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- narzędzie do pomiaru 
skutków krytycznych zdarzeń*

Artykuł prezentuje wyniki prac nad walidacją Skali Zmian Życiowych 
(SZŻ). Kwestionariusz SZŻ jest samoopisowym narzędziem służącym do 
pomiaru wpływu krytycznych lub traumatycznych zdarzeń życiowych 
na takie obszary funkcjonowania osoby, jak: jej przekonania o wartości 
i sensie życia, poczucie osobistej siły, głębokość relacji z innymi ludźmi, 
zmiana systemu wartości oraz wzbogacenie życia duchowego. Wysoki 
wynik uzyskany przez osoby badane na skali SZŻ może być interpreto
wany jako wskaźnik doświadczenia przez nią wzrostu potraumatyczne- 
go, czyli pozytywnej zmiany, która pojawia się w następstwie zmagania 
się jednostki z krytycznymi zdarzeniami życiowymi. Niski wynik może 
świadczyć o tym, że osoba badana w rezultacie przeżycia takiego zda
rzenia doświadcza głównie negatywnego wpływu tego zdarzenia na jej 
fundamentalne przekonania dotyczące Ja oraz wartości i sensu życia. 
Prezentowana w artykule Skala Zmian Życiowych (SZŻ) zawiera 19 po
zycji i charakteryzuje się satysfakcjonującą trafnością zbieżną i kryte- 
rialną, a także wysoką zgodnością wewnętrzną. W wyniku przeprowa
dzonej eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej stwierdzono, 
iż SZŻ posiada strukturę jednoczynnikową.

Słowa kluczowe: wzrost potraumatyczny, krytyczne zdarzenie życiowe, 
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Wprowadzenie

Od czasów pierwszych konceptualizacji stresu psychologicznego wśród badaczy 
zajmujących się tą tematyką trwa dyskusja nad długofalowymi konsekwencjami 
stresu krytycznych zdarzeń życiowych. Terminem krytyczne zdarzenia życiowe 
(critical life events) określa się istotne emocjonalnie wydarzenia, które mają duże 
znaczenie dla życia człowieka. Specyficzne znaczenie krytycznych zdarzeń życio
wych polega na tym, że w radykalny sposób zakłócają one funkcjonowanie osoby 
w otoczeniu i wymagają od niej wewnętrznego psychicznego przystosowania się 
(Sęk, 2001) -  dlatego wydarzenia te są niekiedy określane jako zmiana życiowa 
wymagająca ponownej adaptacji (readjustment life events). Krytycznymi zdarze
niami życiowymi mogą być zarówno zdarzenia jednoznacznie negatywne, w  tym 
traumatyczne, jak i jednoznacznie pozytywne lub też ambiwalentne (Sęk, 2001).

Holmes i Rahe (1967) w prowadzonych przez siebie badaniach wykazali, że czę
stość występowania w życiu człowieka znaczących wydarzeń życiowych, które wy
magają zaangażowania zasobów psychologicznych i Fizycznych w celu adaptacji do 
spowodowanych przez te zdarzenia zmian, wiąże się z częstością objawów choro
bowych. Problemy zdrowotne będące konsekwencją stresu życiowego związane są 
z Fizjologiczną reakcją organizmu na stres, w tym zwłaszcza zmianami biochemicz
nymi w układzie neurohormonalnym, które są elementem tej reakcji (Rahe, 1975, 
1990). Również w Polsce prowadzono badania, w których wykazano związek ilości 
i jakości krytycznych zdarzeń życiowych mających miejsce w określonym okresie 
życia z późniejszą podatnością na choroby. Sobolewski, Strelau i Zawadzki (1999) 
przytaczają dane z badań, w których do pomiaru ilości i znaczenia zdarzeń życio
wych stosowany był Kwestionariusz Zmian Życiowych, czyli opracowana przez 
tych autorów polska adaptacja Recent Life Changes Questionnaire R.H. Rahe'a 
(1975). W badaniach tych stwierdzono podwyższone natężenie zmian życiowych 
u osób, które doświadczyły choroby serca, a także (w innej grupie badanej) u osób 
niehospitalizowanych, wykazujących zaburzenia zdrowia psychicznego.

Począwszy od lat 90. wiele badań z obszaru stresu krytycznych zdarzeń życio
wych prowadzonych jest w nurcie określonym jako salutogenetyczny (Antonovsky, 
1995). W ujęciu tym analizuje się warunki sprzyjające temu, aby trudne wydarze
nia, z jakimi spotykają się ludzie, były dla nich stymulatorem rozwoju i korzystnych 
zmian w ich życiu (Sęk, 2001). Zdaniem Antonovsky'ego (1995) wydarzenia życio
we mogą zwiększać ryzyko choroby, ale mogą też sprzyjać zdrowiu człowieka, gdyż 
wyzwalają energię i mobilizują do działania.

Sęk (2001) przedstawiła rozbudowany model krytycznego zdarzenia życiowego, 
będący rozwinięciem rozwojowej teorii Filipp (1992). Model ten uwzględnia czyn
niki poprzedzające krytyczne zdarzenie życiowe, cechy osoby i kontekstu sytuacyj
nego, cechy zdarzenia oraz procesy i efekty radzenia sobie z tym zdarzeniem. 
Wśród podmiotowych efektów radzenia sobie z krytycznym zdarzeniem życiowym
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Sęk (2001) wymienia zarówno rezultaty negatywne (zahamowanie rozwoju, regre
sja, utrata zasobów, pogorszenie zdrowia), jak i pozytywne (rozwój, wzrost zaso
bów, poprawa zdrowia). Zmiany mogą dotyczyć też relacji człowieka z otoczeniem 
(poprawa lub pogorszenie relacji i więzi interpersonalnych) oraz kontekstu życia 
(przyrost lub spadek zasobów, wsparcia społecznego, pozycji społecznej). Rezulta
tem  przeżycia krytycznego zdarzenia życiowego w zależności od jego rodzaju oraz 
wielu elementów procesu adaptacji, w tym czynników sytuacyjnych i indywidual
nych, oraz stosowanych strategii radzenia sobie, mogą być zatem zarówno nega
tywne, jak i pozytywne zmiany w poziomie funkcjonowania osoby, jej zdrowia 
somatycznego i psychicznego, a także treści poznawczych reprezentacji rzeczywi
stości oraz relacji ja -  świat.

Od kilkunastu lat przedmiotem systematycznych badań jest zjawisko wzrostu 
potraumatycznego (Calhoun, Tedeschi, 2004; Linley, Joseph, 2004; Tedeschi, 
Calhoun, 1996, 2004; Tedeschi, Park, Calhoun, 1998) definiowanego jako „do
świadczenie pozytywnej zmiany, która pojawia się w następstwie zmagania się jed
nostki z trudnymi bądź traumatycznymi wydarzeniami życiowymi. Wyraża się to 
przez docenienie i podwyższenie wartości życia, pogłębienie relacji interpersonal
nych, zwiększenie poczucia osobistej siły, zmianę systemu wartości oraz wzboga
cenie życia duchowego" (Tedeschi, Calhoun, 2004, s. 1). Warto zauważyć, że do
świadczenie wzrostu potraumatycznego jako rezultatu przeżycia krytycznego 
zdarzenia życiowego, choć jest zjawiskiem często spotykanym i coraz częściej opi
sywanym, nie jest zjawiskiem powszechnym. W poszczególnych badaniach prowa
dzonych w różnych grupach osób doświadczających krytycznych zdarzeń życio
wych uzyskiwano wyniki wskazujące na to, że wzrost potraumatyczny dotyczy od 
20 do 80% osób badanych (Calhoun, Tedeshi, 2006).

Ważne wydaje się określenie, jakie wydarzenia mogą uruchamiać proces wzrostu 
potraumatycznego. Powszechnie przyjęta obecnie w literaturze nazwa omawianego 
zjawiska sugeruje, że wzrost może być rezultatem jedynie zdarzeń traumatycznych, 
tzn. takich, które wiążą się z ekspozycją na doświadczenie zagrożenia fizycznej i psy
chicznej integralności oraz reakcją emocjonalną charakteryzującą się intensywnym 
strachem, bezradnością lub przerażeniem. Jak jednak piszą Tedeschi i Calhoun 
(2004, s. 1), „termin wzrost potraumatyczny odnosi się do pozytywnych psycholo
gicznych zmian doświadczanych w rezultacie zmagania się z okolicznościami życio
wymi stanowiącymi znaczne wyzwanie. Używamy określeń trauma, kryzys, wysoce 
stresujące wydarzenia wymiennie, traktując je jako z grubsza rzecz biorąc synonimy 
Stosowanie przez nas tych terminów jest nieco szersze i mniej restrykcyjne niż 
w części literatury". Termin trauma używany jest zatem przez tych autorów w zna
czeniu bliskim określeniu krytyczne zdarzenie życiowe w ujęciu np. Sęk (2001).

Analizując problematykę długofalowych konsekwencji traumatycznych i kry
tycznych zdarzeń życiowych warto odnieść się do koncepcji Janoff-Bulman (1992). 
Autorka ta prezentuje pogląd, że ważną cechą traumatycznych przeżyć jest to, iż
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często prowadzą one do zmian podstawowych przekonań człowieka na temat sa
mego siebie i otaczającej go rzeczywistości. Każdy człowiek posiada pewne funda
mentalne przekonania o przychylności i sensowności świata, oraz o tym, że jest do
brą, wartościową osobą. Doświadczenie traumy, będącej zazwyczaj rezultatem 
nieprzewidywalnych i zagrażających zdarzeń, burzy lub w zasadniczy sposób pod
waża te podstawowe przekonania człowieka na temat siebie i świata. Naturalną 
konsekwencją odczuwanego w tej sytuacji dysonansu poznawczego jest potrzeba 
przebudowy „wstrząśniętych" przekonań (shattered assumption). Nowe, zmienio
ne pod wpływem traumatycznego doświadczenia schematy rozumienia świata sta
ją  się bardziej złożone -  np. w ten sposób, że naiwne przekonanie „jestem dobrym 
człowiekiem, nic złego nie może mnie spotkać" zostaje uzupełnione o świadomość 
istnienia w świecie różnych zagrożeń, ale też tego, że można je przetrwać, jeszcze 
mocniej przekonując się o wartości własnego życia. Jak pisze Janoff-Bulman 
(2004, s. 34): „To, co pozytywne i negatywne jest ze sobą nierozerwalnie związa
ne. Długoterminowa spuścizna traumy zawiera zarówno zyski, jak i straty. Jak 
w przypadku figury dwuznacznej, ktoś kto doświadczył traumy może skupić się na 
jednym, lub na drugim, ale i jedno i drugie zawsze ma miejsce".

Tedeschi i Calhoun (2004), prezentując swoją koncepcję wzrostu potraumatycz- 
nego, odwołują się do teorii Janoff-Bulman, skupiają się jednak tylko na pozytyw
nym aspekcie zmian w schematach rozumienia świata i samego siebie będących 
rezultatem przeżycia wydarzenia wstrząsowego. W konsekwencji również opraco
wany przez nich kwestionariusz do pomiaru wzrostu potraumatycznego PTGI (Te
deschi i Calhoun, 1996) skonstruowany jest tak, by mierzyć tylko natężenie zmian 
pozytywnych.

Prace nad przygotowaniem Skali Zmian Życiowych

Pierwsza eksperymentalna wersja Skali Zmian Życiowych została opracowana 
w latach 2000-2001 w zespole Katedry Psychologii Osobowości SWPS pod kierun
kiem prof. dr. hab. Jerzego Trzebińskiego. Zawierała ona 39 pozycji opartych na 
kwestionariuszu Stress-Related Growth Scale autorstwa Park, Cohena i Murcha 
(1996). W wyniku analizy doświadczeń zebranych w trakcie badań, w których wy
korzystywana była ta  wersja narzędzia, dostrzegliśmy jednak pewne jej ogranicze
nia, związane głównie z zastosowaną w niej skalą. 3-stopniowa skala odpowiedzi 
(wcale/w pewnym stopniu/w znacznym stopniu) ograniczała możliwość diagnozy 
zmian będących rezultatem krytycznego zdarzenia życiowego do zmian pozytyw
nych bądź ich braku. Krytyczne zdarzenia życiowe przynoszą jednak, co oczywiste, 
zarówno konsekwencje pozytywne, jak i negatywne, a tych negatywnych często 
jest więcej (Klauer, Ferring i Filipp, 1998). W ramach analizy procesu radzenia so
bie z krytycznym zdarzeniem życiowym warto zatem obserwować dynamikę nega
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tywnych i pozytywnych (a nie tylko samych pozytywnych) konsekwencji tych wy
darzeń. Dotyczyć to powinno niezwiązanych bezpośrednio ze wzrostem potrauma- 
tycznym obszarów, w których mogą pojawić się pozytywne i/lub negatywne zmia
ny będące rezultatem krytycznego zdarzenia życiowego, jak zdrowie somatyczne 
i psychosomatyczne, poczucie jakości życia czy stany afektywne, ale również ob
szarów, w których może dokonywać się wzrost potraumatyczny jak poczucie oso
bistej siły, dostrzeganie sensu i wartości życia czy ocena wartości relacji z innymi 
ludźmi. Zdecydowaliśmy się więc na zmianę skali na 5-punktową (od zdecydowa
nie zmalał do zdecydowanie wzrósł). Następnym krokiem było przeformułowanie 
około połowy pozycji tak, by ich treść nie wskazywała pozytywnego kierunku 
zmian (np. przekonanie, że moje życie nie ma sensu, zamiast przekonanie, że m o
je  życie ma sens), a także by była odpowiednia do formatu odpowiedzi (zmalał/nie 
zmienił się/wzrósł). W rezultacie powstała kolejna, licząca 25 pozycji eksperymen
talna wersja narzędzia, którą następnie stosowano w badaniach empirycznych oraz 
poddano prezentowanym poniżej analizom psychometrycznym.

Aby określić właściwości psychometryczne skali poddaliśmy analizie dane po
chodzące z 6 grup badawczych1: ofiary wypadków komunikacyjnych (N = 39), 
osoby po wypadku w czasie rehabilitacji (N =  55), osoby z różnym typem i stop
niem zaawansowania choroby nowotworowej (N = 61), uczniowie klas matural
nych i studenci (N  = 81), osoby współuzależnione, DDA i DDD zgłaszające się na 
terapię (N  = 94), rodzice po stracie dziecka w okresie okołoporodowym (N = 52).

W celu ustalenia wewnętrznej struktury SZŻ przeprowadziliśmy eksploracyjną 
analizę czynnikową skali metodą głównych składowych z rotacją ortogonalną Ob- 
limin oraz normalizacją Kaisera przy wykorzystaniu wyników 382 osób (z sześciu 
grup badanych). Na podstawie kryterium, jakim jest wykres osypiska, wyodrębnio
ne zostały trzy składowe, wyjaśniające łącznie 42,33% wariancji natężenia zmian 
rozwojowych wskutek krytycznego zdarzenia życiowego (pierwsza składowa 
-  18,99%, druga składowa -  13,15%, trzecia składowa -  10,19%).

W celu zweryfikowania uzyskanego wyniku analizy czynnikowej przeprowadzi
liśmy, za pomocą programu Amos 7.0, konfirmacyjną analizę czynnikową dla mo
delu, który zakładał strukturę skali obejmującą 3 czynniki, do których przyporząd
kowano pozycje kwestionariusza o najwyższych ładunkach na każdym z nich -  11 
pozycji dla Czynnika 1, 6 pozycji dla Czynnika 2 oraz 8 pozycji dla Czynnika 3. 
Wskaźniki dopasowania tego modelu (Model 1) uzyskały wartości zdecydowanie 
niesatysfakcjonujące. Zauważyliśmy, że uzyskana w wyniku eksploracyjnej analizy 
czynnikowej 3-czynnikowa struktura skali w specyficzny sposób powiązana była 
z kierunkiem zawartych w kwestionariuszu pytań. Czynnik 1 składał się z 6 pytań

1 Dane pochodziły z badań magisterskich realizowanych pod opieką prof. dr. hab. Jerzego Trzebińskiego, 
dr Elżbiety Zdankiewicz-Ścigały i dr Eufrozyny Gruszeckiej oraz z badania dr. Mariusza Zięby.



150 M ariusz Zięba, M ałgorzata Wawrzyniak, M agdalena Świrkula

pozytywnych i 5 negatywnych, Czynnik 2 zawierał wyłącznie pozycje sformułowa
ne pozytywnie, a Czynnik 3 wyłącznie pozycje negatywne (wymagające rekodowa- 
nia przed obliczeniem wyniku ogólnego skali). Osoby badane mogą odpowiadać 
w podobny sposób na pytania podobne do siebie nie tylko ze względu na ich treść, 
ale również na to, w jaki sposób (pozytywnie czy negatywnie) są sformułowane. 
Przeprowadziliśmy zatem konfirmacyjną analizę czynnikową trzech kolejnych mo
deli, które zakładały taką samą jak Model 1 trój czynnikową strukturę skali, ale 
uwzględniały też błędy związane z tendencyjnością odpowiadania na pytania kwe
stionariusza w zależności od kierunku tych pytań. Włączenie do modelu tych błę
dów powinno poprawić dopasowanie modelu, jeśli zakładana w nim struktura 
czynnikowa skali odpowiada analizowanym danym. W Modelu 2 uwzględniono ko
relacje między błędami zmiennych odpowiadających pozytywnie sformułowanym 
pozycjom kwestionariusza, w Modelu 3 wzięto pod uwagę tylko korelacje między

Tabela 1. Wartości ładunków czynnikowych poszczególnych pozycji SZŻ

Pozycja Ładunek
czynnikowy

Patrzenie na sprawy w pozytywny sposób 0,78
Mój optymizm 0,74
Moja wiara we własne siły 0,70
Przekonanie, że moje życie nie ma sensu -0,68
Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji 0,65
Poczucie, że jestem i powinienem być sobą, a nie spełniać 
oczekiwania innych 0,64
Umiejętność opanowania się i spokojnego reagowania na bolesne 
wydarzenia 0,60
Znajomość moich silnych i słabych stron 0,59
Poczucie odpowiedzialności za to, co robię 0,56
Moje zaufanie do opatrzności i jej wyroków 0,65
To, że częściej wpadam w złość z błahych powodów -0,56
Moja wiara w Boga 0,53
Akceptacja, że nie jestem i nie muszę być perfekcyjny 0,50
Dobre, przyjazne traktowanie przeze mnie innych osób 0,49
Żal do Boga, który nie pomógł mi w trudnościach -0,49
Przekonanie, że gdy znajduję się w kłopotach, nie warto prosić innych 
o pomoc -0,45
Trudności w zasypianiu -0,45
Mój szacunek dla odczuć i przekonań innych osób 0,45
Skłonność do silnego przeżywania niepowodzeń -0,44
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błędami negatywnie sformułowanych pozycji, a w Modelu 4 uwzględniono korela
cje między wariancjami reszt zarówno pozycji pozytywnych, jak i negatywnych. 
Wskaźniki dopasowania wszystkich tych modeli wykazały jednak, że żaden z nich 
nie oddaje struktury skali. Trzy wyodrębnione w analizie czynnikowej składowe są 
także trudne w interpretacji na gruncie teoretycznym.

W związku z powyższymi wynikami przeprowadziliśmy kolejną eksploracyjną 
analizę czynnikową z wymuszonym rozwiązaniem jednoczynnikowym metodą 
głównych składowych (tabela 1).

Ładunek czynnikowy 6 pozycji skali dla wyodrębnionej składowej przyjął war
tości poniżej 0,40. Zdecydowaliśmy się na usunięcie tych pozycji ze skali. Ładunki 
czynnikowe dla pozycji tworzących ostateczną wersję Skali Zmian Życiowych za
wierają się w przedziale od 0,44 do 0,78.

Właściwości psychometryczne Skali Zmian Życiowych

Właściwości psychometryczne SZŻ weryfikowane były na danych pochodzących 
z kolejnych 4 badań przeprowadzonych z użyciem ostatecznej, 19 itemowej, wer
sji narzędzia. Były to badania dwóch grup Amazonek, czyli kobiet po zabiegu ma
stektomii (N = 43 i N  = 100), grupy osób dorosłych, które w ostatnich 2 latach ży
cia przeżyły różnego rodzaju krytyczne zdarzenia życiowe (N  = 23), oraz grupy 
osób będących ofiarami lub świadkami zdarzeń zagrażających życiu, takich jak na
pad, gwałt, wyrzucenie z okna pociągu (N = 32).

Wyniki w Skali Zmian Życiowych uzyskane dla osób z czterech badań prezentu
je tabela 2.

Tabela 2. Średnie i odchylenia standardowe wyników SZŻ dla wszystkich grup badawczych

Grupy N M SD

Amazonki (Leszno) 43 65,74 9,23
Amazonki (Dolnośląskie) 100 70,47 8,96
Dorośli opisujący najtrudniejsze zdarzenie z ostatnich 
2 lat swojego życia 23 63,65 6,91
Ofiary i świadkowie zdarzeń zagrażających życiu 32 65,41 10,91

Jak wykazał test Kołmogorowa-Smirnowa rozkład wyników SZŻ dla całej próby 
(N  =  198) nie różni się od rozkładu normalnego (z = 0,79; n.i.), a charakteryzują 
go następujące parametry: skośność przyjmuje wartość 0,37; kurtoza przyjmuje 
wartość 0,59.



152 M ariusz Zięba, M ałgorzata Wawrzyniak, M agdalena Świrkula

Rzetelność

Wartość współczynnika rzetelności (α  Cronbacha) wynosiła w poszczególnych gru
pach odpowiednio: 0,74 dla Amazonek (N = 100); 0,84 dla drugiej grupy Amazo
nek (N = 43); 0,80 dla osób dorosłych, które przeżyły w ostatnich 2 latach różne
go rodzaju krytyczne zdarzenia życiowe (N  = 23; 17 kobiet i 6 mężczyzn); 0,90 dla 
ofiar i świadków zdarzeń zagrażających życiu (N  = 32; 16 kobiet i 16 mężczyzn).

Wartość współczynnika podziału połówkowego Guttmana weryfikującego rzetel
ność połówkową wynosi 0,71, a współczynnika korelacji międzypołówkowej 0,57.

Trafność czynnikowa

W celu zweryfikowania uzyskanego wyniku analizy czynnikowej przeprowadzono 
konfirmacyjną analizę czynnikową dla modelu zakładającego jednoczynnikową 
strukturę skali, oraz trzech wariantów tego modelu uwzględniających błędy wyni
kające z tendencyjności odpowiadania na pozycje sformułowane pozytywnie i/lub 
negatywnie. Model la  nie uwzględniał korelacji reszt, do Modelu 2a wprowadzo
no korelacje między wariancjami reszt pozycji negatywnych, do Modelu 3a pozycji 
pozytywnych, a w Modelu 4a uwzględniono zarówno korelacje między wariancja
mi reszt pozycji negatywnych, jak i między wariancjami reszt pozycji pozytywnych.

Jak się okazało, najbardziej restrykcyjny wskaźnik dopasowania modeli x2 dys- 
konfirmuje wszystkie analizowane modele. Jeśli jednak wziąć pod uwagę pozosta
łe wskaźniki, to można przyjąć, że Model 4a stosunkowo dobrze odzwierciedla 
strukturę danych (tabela 3).

Tabela 3. Wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej dla Skali Zmian Życiowych (N = 198) 
-  podsumowanie dla modeli

Model x2 df P < RMSEAa CIb NFIc CFId x2/d fe

1 467,91 152 0,001 0,103 0,092-0,113 0,56 0,65 3,08
2 372,13 137 0,001 0,093 0,082-0,105 0,65 0,74 2,72
3 159,71 75 0,001 0,076 0,059-0,092 0,85 0,90 2,13
4 117,82 60 0,001 0,070 0,051-0,089 0,89 0,94 1,96

a Root Mean Square Error of Approximation; b przedział ufności dla RMSEA przy p < 0,1; 
c Bentler-Bonett Normed Fit Index; d Comparative Fit Index; e kryterium oceny dopasowa
nia modelu proponowane przez Witkinsa (1989).

Wbrew naszym wcześniejszym oczekiwaniom skala posiada strukturę jedno
czynnikową. Jak jednak piszą Park i Lechner (2006, s. 57), dane z badań prowa
dzonych w obszarze wzrostu potraumatycznego nie doprowadziły do jednoznacz
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nych konkluzji odnośnie tego, czy wzrost potraumatyczny jest konstruktem jedno
czy też wielowymiarowym. Autorki te zwracają uwagę, iż nawet jeśli w badaniach 
uzyskiwano potwierdzenie wielowymiarowej struktury tej zmiennej, to okazywało 
się, że pierwszy czynnik wyjaśnia najwięcej wariancji wzrostu, a rzetelność całej 
skali jest wyższa niż każdej z podskal (np. Tedeschi i Calhoun, 1996). Również Lin- 
ley i Joseph (2004) w swoim przeglądzie badań w obszarze wzrostu potraumatycz- 
nego zauważają, że choć różne narzędzia pomiaru wzrostu zakładają strukturę tej 
zmiennej obejmującą od 1 do 8 czynników, to kwestia jedno- lub wielowymiarowo
ści wzrostu potraumatycznego pozostaje sprawą otwartą. Można też zastanawiać 
się nad tym, czy i na ile wpływ na nieujawnienie się struktury czynnikowej bada
nej zmiennej mogła mieć konstrukcja skali odpowiedzi -  od zdecydowanie zwala
ło, do zdecydowanie wzrosło. Podobna skala odpowiedzi zastosowana jest jednak 
w zrewidowanej wersji Stress-Related Growth Scalę (Armeli, Gunthert i Cohen, 
2001), w której uzyskano strukturę czynnikową zmiennej.

Trafność zbieżna i kryterialna

Trafność Skali Zmian Życiowych była weryfikowana w trzech przeprowadzonych 
przez nas badaniach empirycznych, a także na podstawie podsumowania wyników 
kilku innych badań, które przedstawione będą w dalszej części artykułu.

Badanie 1

Uczestnicy

Uczestniczkami badania były 43 kobiety w wieku od 37 do 77 lat (M = 60,77; 
SD = 8,33). U wszystkich został zdiagnozowany nowotwór gruczołu piersiowego, 
czego konsekwencją był przebyty zabieg mastektomii. Badanie przeprowadzono 
w Klubie Amazonek w Lesznie. Badanie miało charakter grupowy, jednakże osoby 
badane miały stworzone warunki do zachowania poczucia intymności i bezpie
czeństwa.

Materiały

W badaniu wykorzystano Skalę Zmian Życiowych oraz 4 inne kwestionariusze.
Mini-MAC, czyli Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworo

wej (Watson, Law, Santos, Greer, Baruch, Blis, 1988, 1989; polska adaptacja -  Ju-
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czyński, 2001). Jest to narzędzie, które służy do pomiaru preferowanych strategii 
radzenia sobie z chorobą nowotworową. Składa się z 29 stwierdzeń. Zadaniem oso
by badanej jest dokonanie oceny, w jakim stopniu każde stwierdzenie odnosi się do 
niej w chwili obecnej, za pomocą pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydo
wanie nie, a 5 -  zdecydowanie tak. Skala mierzy cztery następujące strategie ra
dzenia sobie z chorobą: zaabsorbowanie lękowe wyrażające niepokój spowodowa
ny chorobą, która spostrzegana jest jako zagrożenie wywołujące lęk, nad którym 
nie można zapanować i który powoduje, że każda zmiana interpretowana jest jako 
sygnał pogorszenia się stanu zdrowia; duch walki oznaczający strategię skłaniają
cą do traktowania choroby jako osobistego wyzwania i podejmowania działań 
zwalczających chorobę; bezradność -  beznadziejność, która świadczy o poczuciu 
bezsilności, zagubieniu i biernym poddaniu się chorobie; pozytywne przewarto
ściowanie, czyli przeorganizowanie problemu własnej choroby w taki sposób, by 
przy pełnej świadomości jej powagi znaleźć nadzieję i zadowolenie z już przeży
tych lat. Każda ze skal kwestionariusza charakteryzuje się wysoką rzetelnością od 
α  Cronbacha = 0,87 do 0,92.

Skala Satysfakcji z Życia (Diener, Emmons, Larson, Griffin, 1985; polska ada
ptacja -  Juczyński, 2001). Jest to narzędzie służące do pomiaru poziomu zadowo
lenia z życia. Składa się z pięciu stwierdzeń dotyczących subiektywnej oceny wła
snego samopoczucia oraz poczucia zadowolenia z własnych osiągnięć i warunków. 
Badany ocenia, w jakim stopniu każde z nich odnosi się do jego dotychczasowego 
życia na 7-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zupełnie się nie zgadzam, a 7 -  cał
kowicie się zgadzam. Rzetelność skali wynosi α  Cronbacha = 0,81

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI (Spielbergera, Gorsucha i Lushenea; w pol
skiej adaptacji Wrześniewskiego, Sosnowskiego, Matusik, 2002). Spielberger i Sy- 
deman (1993) rozróżniają lęk jako chwilowy, przemijający stan emocjonalny (lęk 
jako stan) oraz lęk rozumiany jako utrzymująca się, trwała cecha osobowości, prze
jawiająca się stałą gotowością do reagowania lękiem w pewnych sytuacjach, co 
czyni jednostkę podatną na postrzeganie szerokiego zakresu obiektywnie niegroź
nych sytuacji jako zagrażających i reagowanie na nie stanem lęku, nieproporcjo
nalnie silnym w stosunku do wielkości obiektywnego niebezpieczeństwa (lęk jako 
cecha). Zadaniem osoby badanej jest wskazanie, w jakim stopniu każde ze stwier
dzeń odnosi się do niej poprzez wybranie jednej z czterech odpowiedzi dotyczących 
częstości występowania odczuć opisanych w twierdzeniu, gdzie 1 oznacza -  pra
wie nigdy, a 4 -  prawie zawsze. W Badaniu 1 wykorzystano tylko skalę mierzącą 
lęk rozumiany jako cecha. Rzetelność tej skali wynosi α  Cronbacha = 0,88.

Kwestionariusz PTGI (Posttraumatic Growth Inventory, Tedeschi i Calhoun, 
1996; polska eksperymentalna wersja opracowana przez Cieślaka i Juczyńskiego). 
Narzędzie służy do pomiaru wzrostu potraumatycznego. Składa się z 21 pozycji, 
a zadaniem badanego jest określenie, w jakim stopniu w jego życiu zaszła zmiana 
opisana w danym twierdzeniu przy użyciu 6-stopniowej skali, gdzie 0 oznacza nie
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doświadczyłem tej zmiany, a 5 oznacza w bardzo dużym stopniu doświadczyłem 
tej zmiany. Rzetelność tego kwestionariusza w prezentowanym Badaniu 1 wynio
sła α  Cronbacha = 0,95 (w opisanym poniżej Badaniu 2 α  = 0,93).

Na potrzeby badania skonstruowano także metryczkę zawierającą pytania o: 
wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny. Zawierała również pytania o poziom stre
su odczuwanego w związku z chorobą w chwili usłyszenia diagnozy, poziom stre
su odczuwanego w związku z chorobą obecnie; ocenę radzenia sobie z sytuacją 
choroby; o odczuwany wpływ na to, jak osoba funkcjonuje w związku z chorobą, 
jak dużo rozmawiała z innymi ludźmi o swojej chorobie i jakie emocje towarzyszy
ły jej w momencie diagnozy i obecnie w związku z trwaniem choroby.

Wyniki

W celu zweryfikowania, czy istnieją związki pomiędzy badanymi zmiennymi prze
prowadzono analizę korelacji metodą r  Pearsona (tabela 4). Analiza ta wykazała 
istotną dodatnią korelację pomiędzy wynikiem w Skali Zmian Życiowych (SZŻ) mie
rzącej natężenie zmian w wyniku doświadczenia krytycznego zdarzenia życiowego 
a wynikiem w PTGI mierzącym wzrost potraumatyczny, a także satysfakcją z życia 
mierzoną skalą SWLS. SZŻ koreluje również z trzema strategiami mierzonymi te
stem Mini-MAC: uzyskano istotną dodatnią korelację pomiędzy wynikiem w SZŻ 
a pozytywnym przewartościowaniem oraz istotne ujemne korelację z zaabsorbo
waniem lękowym i bezradnością -  beznadziejnością.

Skala Satysfakcji z Życia koreluje ujemnie z wynikami Skali Przystosowania Psy
chicznego do Choroby Nowotworowej: zaabsorbowanie lękowe i bezradność -  bez
nadziejność, oraz z lękiem rozumianym jako cecha. Wynik w skali lęku jako cechy 
koreluje dodatnio z zaabsorbowaniem lękowym i bezradnością -  beznadziejnością, 
a ujemnie ze strategią duch walki.

Okazało się również, że SZŻ koreluje dodatnio z poczuciem wpływu na funkcjo
nowanie w związku z chorobą i poczuciem radzenia sobie z nią. Zaabsorbowanie 
lękowe i bezradność -  beznadziejność korelują dodatnio z poziomem obecnie od
czuwanego stresu związanego z chorobą, a pozytywne przewartościowanie korelu
je ujemnie z tą zmienną. SWLS także koreluje ujemnie z poziomem obecnie odczu
wanego stresu związanego z chorobą, z kolei dodatnio z przekonaniem o radzeniu 
sobie z sytuacją choroby i pozytywnymi emocjami, które obecnie towarzyszą oso
bie w związku z chorobą.
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Tabela 4. Korelacje r Pearsona natężenia zmian w wyniku krytycznego zdarzenia życiowe
go (wynik SZŻ), wzrostu potraumatycznego (PTGI), satysfakcji z życia (SWLS), strategii ra
dzenia sobie z chorobą, lęku jako cechy oraz odpowiedzi na pytania dotyczące choroby

SZŻ SWLS Lęk jako 
cecha

Poziom obecnie 
odczuwanego 

stresu
PTGI (wzrost potraumatyczny) 0,63** n.i. n.i. -
SWLS 0,35* - -0,54“ -0,60**
Mini-MAC (zaabsorbowanie lękowe) -0,51** -0,61“ 0,71“ 0,70**
Mini-MAC (duch walki) n.i n.i. -0,45** n.i.
Mini-MAC (bezradność -  bezna
dziejność) -0,42* -0,34* 0,48** 0,44**
Mini-MAC (pozytywne 
przewartościowanie) 0,35* n.i. n.i. -0,41*
Lęk jako cecha n.i. -0,54** - n.i.
Poczucie kontroli nad funkcjono
waniem w sytuacji choroby 0,32* n.i. n.i. n.i.
Poczucie radzenia sobie z chorobą 0,29^ 0,45** n.i. n.i.
Emocje odczuwane obecnie 
w związku z chorobą n.i. 0,34* n.i. n.i.
Poziom obecnie odczuwanego stresu 
w związku z chorobą n.i. -0,60“ n.i. -

^  p < 0,057; * p  < 0,05; ** p  < 0,01

Badanie 2

Uczestnicy

W badaniu wzięły udział 23 osoby, w tym 17 kobiety i 6 mężczyzn w wieku od 19 
do 56 lat (M = 33,64; SD = 12,28). Wszyscy uczestnicy doświadczyli krytycznego 
zdarzenia życiowego (np. utrata pracy, rozstanie z partnerem, pobyt w szpitalu, 
utrata znajomości, wypadek komunikacyjny, śmierć bliskiej osoby, urodzenie dziec
ka) w okresie od 3 miesięcy do 2 lat przed udziałem w badaniu. Badanie było prze
prowadzane podczas indywidualnych spotkań.

Materiały

W badaniu wykorzystano te same kwestionariusze, co w Badaniu 1, z wyjątkiem 
Skali Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej Mini-MAC.
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Na potrzeby badania przygotowano także metryczkę zawierającą pytania o wiek, 
płeć, wykształcenie, stan cywilny, rodzaj zdarzenia i czas, jaki od niego upłynął. Po
nadto zamieszczono w niej również pytania o poziom stresu odczuwanego w związ
ku z chorobą w chwili usłyszenia diagnozy; poziom stresu odczuwanego w związku 
z chorobą obecnie; ocenę radzenia sobie z sytuacją choroby; o odczuwany wpływ na 
to, jak osoba funkcjonuje w związku z tym zdarzeniem; jak dużo rozmawiała z in
nymi ludźmi o chorobie, doświadczonym zdarzeniu i jakie emocje towarzyszyły jej 
w momencie zdarzenia i obecnie w związku ze zdarzeniem.

Wyniki

Analizie (korelacji metodą r Pearsona) poddano związki pomiędzy badanymi zmien
nymi. Okazało się, że SZŻ istotnie dodatnio koreluje z PTGI, ujemnie z lękiem jako 
cechą, który koreluje również ujemnie z Skalą Satysfakcji z Życia (tabela 5).

Ponadto wyniki SZŻ korelują dodatnio z poczuciem radzenia sobie z krytycznym 
zdarzeniem życiowym oraz z oceną ilości rozmów z innymi ludźmi na temat tego 
zdarzenia. SWLS koreluje dodatnio z pozytywnymi emocjami towarzyszącymi 
obecnie osobie w kontekście doświadczonego zdarzenia oraz negatywnie z pozio
mem stresu odczuwanego w związku z krytycznym zdarzeniem życiowym.

Tabela 5. Korelacje r Pearsona natężenia zmian w wyniku krytycznego zdarzenia życiowego 
(wynik SZŻ), wzrostu potraumatycznego (PTGI), satysfakcji z życia (SWLS), lęku jako cecha 
oraz odpowiedzi na pytania dotyczące krytycznego zdarzenia życiowego (KZZ)

SZŻ PTGI SWLS

PTGI 0,65** - n.i.

SWLS n.i. n.i. -
Lęk jako cecha -0,43* n.i. -0,64**

Radzenie sobie z KZZ 0,42* n.i. n.i.

Ocena ilości rozmów z ludźmi na temat KZZ 0,44* n.i n.i.

Emocje towarzyszące obecnie w związku z KZZ n.i. n.i. 0,38*

Poziom obecnie odczuwanego stresu w związku 
z  KZŻ n.i. n.i. 0,43*

* p  < 0,05; ** p < 0,01
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Badanie 3

Uczestnicy

W badaniu wzięło udział 36 kobiet w wieku od 20 do 60 lat (M = 35,82; 
SD = 11,85) odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu 
zamkniętego. Badanie prowadzono indywidualnie, a jego uczestniczki miały za
pewnioną możliwość rezygnacji z udziału w badaniu.

Materiały

W badaniu wykorzystano Skalę Zmian Życiowych oraz polską eksperymentalną 
wersję Stress-Related Growth Scale (Park, Cohen, 1996) w opracowaniu Zięby 
i Czarneckiej-van Luijken. Kwestionariusz SRGS służy do pomiaru wzrostu potrau- 
matycznego (Joseph, Linley 2008; Park, Lechner, 2006). Składa się z 50 pozycji, 
a zadaniem badanego jest określenie, czy opisane przez niego w pierwszej części 
kwestionariusza konkretne krytyczne zdarzenie życiowe, które miało miejsce w jego 
życiu w okresie ostatnich 2 lat, przyniosło pozytywne, rozwojowe konsekwencje. 
Badany przy użyciu 3-stopniowej skali, gdzie A oznacza wcale, a C oznacza 
w  znacznym stopniu, odnosi się do stwierdzeń, takich jak: zbudowałem nowe re
lacje ze wspierającymi mnie osobami, przemyślałem na nowo jak chcę żyć, moje 
życie nabrało większego znaczenia i stało się bardziej satysfakcjonujące.

Wyniki

Stwierdzono istotną statystycznie korelację między wynikami w SZŻ oraz SRGS, 
r  = 0,63; p  < 0,01.

Dyskusja wyników badań 1-3

W prezentowanych powyżej badaniach stwierdzono wysokie, pozytywne korelacje 
między wynikiem SZŻ, a poziomem wzrostu potraumatycznego mierzonego przy 
pomocy PTGI (zarówno w grupie Amazonek, jak i osób po doświadczeniu krytycz
nego zdarzenia życiowego w okresie ostatnich 3 miesięcy do 2 lat), a także SRGS 
(w grupie odbywających karę pozbawienia wolności). Wysoki wynik na skali SZŻ 
oznacza, że osoba badana dostrzega przede wszystkim pozytywne zmiany w obsza
rze swoich przekonań na temat siebie i swojego życia, będące rezultatem krytycz
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nego lub traumatycznego zdarzenia życiowego. Zmiany o tym charakterze świad
czą o doświadczaniu przez osobę badaną wzrostu potraumatycznego. Wysokie, po
zytywne korelacje między SZŻ i PTGI oraz SRGS wskazują zatem na trafność zbież
ną Skali Zmian Życiowych.

W Badaniu 1 uzyskano wyniki wskazujące na to, że mierzone za pomocą SZŻ 
natężenie pozytywnych zmian będących rezultatem krytycznego zdarzenia życio
wego, jakim w tej grupie była choroba nowotworowa, pozytywnie koreluje z mie
rzoną kwestionariuszem SWLS satysfakcją z życia rozumianą jako zadowalający 
„wynik porównania własnej sytuacji z ustalonymi przez siebie standardami" (Ju- 
czyński, 2001, s. 134) oraz wiąże się z lepszym psychicznym przystosowaniem do 
choroby nowotworowej mierzonym kwestionariuszem Mini-MAC. Wynik SZŻ kore
luje negatywnie z zaabsorbowaniem lękowym (które wyraża „niepokój spowodo
wany chorobą postrzeganą głównie jako zagrożenie wywołujące lęk, nad którym 
nie można zapanować i który sprawia, że każda zmiana jest interpretowana jako 
sygnał pogorszenia się stanu zdrowia" -  Juczyński, 2001, s. 180), ze strategią ra
dzenia sobie bezradność -  beznadziejność, która wskazuje na poczucie bezsilności, 
zagubienia i bierne poddanie się chorobie oraz pozytywnie ze strategią radzenia 
sobie (pozytywne przewartościowanie), która polega na takim przeorganizowaniu 
problemu własnej choroby, by przy świadomości jej wagi znaleźć nadzieję i zado
wolenie z życia.

W Badaniu 2 okazało się, że wynik na skali SZŻ koreluje pozytywnie z poczu
ciem radzenia sobie z krytycznym zdarzeniem życiowym oraz pozytywnymi emo
cjami towarzyszącymi obecnie osobie w kontekście doświadczonego zdarzenia, 
a negatywnie z poziomem stresu odczuwanego obecnie w związku z krytycznym 
zdarzeniem życiowym. W badaniu tym stwierdzono też negatywną korelację wyni
ku skali SZŻ z lękiem jako cecha (inaczej niż w Badaniu 1, w którym korelacja ta 
była nieistotna). Lęk jako trwała cecha osobowości, wyrażona gotowością do reago
wania lękiem w pewnych sytuacjach (Spielberger i Sydeman, 1993) i związana 
z reakcją lękową nieproporcjonalnie silną w stosunku do wielkości obiektywnego 
niebezpieczeństwa (zagrożenia ego lub fizycznego), jest cechą utrudniającą proces 
rozwojowych zmian w wyniku krytycznego zdarzenia życiowego. Negatywna kore
lacja SZŻ z lękiem jako cechą jest zatem zgodna z oczekiwaniami.

Związek wyników w Skali Zmian Życiowych 
z innymi miarami adaptacji

W opisanych powyżej badaniach 1-3 uzyskano wyniki świadczące o tym, że mie
rzone za pomocą SZŻ pozytywne zmiany będące rezultatem krytycznego lub trau
matycznego zdarzenia łączą się z lepszym radzeniem sobie z tym zdarzeniem i lepszą 
adaptacją. Warto zauważyć, iż w  kilku innych badaniach, w których zastosowano
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Skalę Zmian Życiowych, uzyskano wyniki wskazujące na to, że natężeniu pozytyw
nych zmian po krytycznym zdarzeniu życiowym wiąże się z:

1) nadzieją podstawową i nadzieją na sukces, optymizmem i mniejszym nasile
niem lęku jako cechy -  czyli cechami osobowości i stylami wyjaśniania zdarzeń, 
które w procesie radzenia sobie ze stresem krytycznych zdarzeń życiowych 
wspierają pozytywną interpretację zdarzenia oraz mobilizację do działania;

2) dokonywaniem oceny poznawczej krytycznego zdarzenia życiowego w katego
riach wyzwania (a nie straty) i stosowaniem adaptacyjnych strategii radzenia 
sobie ze stresem -  czyli czynnikami mającymi ważne znaczenie w procesie osią
gania wzrostowych zmian po krytycznym zdarzeniu życiowym.

Nadzieja podstawowa

W badaniach Pudłowskiej (2010, szerzej opisane w; Zięba, Czarnecka-van Luijkem, 
Wawrzyniak, 2010), Fidler (2010) i Musielak (2008) stwierdzono istotne, pozytyw
ne korelacje między SZŻ a nadzieją podstawową mierzoną za pomocą Kwestiona
riusza Nadziei Podstawowej BHI-12 (Trzebiński i Zięba, 2003a). W badaniu 
Pudłowskiej (2010) osobami badanymi były 32 ofiary i świadkowie zdarzeń trau
matycznych wiążących się z zagrożeniem życia (m.in. napad, wypadek samocho
dowy), a wartość korelacji wyniosła r  = 0,44; p  < 0,05. Musielak (2008) badała 52 
rodziców po stracie dziecka w okresie okołoporodowym. W badaniu tym korelacja 
nadziei podstawowej i SZŻ wyniosła: r = 0,35; p  < 0,05. Fidler (2010) badała męż
czyzn z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w wyniku doznanego urazu (N  = 50). 
W tej grupie korelacja SZŻ i nadziei podstawowej wyniosła: r = 0,67; p  < 0,001.

Zgodnie z koncepcją Trzebińskiego i Zięby (2003b), wchodzące w zakres nadziei 
podstawowej przekonania o przychylności i sensowności świata powodują, że 
w sytuacji przeżywania krytycznego zdarzenia życiowego osoba postrzega świat ja
ko mniej zagrażający i mimo doświadczenia utraty lub rozpadu dotychczasowego 
ładu oraz utraty cenionych wartości osoba łatwiej dostrzega możliwości podjęcia 
działań zaradczych, jest również silniej przekonana, że są one możliwe do zreali
zowania, oraz że podejmowanie ich ma sens. Z wielu badań wynika, że nadzieja 
podstawowa jest ważnym predyktorem adaptacji w sytuacji krytycznego zdarzenia 
i traumy (Trzebiński i Zięba, 2003b; Zdankiewicz-Ścigała, 2009; Zięba, Czarnecka- 
-van Luijken, Wawrzyniak, 2010), a zatem pozytywna korelacja tej zmiennej z po
ziomem wzrostu potraumatycznego jest zgodna z oczekiwaniami.
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Nadzieja na sukces

W badaniach Myczki (2006) i Fidler (2010) uzyskano istotne, pozytywne korelacje 
między SZŻ a nadzieją na sukces mierzoną za pomocą Kwestionariusza KNS (Ła
guna, Trzebiński i Zięba, 2005). Myczka (2006) badała osoby z różnym typem 
i stopniem zaawansowania choroby nowotworowej (N  = 61), a korelacja nadziei na 
sukces z SZŻ wyniosła w tej grupie r = 0 , 6 5 ; p < 0 , 0 1 . W  badaniu Fidler (2010) 
korelacja między tymi zmiennymi miała wartość r  = 0,69; p  < 0,001.

Nadzieja na sukces definiowana jest jako przekonanie o posiadaniu silnej woli 
(możliwość zrealizowania planu, podjęcia realizacji założonego celu, wytrwałość 
w podejmowanych działaniach mimo pojawiających się przeszkód) oraz postrzeganie 
siebie jako osoby, która posiada kompetencje, aby znaleźć skuteczny sposób osiągnię
cia przyjętego celu i jest związana z lepszym ogólnym przystosowaniem (Łaguna, 
Trzebiński, Zięba, 2005; Snyder, 2002). W sytuacji radzenia sobie z krytycznym zda
rzeniem życiowym osoba posiadająca silną nadzieję na sukces charakteryzuje się 
większą elastycznością w doborze sposobów radzenia sobie oraz w mniejszym stop
niu stosuje strategie unikowe czy przyjmuje pasywną postawę wobec zdarzenia 
(Gum, Snyder, 2002; Łaguna, Trzebiński, Zięba, 2005; Snyder, Cheavens, Michael, 
1999; Snyder, Sympson, Michael, Cheavens, 2002). Nadzieja na sukces sprzyja wzro
stowi potraumatycznemu (Schaeffer, Moos, 1998; Tennem, Affleck, 1998).

Optymizm

W badaniach Myczki (2006) i Pudłowskiej (2010) stwierdzono korelacje SZŻ 
z optymizmem mierzonym kwestionariuszem LOT-R Scheiera i Carvera w polskiej 
adaptacji Poprawy i Juczyńskiego (Juczyński, 2001). Korelacje te wynosiły odpo
wiednio r  = 0,58; p  < 0,01 i r  = 0,41; p  < 0,05.

Optymizm w ujęciu Scheiera i Carvera (1992) to przekonanie, że prawdopodo
bieństwo zdarzeń pozytywnych jest wysokie, a zdarzenia niepomyślne będą się po
jawiały rzadko lub wcale. W obliczu trudności optymizm skłania do zwiększania 
wysiłku i stosowania strategii radzenia sobie ze stresem nastawionych na problem. 
Optymiści traktują sytuację trudną jako coś realnego i nie stosują nieadaptacyjnych 
strategii unikania, poszukują wiedzy i informacji o sytuacji trudnej i właściwych 
sposobach postępowania, łatwiej i szybciej akceptują sytuację oraz poszukują jej 
dobrych stron i ewentualnych korzyści (Scheier, Carver, 1992, Snyder, Sympson, 
Michael, Cheavens, 2002). Optymizm zarówno ze względu na sposób interpretacji 
przyczyn i konsekwencji krytycznego zdarzenia życiowego, mobilizację do wysiłku 
w jego obliczu oraz sprzyjanie stosowaniu adaptacyjnych strategii radzenia sobie 
wspiera proces wzrostu potraumatycznego (Schaeffer, Moos, 1998; Tennem, 
Affleck, 1998).
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Ocena poznawcza i strategie radzenia sobie 
ze stresem

W badaniu Myczki (2006) uzyskano wyniki wskazujące na to, że w przypadku osób 
z różnymi typami i stopniami zaawansowania choroby nowotworowej mierzone za 
pomocą SZŻ natężenie pozytywnych zmian będących konsekwencją krytycznego 
zdarzenia życiowego wiąże się z interpretowaniem sytuacji choroby w kategoriach 
wyzwania (r = 0,77; p  < 0,01), a nie straty (r = -0,75; p  < 0,01). W badaniu Mu
sielak (2008) dotyczącym rodziców, którzy doświadczyli straty dziecka, sprawdza
no, jakie strategie radzenia sobie z tą  sytuacją stosowali, używając do pomiaru 
Kwestionariusza CISS Endlera i Parkera (Strelau, Jaworowska, Wrześniewski, 
Szczepaniak, 2005). Okazało się, że stosowanie przez nich stylu radzenia sobie 
skoncentrowanego na zadaniu wiąże się z wyższym poziomem wyniku w SZŻ 
(r = 0,32; p  < 0,05), zaś stosowanie stylu angażowania się w czynności zastępcze 
koreluje z SZŻ negatywnie (r = -0,30; p  < 0,05). Ocena poznawcza krytycznego 
zdarzenia życiowego w kategoriach wyzwania (a nie straty) oraz stosowanie ada
ptacyjnych strategii radzenia sobie ze stresem są ważnymi elementami w procesie 
wzrostu potraumatycznego (Schaefer, Moos, 1998; Sęk, 2001; Strelau, Zawadzki, 
Oniszczenko, Sobolewski, Pawłowski, 2004; Tedeschi, Calhoun, 1996; 2004; Ten- 
nem, Affleck, 1998).

W badaniu Musielak (2008) uzyskano także wynik wskazujący na pozytywny 
związek pomiędzy wzrostem potraumatycznym a poszukiwaniem kontaktów towa
rzyskich (r = 0,40; p < 0,01), które, zgodnie z założeniami twórców zawierające
go tę skalę kwestionariusza CISS, jest rodzajem stylu skoncentrowanego na unika
niu (Strelau, Jaworowska, Wrześniewski, Szczepaniak, 2005). Poszukiwanie 
kontaktów towarzyskich może też jednak wiązać się z poszukiwaniem wsparcia 
społecznego, co jest strategią adaptacyjną w sytuacji radzenia sobie z krytycznym 
zdarzeniem życiowym (Bokszczanin, 2004). Korzystanie ze wsparcia społecznego, 
zwłaszcza ze strony osób bliskich i ważnych dla podmiotu, jest przedstawiane 
przez autorów koncepcji wzrostu potraumatycznego jako jeden z najważniejszych 
elementów warunkujących pozytywny rezultat tego procesu (Calhoun i Tedeschi, 
2004; Tedeschi, Calhoun, 2004; Tedeshi, Park, Calhoun, 1998).

Z danych uzyskanych przez nas w 4 grupach (N  = 198) wynika, iż wynik ogól
ny SZŻ słabo pozytywnie koreluje z wiekiem osób badanych: r  = 0,17; p  < 0,05; 
a także z czasem, jaki upłynął od zdarzenia traumatycznego lub krytycznego, któ
re uruchomiło proces wzrostu potraumatycznego: r = 0,21; p  < 0,05.

W badaniach 32 osób będących ofiarami lub świadkami zagrażających życiu 
zdarzeń (Pudłowska, 2010) oraz 23 osób doświadczających różnego rodzaju kry
tycznych zdarzeń życiowych (Badanie 2) wynika, iż średni wynik wzrostu potrau
matycznego mierzonego SZŻ nie wiąże się z płcią osób badanych: t(53) = 0,41; n.i.
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Zaprezentowane związki wzrostu potraumatycznego mierzonego SZŻ z innymi 
zmiennymi psychologicznymi są zgodne z podstawami teoretycznymi skali i wska
zują na jej satysfakcjonującą trafność kryterialną.

Opis i zastosowanie Skali Zmian Życiowych: 
podsumowanie

Skala Zmian Życiowych służy do pomiaru zmian w funkcjonowaniu osoby w rezul
tacie doświadczenia krytycznego zdarzenia życiowego. Może być wykorzystywana 
w odniesieniu do osób, które przeżyły poważne, emocjonalnie znaczące i wymaga
jące psychicznego przystosowania zdarzenia, w tym zdarzenia traumatyczne. Sto
sowanie skali w odniesieniu do wydarzeń o charakterze drobnych niepowodzeń 
wydaje się natomiast być bezcelowe, gdyż trudno zakładać, że wydarzenia tego ro
dzaju przyniosą konsekwencje w obszarach mierzonych SZŻ.

SZŻ zawiera 19 stwierdzeń odnoszących się do pozytywnych (np. Moje patrze
nie na sprawy w  pozytywny sposób) lub negatywnych (np. Przekonanie, że gdy się 
znajduję w  kłopotach nie warto prosić innych o pomoc) konsekwencji krytycznego 
zdarzenia życiowego. W stosunku do każdego stwierdzenia osoba badana na pię
ciostopniowej skali (np. 1 -  zdecydowanie zmalało; 2 -  raczej zmalało; 3 -  ani nie 
wzrosło, ani nie zmalało; 4 -  raczej wzrosło; 5 -  zdecydowanie wzrosło) określa, 
czy i jakiego rodzaju zmianę danego przekonania czy sposobu działania spowodo
wało doświadczone przez nią krytyczne zdarzenie życiowe.

Wielkość pozytywnych konsekwencji krytycznego zdarzenia życiowego obliczać 
należy jako sumę odpowiedzi na wszystkie 19 pozycji, przy czym sześciu spośród 
nich przed dodaniem należy zmienić oceny (5 = 1, 4 = 2, 3 pozostaje bez zmian, 
4 = 2, 5 = 1). Im wyższy łączny wynik, tym więcej pozytywnych konsekwencji wy
darzenia. I odwrotnie: im niższy wynik, tym większe nasilenie negatywnych zmian. 
Najwyższy teoretyczny wynik ogólny to 95, najniższy to 19 (Me = 57).

Skala Zmian Życiowych może służyć do badań grupowych dotyczących adapta
cji do zmian życiowych będących konsekwencją przeżycia krytycznego zdarzenia 
życiowego. Zastosowanie skali widzimy również w pracy klinicznej z indywidual
nymi osobami, albowiem analiza wyniku uzyskanego przez klienta stanowić może 
również punkt wyjścia czy przystanek w pracy psychoterapeutycznej nad dalekimi 
konsekwencjami traumatycznego wydarzenia dla rozwoju osobowości czy ogólne
go funkcjonowania klienta w świecie zewnętrznym. Aby zastosowanie SZŻ w dia
gnozie indywidualnej było w pełni możliwe, konieczne wydaje się jednak opraco
wanie normalizacji skali -  zarówno dla grup klinicznych, jak i osób zdrowych.

Niezależnie od celu, jaki badacz chce osiągnąć poprzez zastosowanie tej skali, 
ważne jest, aby narzędzie to było stosowane zawsze w kontekście odniesienia się 
osoby badanej do konkretnego zdarzenia, jakie przeżyła. Zadaniem osoby badanej
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jest bowiem koncentrowanie się na określeniu, jakie konsekwencje miało dla niej 
to właśnie zdarzenie, a nie zastanawianie się nad tym, jak „w ogóle" sobie radzi 
i jakie ma przekonania na temat siebie i świata. Sugerujemy dwa sposoby stwo
rzenia takich warunków:

a) poproszenie osób badanych o przypomnienie sobie konkretnej, ważnej dla nich 
sytuacji z ostatniego okresu ich życia (np. 2 lat);

b) poproszenie badanych, by wypełniając skalę odnosili się do konkretnego, okre
ślonego wcześniej zdarzenia; jest to możliwe w grupach jednorodnych, np. 
w trakcie badań prowadzonych wśród poszkodowanych przez powódź czy pa
cjentów onkologicznych.

Instrukcja poprzedzająca skalę powinna być każdorazowo dostosowywana do 
specyficznej sytuacji badawczej, tak aby kierowała uwagę osoby badanej na kon
kretne wydarzenie, będące przedmiotem badania. Może ona zawierać odniesienie 
do konkretnej sytuacji, np: Zastanów się teraz, jakie konsekwencje dla Ciebie 
i Twojego życia wynikają z tego, że byieś/bylaś ofiarą wypadku samochodowego, 
albo prośbę o opisanie zdarzenia, do którego następnie będzie się odnosiła osoba 
odpowiadająca na pytania kwestionariusza.

W świetle dotychczasowych badań nie można jednoznacznie stwierdzić, po ja
kim czasie od krytycznego zdarzenia życiowego mogą pojawiać się symptomy roz
woju potraumatycznego (Park, 1998; Park, Lechner, 2006). Z większości badań 
i prac teoretycznych wynika jednak, że od zdarzenia powinno upłynąć co najmniej 
kilka miesięcy. Sugerujemy zatem, by pomiar mierzonych przy użyciu SZŻ zmian 
będących rezultatem krytycznego lub traumatycznego zdarzenia życiowego pro
wadzony był nie wcześniej niż po takim czasie.

Ze względu na to, że obszar jakiego dotyczy badanie z użyciem SZŻ wiąże się 
zwykle z silnymi emocjonalnymi przeżyciami osoby badanej, konieczne wydaje się 
zapewnienie badanym pełnej i rzeczywistej swobody w wycofaniu się z udziału 
w badaniu. Ze względu na to, że samo badanie ma charakter kwestionariuszowy, 
a dotyczy bardzo ważnych dla osoby przeżyć, zdecydowanie polecamy umożliwie
nie rozmowy z wykwalifikowanym psychologiem bezpośrednio po wypełnieniu 
skali. W przypadku wystąpienia osoby badanej z prośbą o pomoc psychologiczną do 
osoby przeprowadzającej badanie, należy udzielić informacji, gdzie taką pomoc 
może ona uzyskać.

Badanie przy użyciu SZŻ można przeprowadzać indywidualnie lub grupowo. Za
lecamy, by badanie prowadzone było bez narzucania ram czasowych oraz w komfor
towych dla osoby badanej warunkach, czyli takich, które pozwalają na skupienie i po
czucie intymności. Niebagatelną rolę odgrywa też postawa badacza w trakcie 
pierwszego kontaktu z osobą badaną i w trakcie przeprowadzania badania. Postawa 
wyrażająca empatię, wsparcie oraz szacunek dla przeżyć osób badanych buduje za
ufanie i zachęca do otwartości, a jednocześnie tworzy poczucie bezpieczeństwa.
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Uwagi końcowe

Opracowana przez nas Skala Zmian Życiowych posiada satysfakcjonującą rzetel
ność oraz trafność zbieżną i kryterialną i wydaje się być obiecującym narzędziem 
do pomiaru wpływu krytycznych lub traumatycznych zdarzeń życiowych na takie 
obszary funkcjonowania osoby, jak przekonania o wartości i sensie życia, poczucie 
osobistej siły czy pogłębienie relacji z innymi ludźmi. W odróżnieniu od najbardziej 
znanych narzędzi do pomiaru wzrostu potraumatycznego skala umożliwia zadekla
rowanie przez osoby badane nie tylko pozytywnych zmian, lub ich braku, ale rów
nież negatywnych zmian w obszarze fundamentalnych przekonań i wartościowań 
dotyczących ja oraz funkcjonowania osoby badanej.

Prezentowane w niniejszym artykule badania, w których wykorzystywano Ska
lę Zmian Życiowych, prowadzone były w zróżnicowanych próbach, obejmujących 
zdarzenia traumatyczne o charakterze nagłych wydarzeń (np. bycie ofiarą wypad
ku lub gwałtu), długotrwałych chorób, straty bliskiej osoby czy też różnego rodza
ju krytycznych zdarzeń życiowych. Zdarzenia te różnią się między innymi tym, ja
ki jest spowodowany nimi zakres zmian w sytuacji życiowej badanych osób. Jak 
piszą Park i Lechner (2006), pozytywne zmiany będące konsekwencją przeżycia 
traumatycznego lub krytycznego zdarzenia życiowego mogą następować w róż
nych obszarach -  niekiedy również w tych, które nie są ujęte w stosowanych w ba
daniach ilościowych kwestionariuszach wzrostu potraumatycznego. Wydaje się 
też, że nie w każdym z obszarów wzrostu potraumatycznego pozytywne zmiany 
będą równie głębokie i trwałe w przypadku różnego rodzaju zdarzeń. Być może ce
lowe będzie zatem określanie struktury wzrostu potraumatycznego odrębnie 
w różnego typu sytuacjach, które proces wzrostu uruchamiają. Hipoteza ta  wyma
ga jednak weryfikacji empirycznej.

W przyszłych badaniach nad walidacją Skali Zmian Życiowych warto będzie 
uwzględnić wiele metodologicznych ograniczeń prezentowanej pracy. Cenne bę
dzie zwłaszcza przeprowadzenie badań w większych grupach z zastosowaniem in
nych narzędzi do pomiaru wzrostu potraumatycznego oraz wskaźników adaptacji. 
Ważnym celem przyszłych badań nad trafnością SZŻ powinno być też sprawdzenie 
związków uzyskiwanych przy jego użyciu wyników z wynikami pomiaru wzrostu 
potraumatycznego metodami jakościowymi. Warto też przeprowadzić badania 
w celu porównania grup osób, które przeżyły różnego rodzaju krytyczne zdarzenia 
życiowe.
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Life-Changes Scale - Measure 
of Consequences of Critical Life Events

This article describes the results of an initial validation study of the 
Life Changes Scale (LCS). The LCS inventory is self-report measure of 
the influence of critical or traumatic life events on a person's 
functioning areas such as confidence about life's value and meaning, 
feeling of personal strength, depth of relations with other people, 
change of value system and enriching spiritual life. High results scored 
by people tested with LCS can be interpreted as indicators of 
experiencing post-traumatic growth -  a positive change which appears 
as a result of individuals' coping with critical life events. Low result 
may indicate that person's experiences mainly negative influence of 
the event on his/her fundamental beliefs concerning Self as well as 
value and meaning of life.
The Life Changes Scale (LCS) composed of 19 items has acceptable 
internal reliability and validity. Exploratory as well as confirmatory 
factor analysies indicated that most items loaded the highest on one 
general factor.

Key words: posttraumatic growth, critical life events, Life Changes 
Scale.


