikowe odbiega w dość znaczący sposób od roz-
wiązań postulowanych przez poprzednich badaczy (zob. Ahmed, 1990; Vodano-
vich, Kass, 1990; Gordon i in., 1997; Gordon i in., 1997; Vodanovich, Watt, Piotrow-
ski, 1997; Gana, Akremi, 1998). Różnice te odnoszą się zarówno do przynależności 
poszczególnych itemów do czynników, jak i liczby wyróżnionych czynników in 
genere. Ponadto trzy z czynników (2, 3 i 6) składały się z zaledwie dwóch lub trzech 
itemów, co podaje w wątpliwość zasadność ich wyróżniania (zob. Bedyńska, Cy-
pryańska, 2013). Dodatkowe ograniczenie niniejszej analizy stanowi fakt, iż ładun-
ki czynnikowe dla poszczególnych itemów często zaledwie nieznacznie przekra-
czały przyjęte kryterium włączenia do skali.

Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia, po przeprowadzeniu badania pod-
jęto decyzję o zredukowaniu liczby itemów wchodzących w skład oryginalnego 
narzędzia i odtworzenie czynników stanowiących najbardziej stabilny kulturo-
wo element konstruktu podatności na nudę – wewnętrzną i zewnętrzną stymu-
lację. Podejście to rekomendowane jest przez Vodanovicha i współpracowników 
(2005). Uzasadniają oni przyjęcie dwóch czynników składowych z jednej strony ich 
względną stałością i stosunkową łatwością ich replikacji w różnych próbach, z dru-
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giej zaś – reprezentatywnością obu czynników dla podatności na nudę, utożsamia-
ną najczęściej z brakiem zdolności do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu 
zewnętrznej i wewnętrznej stymulacji.

Proces skracania narzędzia

Nim przystąpiono do kolejnego badania na podstawie wyników zebra-
nych w trakcie badania pierwszego, dokonano skrócenia narzędzia. W analizie 
wzięto pod uwagę wszystkie 28 itemów tworzących pełną wersję Skali Podatno-
ści na Nudę. 

Kryterium, na podstawie którego podejmowano decyzję o pozostaniu lub 
wykluczeniu itemu, była wartość zasobów zmienności wspólnej dla rozwiązania 
uwzględniającego dwa czynniki. Za zaleceniem Bedyńskiej i Cypryańskiej (2013) 
usunięto wszystkie itemy, których zmienność nie osiągnęła wartości ,50.

W efekcie uzyskano skróconą wersję narzędzia, składającą się z 12 itemów. 
Potwierdzono wielowymiarowość skróconego narzędzia, z dość jednoznacznym 
wskazaniem wykresu osypiska na możliwość wyróżnienia w jego obrębie dwóch 
czynników, wyjaśniających w sumie 56,18% wariancji zmiennych. 

W efekcie udało się uzyskać dwa czynniki (zob. tabela 3) wchodzące w skład 
skróconego narzędzia. 

Tabela 3. Ładunki czynnikowe dla skróconej wersji Skali Podatności na Nudę

Nr 
pozycji Stwierdzenie Wewnętrzna  

Stymulacja
Zewnętrzna  
Stymulacja

7 Nieustannie tworzę nowe projekty 
i coś robię. ,772

11 Większość rzeczy, które robię, sprawia 
mi dużo przyjemności. ,561

14 Przez większość czasu po prostu siedzę 
w miejscu i nic nie robię. ,710

18 Często budzę się z nowymi pomysłami. ,723

22 Wielu ludzi twierdzi, że jestem 
kreatywny i pomysłowy. ,720

23 Mam tak wiele zainteresowań, że nie 
mam czasu na realizację ich wszystkich. ,700

25
Jeśli nie robię czegoś ekscytującego, 
a nawet niebezpiecznego, czuję się 
ledwie żywy i otępiały.

,655
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26 Potrzeba wielu zmian i urozmaicenia, 
abym był szczęśliwy. ,643

10 Potrzebuję więcej stymulacji niż 
większość ludzi, żeby poczuć ekscytację. ,726

12 Rzadko bywam podekscytowany/
pobudzony swoją pracą. ,623

19 Ciężko byłoby mi znaleźć taką pracę, 
która byłaby wystarczająco ekscytująca. ,840

21 Czuję, że przez większość czasu pracuję 
poniżej swoich zdolności/możliwości. ,673

% wyjaśnionej wariancji 28,98 27,20

Adnotacje. N = 322; KMO = ,787; test sferyczności Bartletta: χ2 = 1558,002; p < ,0001.

Badanie II

Materiał

W badaniu wykorzystano baterię testów składającą się ze skróconej Skali Po-
datności na Nudę oraz innych testów, mierzących konstrukty potencjalnie powią-
zane z podatnością na nudę, tj.: (1) Skali Poszukiwania Doznań (Sensation Seeking 
Scale, SSS-V) w polskiej adaptacji (Oleszkiewicz-Zsurzs, 1985), (2) Kwestionariu-
sza Depresji Aarona Becka (Beck’s Depression Inventory, BDI) w polskiej adapta-
cji (Parnowski, Jernajczyk, 1977), (3) Skala Satysfakcji z Życia autorstwa Diene-
ra i współpracowników (Satisfaction With Life Scale, SWLS) w polskiej adaptacji 
(Juczyński, 2009).

Oczekiwano, iż podatność na nudę będzie powiązana z niektórymi wymiara-
mi poszukiwania doznań. Założono, że podatność na nudę będzie korelować do-
datnio z: (1) tendencją do poszukiwania grozy i przygód, (2) tendencją do poszuki-
wania przeżyć oraz (3) rozhamowaniem. Jednocześnie spodziewano się dodatniej 
korelacji między podatnością na nudę mierzoną za pomocą polskiej adaptacji BPS 
oraz podatnością na nudę stanowiącą wymiar SSS-V. Przypuszczalny kierunek za-
leżności potwierdzają liczne badania (Dahlen i in., 2005; Mercer, Eastwood, 2010; 
Mercer-Lynn i in., 2011; Mercer-Lynn, Hunter, Eastwood, 2013). Dodatkowo, włą-
czenie Skali Poszukiwania Doznań do badania trafności kryterialnej podyktowane 
było faktem, iż wykorzystane zostało ono również przez autorów oryginału w ich 
badaniach walidacyjnych (zob. Farmer, Sundberg, 1986).

Dodatkowo założono, że istnieć będzie dodatnia korelacja między podatnością 
na nudę a natężeniem objawów depresyjnych oraz niższą satysfakcją z życia, co 

cd. tabeli 3
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potwierdzają liczne badania (Farmer, Sundberg, 1986; Ahmed, 1990; Blaszczynski, 
McConaghy, Frankova, 1990; Gordon i in., 1997; Rupp, Vodanovich, 1997; Sommers, 
Vodanovich, 2000; Dahlen i in., 2004; Kass, Beede, Vodanovich, 2010; Goldberg i in., 
2011; LePera, 2011). 

Osoby badane i procedura

W drugim badaniu wzięło udział 300 osób (212 kobiet, 88 mężczyzn), studiują-
cych (N = 152) lub pracujących zawodowo (N = 148). Średni wiek w badanej próbie 
wyniósł 28,92 lat (SD = 4,4, min. = 21, max. = 49). Pomiary zbierane były metodą kuli 
śnieżnej, przy pomocy ankiety online w serwisie ebadania.net.

Wyniki badania

W pierwszej kolejności przeprowadzono konfirmacyjną analizę czynnikową 
celem sprawdzenia modelu dwuczynnikowego, jaki wyłoniony został w drodze 
analizy eksploracyjnej w badaniu pierwszym.

Model okazał się dość dobrze dopasowany do danych empirycznych: χ2 = 
132,45; CFI = ,942; RMSEA = ,05; SRMR = ,06; GFI = ,94; AGFI = ,92. Wszystkie ładun-
ki czynnikowe były istotne na poziomie p < ,001.

Analiza pozycji testowych wykazała, że wartości współczynników dyskry-
minacji dla wszystkich pozycji testowych przekraczały ,25. Zgodność wewnętrzną 
całego testu i dwóch podskal oszacowano za pomocą współczynnika α-Cronbacha 
(tabeli 4), który sugerował zadowalający poziom zgodności otrzymanego narzędzia 
i podskal. Nieco wyższą rzetelność narzędzia zaobserwowano w grupie kobiet.

Tabela 4. Wartości współczynników zgodności wewnętrznej α-Cronbacha Skali 
Podatności na Nudę

BPS BPS-IS BPS-ES

Cała grupa ,919 ,876 ,854

Kobiety ,921 ,889 ,865

Mężczyźni ,901 ,883 ,832

Adnotacje. N = 300; BPS – wynik ogólny w skali; BPS-IS – Stymulacja Wewnętrzna; BPS-ES 
– Stymulacja Zewnętrzna.

Kolejnym krokiem analizy było sprawdzenie pewnych elementów trafności 
kryterialnej stworzonego narzędzia. W tym celu wygenerowano macierz korelacji 
dla badanych zmiennych. Okazało się, iż wszystkie zmienne odbiegają kształtem 
od rozkładu normalnego. Skośność rozkładów badanych zmiennych była jednak 
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w każdym przypadku prawostronna (dominowały wyniki niskie i średnie), co 
uprawniło użycie w dalszej analizie współczynnika korelacji Pearsona. 

Tabela 5. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona między podatnością na nudę 
i jej wymiarami oraz wynikami w Skali poszukiwania Doznań (SSS-V), 
Skali Depresji Becka (BDI) oraz Skali Satysfakcji z Życia (SWLS)

SSS-TAS SSS-ES SSS-D SSS-BS BDI SWLS

BPS – wynik ogólny ,171** ,340*** ,112 ,591*** ,330*** -,340***

Stymulacja Zewnętrzna ,221*** ,352*** ,109 ,610*** ,322*** -,301***

Stymulacja Wewnętrzna ,119* ,322*** ,113 ,491*** ,421*** -,321***

Adnotacje. N = 300; * p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001.

Wyniki badań wskazały na istnienie pewnych istotnych statystycznie zależ-
ności między podatnością na nudę oraz wymiarami poszukiwania doznań. Odno-
towano słabe, dodatnie istotne statystycznie związki między poszukiwaniem gro-
zy i przygód oraz poszukiwaniem przeżyć oraz podatnością na nudę. Zauważono 
także istnienie umiarkowanych i silnych związków między podatnością na nudę 
mierzoną za pomocą nowego narzędzia oraz podatnością na nudę rozumianą jako 
wymiar poszukiwania doznań. 

Dodatkowo, zgodnie z oczekiwaniami, podatność na nudę okazała się istotnie 
korelować zarówno z natężeniem objawów depresyjnych, jak i satysfakcją z życia. 
Związek ten był jednak raczej słaby.

Jeśli chodzi o zależność między podatnością na nudę a satysfakcją z życia, 
zgodnie z przewidywaniami ujawniono umiarkowaną, ujemną zależność między 
zmiennymi, co sugeruje, iż wyższemu poziomowi podatności na nudę towarzyszył 
niższy poziom satysfakcji z życia.

Dyskusja

Polska wersja BPS stworzona została w dwóch wersjach – pełnej (składającej 
się z 28 itemów) oraz skróconej (składającej się z 12 itemów). Ze względu na nieza-
dawalające właściwości psychometryczne (niski poziom rzetelności, słaba moc dys-
kryminacja niektórych pozycji testowych, niskie ładunki czynnikowe w macierzy 
oraz stosunkowo rozlana struktura czynnikowa, uniemożliwiająca jej replikację 
w kolejnych badaniach), dalsze prace kontynuowano w odniesieniu do skróconej 
wersji narzędzia, co rekomendowane jest również przez innych badaczy (zob. Vo-
danovich, Wallace, Kass, 2005). 

W wersji tej wyodrębniono dwie skale, rozumiane jako czynniki związane 
z podatnością na nudę, które były konsekwentnie raportowane przez wieku ba-
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daczy analizujących trafność teoretyczną narzędzia. Pierwszy z czynników – We-
wnętrzna Stymulacja – odnosi się do zdolności jednostki do zapewnienia sobie 
optymalnego poziomu pobudzenia. W szczególności zaś – do jej zasobów we-
wnętrznych, takich jak kreatywność, pomysłowość czy też zdolność pozytywnego 
wartościowania codziennych doświadczeń, nadawania im znaczenia oraz dostrze-
gania w nich interesujących i zajmujących elementów. Można zatem powiedzieć, 
iż obejmuje ona wszelkie formy aktywności wewnętrznej oraz charakterystyki 
osobowe, odnoszące się do nich, pozwalające jednostce czerpać przyjemność z do-
świadczanej stymulacji. Drugi z czynników to Zewnętrzna Stymulacja. Odnosi się 
on do indywidualnego zapotrzebowania na zewnątrzpochodne pobudzenie, obej-
mujące gotowość do angażowania się w sytuacje wysokostymulujące, zapewniają-
ce silne doznania bądź stanowiące pewien rodzaj wyzwania. 

Scharakteryzowane powyżej czynniki dość powszechnie raportowanie były 
w innych badaniach prowadzonych z wykorzystaniem Skali Podatności na Nudę. 
Zdaniem Vodanovicha i współpracowników (2005), stanowią one centralne elemen-
ty podatności na nudę, której wysoki poziom utożsamiany jest często z niezdolno-
ścią do zapewnienia sobie satysfakcjonującego poziomu stymulacji wewnętrznej 
oraz brakiem zadowolenia ze stymulacji zewnętrznej. W sposób dość pełny opisuje 
to stan nudy, potocznie rozumianej jako efekt niesatysfakcjonującej stymulacji śro-
dowiskowej oraz niskiego poziomu aktywności wewnętrznej.

Przedstawiona adaptacja skróconej Skali Podatności na Nudę cechuje się za-
dowalającymi właściwościami psychometrycznymi. Satysfakcjonujący poziom 
rzetelności, w rozumieniu zgodności wewnętrznej, sugeruje, iż narzędzie to 
w sposób dokładny szacuje przedstawiony konstrukt. Jednocześnie badania nad 
strukturą czynnikową skali oraz analiza korelacji wyników w teście z innymi 
konstruktami sugerują satysfakcjonujący poziom trafności kryterialnej i teore-
tycznej narzędzia. 

Jakkolwiek przedstawione w artykule wyniki badań są dość obiecujące, to 
należy zaznaczyć, iż zaledwie otwierają one pole do dyskusji nad przydatnością 
niniejszego narzędzia w badaniach naukowych. Pewną wątpliwość budzi możli-
wość replikowania wyróżnionych czynników. Jakkolwiek przeprowadzona konfir-
macyjna analiza czynnikowa pozwoliła odtworzyć wyróżnione czynniki w nowej 
próbie, to należy w stanowczy sposób zaznaczyć, iż jedno badanie nie rozstrzyga 
kwestii stabilności struktury czynnikowej skali. Istotną kwestią wydaje się także 
sprawdzenie stabilności czasowej pomiaru podatności na nudę za pomocą bada-
nia test–retest. Pozwoliłoby to ugruntować wiedzę na temat właściwości psycho-
metrycznych przedstawionego narzędzia (uzupełniając ją o dodatkowy aspekt 
rzetelności).

Co więcej, w obu badaniach wykorzystano próbę stosunkowo mało liczną, 
składającą się z ludzi młodych (przeważali w niej studenci). Sprawia to, iż nie ma 
pewności, na ile struktura czynnikowa narzędzia nie jest uniwersalna jedynie 
dla tej grupy. Obawa ta wydaje się zasadna, biorąc również pod uwagę fakt, iż 
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opisywane struktury czynnikowe narzędzia wydawały się istotnie różne w zależ-
ności od wykorzystanej próby. Przyszłe badania, prowadzone z użyciem przedsta-
wionego narzędzia, powinny podjąć próbę rozstrzygnięcia tej kwestii, rozszerzając 
badanie na bardziej heterogeniczne próby.

Wskazane wydaje się też dalsze eksplorowanie trafności kryterialnej narzę-
dzia. W niniejszych badaniach zbadano pewne jej najistotniejsze, najczęściej eks-
plorowane w dotychczasowych badaniach elementy. W dalszym ciągu jednak po-
zostaje wiele niewidomych, np. w aspekcie korelacji między podatnością na nudę 
a przebiegiem procesów poznawczych. 

Inne zastrzeżenia związane są ze statusem teoretycznym podatności na nudę. 
Zredukowanie jej, także w aspekcie czynnikowym, do dwóch komponentów 
związanych z indywidualnymi możliwościami jednostki do czerpania przyjem-
ności z określonych rodzajów stymulacji zewnętrznej i wewnętrznej niesie ryzyko 
zrównywania podatności na nudę, traktowane jako wymiar różnic indywidual-
nych, z nudą rozumianą jako stan uwarunkowany sytuacyjne. Należy zauważyć, 
iż niedostateczny poziom stymulacji zewnętrznej i wewnętrznej rozumiany może 
być bowiem zarówno jako pewnego rodzaju sytuacyjna determinanta nudy–stanu 
i znamię braku ekwiwalencji między jednostkowymi wymaganiami i preferencja-
mi a środowiskowo uwarunkowanym poziomem stymulacji. 

Użyteczne w tym miejscu wydaje się zwrócenie uwagi na propozycję teore-
tyczną Fahlmana (2008), który redefiniuje zjawisko nudy. Jego zdaniem, przez nudę 
możemy rozumieć zespół zjawisk i syndromów charakteryzujących się pragnie-
niem zajęcia się czymś interesującym w sytuacji, gdy jest się od podobnych ak-
tywności odciętym. Ów brak potencjalnie bardziej interesujących zajęć może być 
spowodowany realnym brakiem możliwości podjęcia innej aktywności lub też in-
dywidualną niemożnością podjęcia takowej (np. spowodowaną brakiem pewności 
co do tego, jaka miałaby to być aktywność). 

Teoria Fahlmana zakłada, że istnieć mogą indywidualne różnice w zakresie 
przeżywania nudy. W szczególności dotyczyć one mogą specyficznych sytuacji 
i obiektów generujących poczucie nudy, intensywności jej przeżywania oraz czasu 
trwania i częstotliwości pojawiania się tych stanów. Przyjęcie podobnej perspek-
tywy teoretycznej nadaje nowe ramy interpretacyjne dla rozumienia podatności 
na nudę. Poniekąd implicite sugeruje ona, iż różnice indywidualne w zakresie nudy 
opisywać można w różnicach w zakresie doświadczania jej, nie zaś w aspekcie spe-
cyficznego rodzaju podatności na nią.

Sposobem rozwiązania tej wątpliwości byłoby porównanie rezultatów badaw-
czych uzyskiwanych za pomocą narzędzi stworzonych stricte do badania podatno-
ści na nudę oraz badania nudy–stanu w rozumieniu Fahlmana. Niemniej jednak na 
dzień dzisiejszy nie dysponujemy polskim tłumaczeniem stworzonego przez niego 
narzędzia. W związku z tym przedstawiona adaptacja Skali Podatności na Nudę 
wydaje się jedyną alternatywą dla osób zainteresowanych prowadzeniem badań 
naukowych w tym obszarze.
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Streszczenie. Celem artykułu jest prezentacja właściwości psychometrycznych 
polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę (Boredom Proneness Scale, BPS), autor-
stwa Farmera i Sundberga. W przeprowadzonym dwuetapowym badaniu udział 
wzięli studenci Uniwersytetu Śląskiego i osoby dorosłe (N = 622). Nie udało się 
uzyskać struktury czynnikowej zbliżonej do żadnego z proponowanych w lite-
raturze modeli. W związku z powyższym przeprowadzono EFA, w której wyod-
rębniono siedem czynników współtworzących podatność na nudę. Ze względu na 
niewielką liczbę itemów wchodzących w skład poszczególnych czynników pod-
jęto decyzję o skróceniu narzędzia. W efekcie uzyskano 12-itemowe narzędzie, 
zawierające dwa czynniki wchodzące w skład podatności na nudę – Wewnętrzną 
i Zewnętrzną Stymulację. Struktura ta została potwierdzona za pomocą CFA w 
kolejnym badaniu. Skrócone narzędzie cechowało się zadowalającym poziomem 
trafności kryterialnej i zgodności wewnętrznej. Wyniki te sugerują, że skrócona 
wersja BPS może być wykorzystywana w badaniach naukowych jako satysfakcjo-
nująca miara podatności na nudę. Należy jednak uwzględnić pewne ograniczenia 
niniejszych badań. 
Słowa kluczowe: podatność na nudę, nuda, Skala Podatności na Nudę, psycho-
metryczne miary nudy
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W dniach 21–25 sierpnia 2018 roku 
odbyła się 32 Konferencja Europejskie-
go Towarzystwa Psychologii Zdrowia, 
która zatytułowana została „Psycho-
logia zdrowia w ciągu życia: łączenie 
badań, praktyki i polityki”. Organiza-
torem konferencji było Europejskie To-
warzystwo Psychologii Zdrowia przy 
współpracy wydawnictwa naukowe-
go Routledge Taylor & Francis Group 
Ltd, Health Research Board w Dubli-
nie, Irlandzkiego Stowarzyszenia Far-
maceutów oraz Narodowego Instytutu 
Kardiologii Prewencyjnej (NIPC). Go-
spodarzem konferencji był natomiast 
Narodowy Uniwersytet Irlandii w Gal-
way (National University Ireland, Gal-
way – NUI Galway). 

Komitetowi Naukowemu konferen-
cji przewodniczył profesor David Hevey 
z Trinity College Dublin (Irlandia) oraz 
profesor Nina Knoll z Freie Universität 
Berlin (Niemcy). W jego skład weszli: 
profesor Rik Crutzen z Maastricht Uni-
versity (Holandia), profesor Jasminka 
Despot Lučanin z University of Zagreb 
(Chorwacja), profesor David French 

z The University of Manchester (Wielka 
Brytania), profesor Nadia Griva z Natio-
nal University of Singapore (Singapur), 
doktor Dominika Kwasnicka z Curtin 
University (Australia), doktor Jenny 
McSharry z National University Ireland 
(Irlandia), doktor Marie-Carmen Neipp 
z Universidad Miguel Hernández de 
Elche (Hiszpania) oraz doktor Rachael 
Powell z The University of Manchester 
(Wielka Brytania).

W skład Komitetu Organizacyjnego 
weszli: doktor Gerard Molloy, profesor 
Molly Byrne, doktor AnnMarie Groar-
ke, profesor Brian McGuire, doktor Jen-
nifer McSharry, doktor Jane Walsh, Ma-
eve Egan, Eimear Morrissey oraz Elaine 
Toomey.

Celem konferencji było stworzenie 
przestrzeni zarówno naukowcom, jak 
i praktykom do dyskusji, wymiany do-
świadczeń i poglądów w obszarze ba-
dań psychologicznych nad zdrowiem 
i dobrostanem psychofizycznym. Pod-
czas konferencji aktualne doniesienia 
z badań w zakresie psychologii zdrowia 
zaprezentowało ponad ośmiuset bada-
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czy z ośrodków naukowych na całym 
świecie. Problematyka tych wystąpień 
mieściła się w zakresie dziewięciu ście-
żek tematycznych: e-Health i m-Health; 
zdrowie publiczne i promocja zdrowia; 
zdrowie rodziny i dzieci; interwencje 
w zakresie zmiany zachowań zdro-
wotnych; modele zmiany zachowań 
zdrowotnych; dobrostan i jakość życia 
w perspektywie lifespan; radzenie sobie 
z chorobą przewlekłą; radzenie sobie 
z bólem i zaburzeniami psychosoma-
tycznymi; metodologia badań w psy-
chologii zdrowia; wsparcie społeczne, 
opieka i zdrowie; interwencje w choro-
bie chronicznej; occupational health, czyli 
zdrowie związane z wykonywanym za-
wodem; różnice indywidualne a zdro-
wie; zdrowie globalne; fizjologia stre-
su i zdrowie; samoregulacja a zdrowie 
i choroba; psychologia zdrowia a starze-
nie się; badania nad opieką zdrowotną; 
komunikacja w opiece zdrowotnej i per-
cepcja ryzyka.

Podczas wykładów plenarnych 
profesor Molly Byrne z National Uni-
versity of Ireland mówiła o wzrastają-
cym znaczeniu badań nad interwen-
cjami w zakresie zmiany zachowań 
zdrowotnych jednostek. Profesor Alex 

Rothman z University of Minnesota 
wygłosił wykład na temat zmiany za-
chowań zdrowotnych jednostek w kon-
tekście kwadratu Pasteura, czyli klasyfi-
kacji projektów naukowych, które dążą 
do fundamentalnego zrozumienia pro-
blemów naukowych, a jednocześnie są 
użyteczne dla społeczeństwa. Profesor 
Yael Benyamini z University of Tel Aviv 
wygłosiła wykład zatytułowany: Czego 
możemy się nauczyć z tego, co ludzie 
mówią o swoim zdrowiu? Pogląd psy-
chologa na ustalenie epidemiologiczne. 
Natomiast profesor Jill Francis z City 
University of London wypowiedziała 
się na temat wielopoziomowego podej-
ścia do zmiany zachowań w badaniach 
wdrożeniowych, czyli jak daleko mo-
żemy posunąć się w wysnuwaniu wła-
snych teorii.

Podsumowując, 32 Konferencja 
Europejskiego Towarzystwa Psycholo-
gii Zdrowia w Galway dała możliwość 
zaprezentowania wyników badań wła-
snych zarówno znakomitym naukow-
com, jak i młodym badaczom z całego 
świat. Stworzyła przestrzeń do dysku-
sji na tematy związane z psychologią 
zdrowia. 

Agnieszka Kruczek
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Obszary zainteresowań

Redakcja Polskiego Forum Psychologicznego (PFP) przyjmuje oryginalne artykuły w dziedzinie 
psychologii, w tym empiryczne, teoretyczne, metodologiczne i przeglądowe, a także krótkie 
sprawozdania, recenzje, komentarze i polemiki, dostosowane do naukowego profilu czaso-
pisma. Polskie Forum Psychologiczne jest otwarte na dyskusję interdyscyplinarną.

Język publikacji

W naszym czasopiśmie publikowane są teksty w dwóch językach: polskim lub angielskim. 

Zgłaszanie tekstów

Proces zgłaszania wniosku i przygotowania tekstu do druku dokonuje się na drodze elektro-
nicznej. Autorów prosimy o utworzenie konta na stronie PFP i zapoznanie się z instrukcją 
obsługi panelu sterującego procedurą składania materiałów, recenzowania oraz śledzenia 
przez Autorów losów wniosku. Po zgłoszeniu tekstu wszyscy Współautorzy zostaną o tym 
poinformowani drogą korespondencji elektronicznej – brak odpowiedzi na e-mail będzie 
traktowany jako potwierdzenie braku konfliktu interesów.

Recenzje

Przedłożone prace są recenzowane przez dwóch Recenzentów (w szczególnych przypadkach 
powoływany jest trzeci Recenzent) i kwalifikowane do druku indywidualnie. Przyjmujemy 
zasadę „podwójnej niejawności” w procesie recenzowania, od której mogą jednak odstąpić 
Autorzy i/lub Recenzenci na podstawie zgłoszonych przez nich oświadczeń. W przypadku 
ujawnienia nazwiska przez Autora Recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji (prze-
słanej na adres pfp@ukw.edu.pl) o niewystępowaniu konfliktu interesów z Autorem (np. re-
lacje osobiste, podległość, aktualna współpraca itp.). Lista Recenzentów współpracujących 
z Redakcją publikowana jest raz do roku na stronie internetowej pisma w zakładce „Rada 
Naukowa”. Formularz recenzji jest publikowany na stronie internetowej pisma w zakładce 
„Wskazówki dla Autorów”.

Prawa wydawnicze i polityka wydawnicza czasopisma

Przekazanie materiałów do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autorów, że praca 
nie była nigdzie publikowana, a wniosek o jej publikację nie jest rozpatrywany w innych 
czasopismach. Polityka wydawnicza Polskiego Forum Psychologicznego piętnuje zjawisko au-
toplagiatu oraz upowszechnianie wyników jednego projektu badawczego w wielu odręb-
nych publikacjach (tzw. salami publishing). Prawa do przedłożonych publikacji przechodzą na 
wydawcę, także w zakresie kopiowania i rozpowszechniania elektronicznego. W przypad-
ku wykorzystania we własnej pracy obcych utworów Autorzy są zobowiązani załączyć do 
przekazanych materiałów zgodę (w wersji elektronicznej) na przedruk lub adaptację danego 
utworu albo jego fragmentu (tabel, rycin, cytatów przekraczających 400 słów itp.) od osób 
i/lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku.
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Zasady etyczne

Polskie Forum Psychologiczne zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postę-
powania na wszystkich etapach procesu publikacji. Stosujemy się do zasad opracowanych 
przez stowarzyszenia branżowe, takie jak Komisja Etyki Publikacji (COPE) i Amerykańskie 
Stowarzyszenie Psychologiczne (APA), które ustanawiają standardy i dostarczają wytycz-
nych dotyczących najlepszych praktyk etycznych. Artykuły powinny więc prezentować ja-
sno i w sposób zwarty treść rozważań związanych z przedmiotem badań. Redakcja odrzucać 
będzie prace zawierające treści jawnie dyskryminacyjne i nieetyczne oraz propagujące nie-
profesjonalne praktyki, a także artykuły niezgodne z „Zasadami etycznymi psychologów 
i kodeksem postępowania” (APA).

Wymagania redakcyjne

(a)  Artykuł nie powinien przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze 
spacjami), wraz z przypisami, literaturą cytowaną, tabelami, rycinami i załącznikami. 
Redakcja może odstąpić od tej zasady, np. w przypadku artykułów obejmujących serię 
badań. Sprawozdania, recenzje, komentarze i polemiki nie powinny przekraczać obję-
tości 10 000 znaków ze spacjami.

(b)  Teksty powinny być zapisane w edytorze MS Word, czcionką 12 pkt z zachowaniem 
podwójnej interlinii. Tabele i ryciny, zgodne ze wzorem formatowania według APA, 
należy zamieścić w odpowiednim miejscu w tekście (nie załączać oddzielnie). Strony 
tekstu powinny być ponumerowane i opatrzone nagłówkiem zawierającym tytuł lub 
jego kluczową treść.

(c)  W oddzielnym pliku należy zamieścić streszczenie w języku angielskim (max. 150 
słów), a także słowa kluczowe w języku angielskim (max. 5 słów), następnie nazwiska 
i afiliacje Autorów (nie podawać stopnia i/lub stanowiska), ich adresy do koresponden-
cji elektronicznej, noty odautorskie, a także numery ORCID poszczególnych Autorów.

(d)  W notach odautorskich (lub w odpowiednich przypisach tekstu zasadniczego) należy 
ujawnić wkład procentowy i merytoryczny poszczególnych Autorów w powstanie pu-
blikacji (np. kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod badania, gromadzenia danych, 
ich analizy itp.), a także w formie podziękowań poinformować o źródłach finansowania 
oraz pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). W przy-
padku artykułów empirycznych Redakcja prosi o podanie podstawowych informacji 
na temat Komisji Etycznej: afiliacji, numeru zgody Komisji Etycznej wraz z datą wy-
dania tej decyzji. 

(e)  Stosujemy powszechnie przyjęte w literaturze psychologicznej zasady formatowania 
tekstu, określone w wytycznych w bieżącym wydaniu Podręcznika Amerykańskiego To-
warzystwa Psychologicznego (APA). Zasady te znajdują się także w wiodących czasopis-
mach i podręcznikach psychologicznych.

(f)  Należy podać nazwy zastosowanych testów statystycznych i określić poziom istotności 
oraz wszystkie konieczne parametry (w zależności od zastosowanej techniki); wyniki 
liczbowe (np. poziom istotności) zapisujemy w następujący sposób: ,05 (a nie 0,05).

(g)  Odwołania do literatury w tekście powinny zawierać najpierw nazwisko Autora(ów), 
rok wydania, a także strony w przypadku cytatów, jak np. (Smith, Jankowski, 2006, 
s. 16). W odwołaniach stosujemy porządek chronologiczny przywoływanych publika-
cji. W przypadku większej liczby niż trzech Autorów danej pozycji bibliograficznej sto-
sujemy zapis ograniczony do nazwiska pierwszego Autora, np. (Stevenson i in., 2009). 
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Poszczególne pozycje powinny być zebrane w porządku alfabetycznym na końcu tek-
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articles in the field of psychology, including empirical, theoretical, methodological and re-
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‘salami publishing’). All rights for the submitted publications are passed onto the publisher 
including copying and electronic dissemination. In case a third party work has been used in 
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adaptation of the work or its fragment (tables, figures, quotations over 400 words etc.) from 
persons and/or institutions possessing the applicable rights for reprint. 
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Polskie Forum Psychologiczne/ Polish Psychological Forum is committed to upholding standards 
of ethical behaviour at all stages of the publication process. We follow closely the industry 
associations, such as the Committee on Publication Ethics (COPE) and American Psychologi-
cal Association (APA), that set standards and provide guidelines for best practices in order to 
meet these requirements. All articles should present clearly and concisely the matter related 
to the research subject. The Editors will turn down the work containing openly discrimina-
ting and unethical content as well as promoting unprofessional practices. Also manuscripts, 
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Manuscript requirements

(a)  The article should not exceed 40 000 signs with spaces including references, quoted lit-
erature, tables, figures and attachments. The Editors may exempt from this rule, for ex-
ample in case of articles involving a series of research. Reports, critiques, commentaries 
and polemics should not exceed 10 000 signs with spaces.

(b)  The texts should be written in MS Word, 12 point font, double-spaced. Tables and fig-
ures (prepared according to APA standards) must be placed in the right position within 
the text (not separately). All pages must be numbered and include a header containing 
the title or its key content.

(c)  A separate file should include a summary in English (maximum 150 words) and key 
words (maximum 5 words), names and affiliations of the Authors (do not give titles and/
or position), their e-mail addresses, ORCID numbers and notes from the Authors.

(d)  The notes from the Authors (or appropriate references in the main text) must contain 
information concerning the contribution (with percentage) of particular Authors in pre-
paring the publication (e.g. who is the Author of the concept, assumptions, research 
methodology, data collection and analysis etc.) as well as acknowledgements informing 
about financing sources and help from a specialized entity (legal or natural person). 
The Editors ask the Authors of empirical studies to provide basic information about the 
Ethics Committee: affiliation, approval number of the Ethics Committee along with the 
date of issuing this decision.

(e)  We apply commonly accepted in psychological literature rules of text formatting as set 
down in the guidelines in the current issue of American Psychological Association Manual  
(www.apastyle.org). These rules abide in the leading magazines and psychological 
course books. 

(f)  The Author should make out all the names of statistical tests, statistical significance and 
other necessary parameters. Numbers, e.g. statistical significance, should be written in 
format of .05 (not as 0.05).

(g)  References within the text should contain first the surname of the Author(s), year of 
publishing and pages in case of quotations e.g. (Smith, Jankowski, 2006, p. 16). Chrono-
logical order of the publications should be used in references. If there are more than three 
Aut hors of a given publication the references should be limited to the surname of the 
first Author only e.g. (Stevenson et al., 2009). The bibliography quoted in the text should 
be prepared according to the same single layout. If the article is in English, all titles in Re-
ferences section should be translated into English. Particular positions should be presen-
ted in alphabetical order at the end of the text according to the following examples:



Ashley, V., & Swick, D. (2009). Consequences of emotional stimuli: Age differences on 
pure and mixed blocks of the emotional Stroop. Behavioral and Brain Functions, 5, 14, 
doi: 101186/1744-9081-5-14

Derbis, R., & Baka, Ł. (2011). Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę 
dla związku stresorów w pracy i wypalenia zawodowego [The importance of social 
support and commitment to work engagement for the compound stressors at work 
and work burnout]. Czasopismo Psychologiczne, 17(2), 277–288.

Kruglanski, A.W., Gelfand, M.J., Bélanger, J.J., Sheveland, A., Hetiarachchi, M., & Guna-
ratna, R. (2014). The psychology of radicalization and deradicalization: How signi-
ficance guest impacts violent extremism. Political Psychology, 35, 69–93, doi: 10.1111/
pops.12163

Oleszkowicz, A., & Senejko, A. (2011). Dorastanie [Adolescence]. In J. Trempała (Ed.), 
Psychologia rozwoju człowieka [Psychology of human development] (pp. 259–286). 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Paulhus, D.L., & Dutton, D.G. (2016). Everyday sadism. In V. Zeigler-Hill, & D. Marcus 
(Eds.), The dark side of personality (pp. 109–120). Washington, DC: American Psycho-
logical Association.

Rostowska, T. (2008). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia [Marriage, family, work and 
the quality of life]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Zeigler-Hill, V., & Marcus, D. (Eds.), (2016). The dark side of personality. Washington, DC: 
American Psychological Association.

The quoted bibliography must be complete and compliant with the rules. Otherwise the 
submitted materials will be sent back for completion.






