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WPROWADZENIE 
 

Choroba nowotworowa należy do jednej z najbardziej stresujących sytuacji, z jaką 

spotyka się człowiek (Spiegel, 2007). Diagnoza i leczenie raka stanowi doświadczenie życiowe 

o charakterze traumatycznym o długoterminowych skutkach psychologicznych (Widows i in., 

2005). Konfrontacja z sytuacją powodującą zagrożenie życia powoduje silny stres 

uruchamiając szereg negatywnych reakcji psychologicznych. Choroba onkologiczna utrudnia 

lub uniemożliwia zaspokojenie ważnych potrzeb biologicznych, psychologicznych i 

egzystencjalnych oraz zaburza układ celów. Jest traktowana jako sytuacja zagrażająca realizacji 

wartości i uderzająca w poczucie sensu życia. 

Choroba onkologiczna zaburza wszystkie sfery człowieka; (1) fizyczną (utrata pełnej 

sprawności, przewlekłe zmęczenia, zaburzenia poznawcze), (2) psychiczną (zaburzony obraz 

ciała, lęk przed przyszłością, obniżenie poczucia własnej wartości, stygmatyzacja rakiem), (3) 

społeczną (zmiany w rolach rodzinnych, zatrudnieniu, obniżenie statusu materialnego), (4) 

duchowo-egzystencjalną (konfrontacja z sytuacją zagrożenia życia, poczucie pustki 

egzystencjalnej, zagrożenie cenionych wartości) (Cieślak, 2016). Choroba nowotworowa jest 

poważną chorobą, wiążącą się z zagrożeniem życia. Najczęstszą reakcją na chorobę zagrażającą 

życiu jest lęk, a szczególnie lęk egzystencjalny: lęk przed śmiercią, przed przyszłością, przed 

koniecznością weryfikowania dotychczasowych postaw życiowych i cenionych wartości. 

Według Dolińskiej-Zygmunt (2001) choroba onkologiczna, spośród innych chorób 

somatycznych, najbardziej dezintegruje sferę psychiczną człowieka i najsilniej uderza w 

poczucie sensu życia.  

Choroba onkologiczna stanowi traumatyczne doświadczenie dla osoby bezpośrednio 

nią dotkniętej. Radzenie sobie z chorobą nowotworową, szczególnie z emocjami negatywnymi, 

z punktu widzenia leczenia, a także własnej walki z chorobą wydaje się koniecznym wysiłkiem 

w celu jej pokonania. Redukcjonistycznym ujęciem adaptacji w chorobie nowotworowej jest 

sprowadzanie jej jedynie do powrotu do poprzedniego stanu funkcjonowania czy do braku 

objawów choroby. Psychologiczna adaptacja do choroby nowotworowej jest trwającym w 

czasie procesem obejmującym wiele różnych stresorów związanych z chorobą. Stanton, 

Revenson i Tennen (2007) wskazują, że aby oceniać adaptację do chorób nowotworowych w 

odniesieniu do szeregu aspektów, należy uwzględniać zarówno jej negatywne, jak i pozytywne 

aspekty, co starano się uwzględnić w niniejszej pracy.  
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Pojęcie adaptacji należy rozumieć jako dynamiczny proces, podczas którego wyzwania 

zmieniają się w czasie, w zależności od przebiegu choroby oraz czynników kontekstualnych. 

Zmienność reakcji pacjentów na chorobę warunkuje heterogenną naturę tego zjawiska. 

Adaptacja do sytuacji kryzysowej jest też ujmowana jako efektywnie przebiegający proces lub 

jako jego pożądany skutek (Livneh, 2001). W obliczu choroby nowotworowej, którą można 

pojmować jako wyzwanie, pojawiają się dwa równoległe cele adaptacyjne: samoregulacja 

emocji oraz poprawa proporcji zasobów w stosunku do wymagań otoczenia (Heszen i Sęk, 

2007; Kozaka, 2010). 

Choroba konfrontująca z zagrożeniem życia wywołuje szeroki zakres reakcji 

psychicznych, ma istotny wpływ na powstawanie objawów negatywnych: lęku, depresji czy 

agresji, będących reakcją na to zagrożenie (Gallager i in., 2002; Kubacka-Jasiecka, 1999; 

Kopczyńska-Tyszko, 1999), utrudniających procesy adaptacyjne w zmaganiu się z nią. 

Wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, że choroba nowotworowa dotyka całego człowieka we 

wszystkich sferach życia: fizycznej, psychicznej i społecznej, powodując szereg 

dramatycznych zmian zarówno w myśleniu, odczuwaniu, jak i zachowaniu. Współczesne 

trendy badawcze wskazują na przewagę konceptualizowania doświadczenia zmagania się z 

chorobą nowotworową w kategoriach kryzysu życiowego (np. Radina i Armer, 2004). Już 

Allport i Lazarus twierdzili, że kryzys wymusza zmianę perspektywy, która może być nie tyko 

regresywna, ale i progresywna (Płużek, 1997). Kubacka-Jasiecka (2005) w swojej definicji 

kryzysu podkreśla, że jest to zaburzenie emocjonalnej równowagi, moment zwrotny, często 

zmieniający stosunek człowieka do życia. Choroba konfrontująca z zagrożeniem życia może 

więc wywoływać również pozytywne procesy psychiczne. W literaturze pojawia się 

odniesienie do stresu, który poprzez pozytywne przewartościowanie, czy radzenie sobie 

skoncentrowane na znaczeniu, pełni rolę prozdrowotną, prowadząc w konsekwencji do wzrostu 

i rozwoju (Sęk, 2000).  

Konfrontacja człowieka z chorobą zagrażającą życiu i często blokującą realizację celów, 

narusza ważne i cenione wartości. W psychologicznym procesie radzenia sobie z chorobą 

nowotworową szczególnie istotna jest waga tych zmian w systemie wartości chorych. Badania 

pokazały, że diagnoza choroby nowotworowej prowadzi do zmian w hierarchii cenionych 

wartości u ludzi chorych. Pacjenci po diagnozie choroby nowotworowej mogą dokonać 

przewartościowania swoich dotychczasowych celów i priorytetów życiowych 

(selftransformation), albo może też dojść do załamania zasobów, co prowadzi do rozwinięcia 

dezadaptacyjnych strategii radzenia sobie z chorobą. Choroba, która zagraża życiu może 

pociągać za sobą kryzys egzystencjalny, wiążący z koniecznością przewartościowania 
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dotychczasowego życia i zaakceptowania zmian w trybie aktualnego życia i własnym systemie 

wartości, w którym priorytetowe staje się szukanie nadziei. Większość autorów, zajmujących 

się zagadnieniem zmagania się z chorobą czy adaptacją do zdarzeń traumatycznych, jest 

zgodna, że zmiany w reakcjach człowieka są funkcją czasu (Stewart i in., 2001).  

Diagnoza nowotworu niesie dla jednostki konsekwencje posiadające znamiona kryzysu 

psychologicznego, który charakteryzuje się m.in.: zachwianiem równowagi emocjonalnej i 

życiowej; zablokowaniem lub brakiem adekwatnych zasobów zmagania się; momentem 

zwrotnym, krytycznym, przełomowym w życiu człowieka i systemu wartości; zagrażającym 

koncepcji własnego Ja i tożsamości. (Kubacka-Jasiecka, 2005, 2006a). 

Jednym z rodzajów kryzysów jest tzw. kryzys traumatyczny, zewnątrzpochodny, 

będący reakcją na wstrząsające wydarzenia krytyczne czy traumatyczne „przekraczające 

zwykle ludzkie doświadczenie”, których jednostka nie jest w stanie przewidywać, czy 

kontrolować (Hoff, 1995). Kryzys ten wyróżnia nagły, niekiedy wręcz katastroficzny charakter, 

z silnym poczuciem zagrożenia zdrowia czy życia, w związku z czym wymaga on 

bezpośredniego, zdecydowanego działania jednostki (Slaikeu, 1990). Zmagając się z kryzysem, 

traumą ludzie zazwyczaj doświadczają negatywnych emocji, cierpienia, poczucia bezsilności, 

przerażenia czy odrętwienia. W przypadku zdarzeń wysoce zagrażających często pojawiają się 

np. nieobecne wcześniej dysfunkcjonalne wzorce myślenia, mimowolne odtwarzanie sytuacji 

traumatycznej czy objawy stresu pourazowego (Lis-Turlejska, 2002). 

Zjawiskiem negatywnym mogącym towarzyszyć chorobie nowotworowej jest zatem 

zespół stresu pourazowego (posttraumatic stress disorder, PTSD), będący opóźnioną lub/i 

przedłużoną reakcją na diagnozę/leczenie w chorobie nowotworowej, która wiąże się z 

bezpośrednim zagrożeniem życia. Zaburzenia potraumatyczne występują w sytuacjach 

krytycznych zagrażających zdrowiu, psychicznej i fizycznej integralności czy życiu jednostki. 

Zmaganie się z traumatycznymi zdarzeniami może jednak paradoksalnie prowadzić do rozwoju 

i znaczących rezultatów. Zjawiskiem pozytywnym, jest wzrost potraumatyczny (posttraumatic 

growth, PTG), stanowiący pozytywne zmiany, które nastąpiły w wyniku zmagania się przez 

jednostkę z traumatyczną sytuacją życiową. Efektem PTG są zatem pozytywne zmiany w 

zakresie funkcjonowania chorych onkologicznie. Zmiany dotyczą percepcji siebie, relacji 

interpersonalnych, filozofii życiowej. Osoba chora zmienia w ten sposób postrzeganie 

otaczającego świata, nadając większe znaczenie i głębiej interpretując rzeczywistość. Dochodzi 

w ten sposób do przekształcenia doświadczanego cierpienia i straty w istotną, pozytywną dla 

jednostki wartość. Badania sugerują, że większość osób, które doznały traumy, zgłasza co 

najmniej kilka pozytywnych zmian wynikających z traumatycznych przeżyć. Część osób 
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zgłasza, że po pewnym czasie od wydarzenia traumatycznego widzą je jako doświadczenie, 

które dodało wartości ich życiu mimo wymuszonych zmian (Tedeschi, Calhoun, 2004). 

Badaniem pozytywnych zmian, doświadczanych przez ludzi w wyniku cierpienia, 

psychologia zajmuje się od dawna, choć nowością w tym zakresie jest duża liczba badań 

empirycznych, prowadzonych w okresie ostatnich dwudziestu lat na różnych populacjach na 

całym świecie. Badania te mają na celu zgłębianie psychologicznych mechanizmów zjawiska 

rozwoju/wzrostu po traumie, odkrycie ścieżek zmierzających do pozytywnej adaptacji czy 

poznanie sposobów efektywnych interwencji (Tedeschi, Calhoun, 2004; Tedeschi, Park, 

Calhoun, 1998; Ogińska-Bulik, 2017). Skierowanie uwagi w kierunku zmian wzrostowych nie 

wyklucza jednak z pola zainteresowania niszczących skutków traumy (Wortman, 2004). 

Uwzględnienie zarówno psychopatologii, jak również promocji zdrowia psychicznego - 

wynika z nurtu pozytywnej psychologii klinicznej (np. Duckworth i in., 2005; Vazquez, 2017).   

W odniesieniu do choroby nowotworowej większość badań, w których uwzględnia się 

zmiany, jakie powoduje ona w funkcjonowaniu pacjentów, koncentruje się wokół 

konsekwencji negatywnych (objawów stresu potraumatycznego, poziomu depresji czy 

nasilenia lęku). Jednakże w ostatnich latach podejmowane są także prace eksplorujące skutki 

pozytywne choroby (poziomu dobrostanu, zadowolenia z życia, szczęścia, jakości życia czy 

potraumatycznego wzrostu). W niniejszej pracy ujęto obie kategorie zmian, z uwzględnieniem 

obszarów funkcjonowania chorych onkologicznie – obejmującego zarówno pozytywne, jak i 

negatywne wskaźniki dobrostanu pacjentek z rakiem piersi. Tymi wskaźnikami ustanowiono 

zespół stresu potraumatycznego (PTSD) oraz potraumatyczny wzrost (PTG). Jednoczesność w 

ujmowaniu zjawiska psychologicznych konsekwencji rzeczywistości traumatycznej, 

uwzględniająca spektrum dystresu, posttraumy (PTSD) oraz elementów pozytywnych, 

świadczących o wzroście potraumatycznym (PTG), jest nadal rzadko podejmowana w 

projektach badawczych.  

Badania prowadzone w obszarze przystosowania do choroby mają długą historię, a w 

ostatnich dekadach zaistniał trend uwzględniający w obrazie zmian pochorobowych, zarówno 

perspektywę strat, jak i rozwoju. W prezentowanej pracy podjęto próbę badawczej eksploracji 

PTG vs PTSD u osób z doświadczeniem choroby nowotworowej – m.in. w kontekście wartości 

i poczucia sensu żucia. Tak ujęty projekt badawczy ma charakter prekursorski. Ponadto, 

ustalenie psychologicznych zmiennych powiązanych z wystąpieniem PTSD lub PTG (w tym 

predykatorów), pozwoli na wdrożenie programów profilaktycznych, sprzyjających poprawie 

jakości życia kobiet przewlekle cierpiących na nowotwór piersi; co więcej - w kontekście 
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unikalnej problematyki egzystencjalnej. Temat ten jest więc ważny nie tylko naukowo, ale 

także klinicznie, a uzyskane wyniki mogą bezpośrednio mieć znaczenie aplikacyjne. 

Przegląd teorii i badań wskazuje, że takie zmienne psychologiczne, jak system wartości, 

poczucie sensu życia, strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową oraz predyspozycje 

osobowościowe mogą odgrywać ważną rolę w procesie zmagania się z chorobą onkologiczną. 

W kontekście modelu krytycznych wydarzeń życiowych dotyczących zmagania się z 

chorobą nowotworową istotne wydaje się uchwycenie procesów psychologicznych związanych 

z: (1) krytycznym/traumatycznym wydarzeniem życiowym, jakim jest doświadczanie choroby 

nowotworowej; (2) uruchomieniem strategii radzenia sobie z chorobą nowotworową; (3) 

zasobami osobistymi (np. osobowość); (3) zmianą hierarchii cenionych wartości i poczucia 

sensu życia w odpowiedzi na chorobę nowotworową (ustosunkowanie się do tego wydarzenia 

przez osobę chorą) (4) procesem korzystnej (PTG) bądź niekorzystnej (PTSD) adaptacji w 

chorobie nowotworowej. W przygotowanym modelu uwzględnione zostały następujące 

(wybrane) zmienne: PTSD, PTG, wartości, poczucie sensu życia, osobowość oraz strategie 

radzenia sobie ze stresem choroby nowotworowej.    

Reasumując, podjęty temat badawczy na gruncie polskich badań psychologicznych jest 

mało poznany empirycznie i ciągle wymaga naukowej eksploracji ze względu na jego znaczenie 

dla rozwijania kierunków profilaktyki oraz poprawy jakości życia chorych onkologicznie osób 

(w tym kobiet z rakiem piersi). Z kolei problematyka poszukiwania podmiotowych 

wyznaczników „wzrostu potraumatycznego” oraz „stresu posttraumatycznego” to tematyka 

nadal niszowa w badaniach z zakresu psychologii klinicznej, psychologii zdrowia, 

psychopatologii oraz psychoonkologii. 
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I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 
 

ROZDZIAŁ 1. CHOROBA NOWOTWOROWA 
 

Medycznie choroba ujmowana jest jako proces organiczny zachodzący w organizmie 

człowieka (Rucińska i in., 2015), a na płaszczyźnie psychicznej - jako subiektywne przeżycie 

zdominowane przez przebieg procesu chorobowego oraz leczenie. Istotna jest również 

perspektywa społeczna danej osoby oraz związane z nią przyjęcie (bądź nie) roli osoby chorej. 

W przypadku raka piersi, umiejscowienie zmian nowotworowych uderza w poczucie 

kobiecości, z którą kobiece piersi identyfikowane są kulturowo, a zmiany w wyglądzie ciała 

mogą wywierać negatywny wpływ na poczucie własnej wartości, czy atrakcyjności (Rucińska 

i in., 2015).  

Psychologiczna sytuacja osoby chorej onkologicznie zależy od rodzaju nowotworu, 

jego umiejscowienia, stopnia zaawansowania, rokowań, jak i form leczenia onkologicznego 

oraz przebiegu samego leczenia. Według de Walden-Gałuszko (2015) lokalizacja nowotworu i 

wiążące się z nią zmiany chorobowe mają wpływ na sposób przeżywania choroby przez 

pacjenta. W związku z tym w kontekście prezentowanej pracy przedstawiono charakterystykę 

medyczną i psychologiczną osób chorych onkologicznie oraz specyfikę doświadczania 

nowotworu piersi. Dla lepszego zrozumienia psychologicznie złożonej sytuacji kobiety z 

nowotworem piersi pomocne jest przybliżenie medycznej specyfiki raka.  

 

1.1. Nowotwór piersi – aspekty medyczne  

 

Choroby onkologiczne stanowią drugą (po chorobach układu krążenia) przyczynę 

zgonów na świecie (Jemal i in., 2011), a także w Polsce (Majkowicz, 2008; Kowalczyk i in., 

2017). Ostatnie lata przynoszą doniesienia o stale rosnącej liczbie zachorowań na nowotwory 

(Bojakowska i in., 2016). Rak piersi jest najbardziej rozpowszechnioną diagnozą onkologiczną 

dotyczącą kobiet na całym świecie oraz drugą – co do częstości - nowotworową przyczyną 

śmierci - także wśród polskich kobiet (Wojciechowska, Didkowska, 2014). Może powodować 

różne objawy psychiczne i szkody w życiu. Stanowi 23% zachorowań na nowotwory złośliwe 

wśród kobiet (Jasem, Krzakowski, 2009). Breast cancer survivors to najbardziej liczna 

populacja osób z historią nowotworu (Smith i in., 2011). Całkowity czas przeżycia (overall 

survival) w przypadku raka piersi jest istotnie wyższy w porównaniu z innymi nowotworami 
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złośliwymi (Coughlin, Ekwuenne, 2009), aż ok. 80% kobiet ma szanse na przeżycie 10-letnie 

(Iyer, Ring, 2017). 

Odnotowuje się wzrost częstości zachorowań na nowotwór gruczołu piersiowego wraz 

z poziomem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw. W 2020 roku Krajowy Rejestr 

nowotworów (http://onkologia.org.pl/nowotwory-piersi-kobiet/) podaje, że nowotwory piersi 

są największym problemem onkologicznym w krajach rozwiniętych i rozwijających się, w 

których to częściej odnotowuje się zgony. Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym 

u kobiet, wymagającym kompleksowego i wielodyscyplinarnego leczenia (Winczura i in., 

2013). W Polsce statystyki zachorowalności wykazują stały wzrost (np. w 2000 roku liczba 

chorych – 10 987, w 2013 roku – 17 142). Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi w 

ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad 2-krotnie. Około 80% zachorowań następuje 

pomiędzy 50. a 69. rokiem życia. Wzrasta liczba kobiet chorujących w wieku 

premenopauzalnym (20 – 49 lat) (Krajowy Rejestr Nowotworów). Jednocześnie rejestruje się 

coraz większą liczbę przeżyć 5-letnich (nieznaczny wzrost w XXI wieku) i spadek umieralności 

(od drugiej połowy lat 90). W związku z powyższym, rak piersi uznawany jest za główny 

problem zdrowotny w populacji kobiet. Wartym podkreślenia jest fakt, że nowotwór piersi 

występuje również u mężczyzn i dotyczy od 0,5% do 1% wszystkich pacjentów z rakiem 

(Giordano, 2018; Yalaza i wsp., 2016). 

Zmiany nowotworowe gruczołu piersiowego różnicowane są na podstawie klasyfikacji 

zaawansowania klinicznego, patologicznej i histopatologicznej oraz określania stopnia 

złośliwości nowotworu (Piotrowski, 2014). W klasyfikacji ICD-10 oznaczone są symbolem 

C50. Nowotwory złośliwe są oceniane na podstawie 7. Klasyfikacji TNM, uaktualnionej w 

2010 roku przez American Joint Committee on Cancer. Obejmuje ona ocenę guza pierwotnego 

(cecha T, łac. tumor) na podstawie badania klinicznego, obrazowego lub patomorfologicznego. 

Ocena T obejmuje zakres od T0 do T4d. Następnie wdrażana jest ocena kliniczna i patologiczna 

regionalnych węzłów chłonnych (cecha N, łac. nodulus), w celu stwierdzenia obecności 

przerzutu w tym obszarze (zakres od N0 do N3). Kolejnym etapem jest weryfikacja przerzutów 

odległych (cecha M, łac. metastasis), w celu oceny cech rozsiewu choroby (M0 – M1). 

Diagnozę kończy określenie stopnia zaawansowania klinicznego raka (0, IA, IB, IIA, IIB, IIIA, 

IIIB, IIIC, IV (Komorowski i in., 2010).  

Etiopatogeneza raka piersi nie jest do końca poznana. Do zidentyfikowanych czynników 

ryzyka zachorowania badacze zaliczają m.in.: wiek pomenopauzalny (ryzyko zachorowania 

rośnie po 50 roku życia), obciążenia rodzinne (dodatni wywiad rodzinny w kierunku raka piersi 
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u krewnych I i II stopnia), czynniki genetyczne, hormonalne, metaboliczne (Izdebski, 2007; 

Szewczyk, 2011; Piotrowski, 2014).  

Głównym sposobem leczenia raka piersi jest operacja chirurgiczna, a większość 

pacjentek jest leczona za pomocą operacji oszczędzającej pierś (resekcja wycinka). 

Mastektomia wykonywana jest gdy guz jest duży lub lokalnie zaawansowany. Może być 

konieczna przedoperacyjna chemioterapia sama lub z radioterapią, aby zmniejszyć guz przed 

operacją w przypadkach zaawansowanych. Radioterapia pooperacyjna jest stosowana u 

większości kobiet w ciągu około pięciu tygodni, aby zmniejszyć ryzyko wznowy guza. W 

odniesieniu do kobiet ze zdecydowanym ryzykiem nawrotu zalecane jest ogólnoustrojowe 

leczenie uzupełniające. Może ono obejmować chemioterapię, terapię hormonalną lub ich 

połączenie. Intensywność leczenia różni się znacznie między pacjentkami w różnych grupach 

prognostycznych. Najważniejszym czynnikiem prognoz i rokowań jest stopień zaawansowania 

klinicznego podczas rozpoznania. Sposoby leczenia nowotworów piersi zależą od złośliwości 

raka czy od stopnia progresji choroby. Najczęściej stosowanym leczeniem w II stopniu 

zaawansowania klinicznego jest leczenie skojarzone: chirurgia, radioterapia, chemioterapia, 

hormonoterapia. Leczenie chirurgiczne jest podstawową metodą leczenia nowotworu piersi w 

przypadku nowotworu inwazyjnego. Wyróżnia się operacje oszczędzające i amputację 

(mastektomia), operacje diagnostyczne i rekonstrukcyjne (Izdebski, 2007; Jassem, Krzakowski, 

2009). Rak piersi należy do tzw. nowotworów chemiowrażliwych (Jassem, Krzakowski, 2009). 

Chemioterapia polega na podawaniu dożylnym lub doustnym leków antynowotworowych. Nie 

ustalono optymalnego czasu trwania leczenia uzupełniającego, a w rutynowej praktyce 

klinicznej trwa ono od 4 do 6 miesięcy. W hormonoterapii, stosowanej również w ramach 

leczenia uzupełniającego, najczęściej stosowanym środkiem jest tamoksyfen (TAM), 

niesterydowy związek o powinowactwie do hormonu żeńskiego estrogenu (Izdebski, 2007).  

Podstawowymi kryteriami skuteczności leczenia są całkowity czas przeżycia (overall 

survival) oraz czas przeżycia bez objawów choroby (disease free survival), który bardziej wiąże 

się z jakością życia kobiet. Płużański (2014) podaje specyficzne odpowiedzi na leczenie u 

chorych na raka, wyróżniając następujące typy: całkowita remisja (ustąpienie wszystkich 

znanych ognisk choroby), remisja częściowa (zmniejszenie znanych ognisk choroby o co 

najmniej 50%), stabilizacja (zmniejszenie ognisk choroby o mniej niż 50%, a więcej niż 25%, 

przy braku nowych zmian i cech progresji), progresja choroby (wzrost sumarycznej wielkości 

wszystkich ognisk lub pojawienie się nowych).  
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1.2. Funkcjonowanie pacjentów w chorobie onkologicznej 

 

Funkcjonowanie pacjentów w chorobie onkologicznej można podzielić na poszczególne 

etapy, zgodnie ze stosowanymi procedurami diagnostycznymi i leczniczymi, rozróżniając 

okresy: zauważenia zmian chorobowych, postawienia diagnozy, rozpoczęcia i prowadzenia  

leczenia onkologicznego, aż do okresu zakończenia leczenia.  

W modelu Kozaka (2015) wyróżnione są fazy wraz z charakterystykami oraz 

wymaganiami psychologicznymi, z którymi mierzy się pacjent onkologiczny. W okresie 

diagnostycznym, będącym okresem wstępnym, kluczowe jest szybkie podjęcie leczenia 

onkologicznego.  Pacjentki wykazują wiele obaw przed bolesnymi metodami diagnostycznymi 

(mammografia, biopsja), doświadczają lęku przed radykalnymi, bolesnymi procedurami 

leczniczymi oraz skutkami ubocznymi choroby nowotworowej (Rucińska i in., 2015). 

Szczególnie operacja piersi wiąże się z ich deformacją (Rucińska, Wojtasik, 2015). Największy 

lęk związany jest ze stosowaniem w leczeniu onkologicznym – chemioterapii i skutkami 

ubocznymi tego rodzaju leczenia, wśród których wymieniana jest neurotoksyczność, 

obniżająca funkcje poznawcze chorych (Czerw i in., 2015). Diagnoza raka piersi może 

prowadzić do pojawienia się objawów klinicznych depresji, stanów lękowych, wiąże się też z 

występowaniem myśli intruzywnych oraz zachowaniami unikowymi (Nordin i in., 2012). 

Wyniki badań w odniesieniu do znaczenia czasu upływającego od diagnozy nowotworu nie 

wskazują jednoznacznie na jego pozytywny lub negatywny wpływ (Brandao i in., 2017).  

Ukazanie stadialności procesu zmagania się z rakiem pozwala lepiej zrozumieć 

potrzeby emocjonalne osób chorych, w zależności od etapu, w którym się znajdują. Według 

Mullan (1985) linię życia po diagnozie raka można podzielić na trzy stadia (seasons of 

survival): ostre – bezpośrednio po diagnozie, środkowe – po zakończonym leczeniu, gdy 

pacjent wchodzi w okres zdrowienia z silnym lękiem przed nawrotem nowotworu oraz stadium 

chroniczne, podczas którego stopniowo obniża się lęk przed nowotworem; stanowiącym 

zmianę stanu „pacjenta onkologicznego” na „osobę z doświadczeniem choroby onkologicznej”. 

Współcześnie koncepcja Mullan (1985) została przeformułowana przez Miller, Merry i 

Miller (2008), w której autorzy wyodrębnili fazę ostrą, okres przejściowy, który przechodzi w 

stadium środkowe oraz etap ten podzielili na trzy potencjalne warianty: utrzymywanie remisji, 

brak raka lub życie z rakiem jako chorobą przewlekłą. Pacjenci bez raka mogą przejść w fazę 

chroniczną, która została podzielona na: życie bez raka (ale nie zawsze wolne od raka w sensie 

emocjonalnym lub poprzez uboczne skutki leczenia), raki wtórne (przerzuty) oraz raki 

pierwotne (niezależna diagnoza nowego procesu nowotworowego).  
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W języku angielskim używane jest pojęcie cancer survivor, w stosunku do określenia 

osoby, która przebyła leczenie przeciwnowotworowe i osiągnęła stan bezobjawowy, tj. remisję. 

Na polskim gruncie nie przyjęły się określenia ”ocaleni” czy „ozdrowieńcy”. Należy zwrócić 

uwagę nie tylko na proces diagnostyki i leczenia onkologicznego, ale także na okres nazywany 

wyleczeniem, któremu może towarzyszyć lęk przed nawrotem nowotworu. 

Z medycznego punktu widzenia pojęcia survival, czy survivalship oznaczają populację 

osób bez czynnych objawów choroby przez co najmniej 5 lat (Sengun, Ustun, 2016). W 

związku z postępem medycyny i leczenia onkologicznego rośnie populacja ludzi, którzy 

osiągają ponad 5-letnie przeżycie po chorobie nowotworowej, konceptualizowane jako – 

survivorship. Pojęcie zostało wprowadzone na określenie „życia człowieka z doświadczeniem 

choroby nowotworowej” (Bell, Ristovski-Slijepcevic, 2013; Leigh 2007), czy „życie po raku” 

(Wroński, 2015). Jednakże perspektywa medyczna nie obejmuje w sposób całościowy 

doświadczeń osoby zmagającej się z historią raka. Pojęcie survivorship stale ulega rozwojowi, 

poszerzane jest o nowe konteksty (społeczny czy duchowy), dla pełniejszego uwzględnienia 

dynamiki oraz szerokiego spektrum funkcjonowania osób z chorobą nowotworową (Zebrack, 

2000). We współczesnych badaniach coraz bardziej uwzględniane są aspekty rozwojowe w 

konceptualizacji survivorship  (Park i in., 2009).  

Perspektywę temporalną dotyczącą okresu wyleczenia charakteryzują płynne granice 

między poszczególnymi etapami (Stanton i in., 2015). Początek pierwszego etapu, to 

jednocześnie zakończenie leczenia onkologicznego, co stanowi zmianę ze stanu „pacjenta 

onkologicznego” na „osobę z doświadczeniem choroby nowotworowej” (Mullan, 1985). Okres 

wczesnego przeżycia dotyczy czasu do 5-iu lat po diagnozie nowotworu i zakłada, że osoby 

zmagające się z chorobą nowotworową dokonały przepracowania doświadczenia związanego 

z rakiem oraz nie doświadczają już silnych skutków ubocznych leczenia onkologicznego 

(Stanton i in., 2015). Przeżycie długookresowe z kolei, dotyczy okresu przekraczającego 5 lat 

od momentu diagnozy raka. Nie jest możliwe jednak wyeliminowanie prawdopodobieństwa 

wznowy nowotworu nawet po takim czasie.  

Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto w odniesieniu do pojęcia survivorship definicję 

Doyle (2008) zakładającą, że jest to dynamiczne pojęcie dotyczące procesu rozpoczynającego 

się wraz z momentem diagnozy (nowotworu), która indukuje osobie chorej poczucie 

niepewności. Jest doświadczeniem globalnie zmieniającym dotychczasową egzystencję, 

zawierającym w sobie dualizm pozytywnych i negatywnych aspektów. To, co wydaje się 

najistotniejsze w przytoczonej definicji, to ujęcie szerokiego spektrum przeżyć osób 

zmagających się z chorobą nowotworową. Zjawisko ujmowane jest procesulanie: Doyle (2008) 
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nawiązuje m.in. do klasycznej koncepcji stadiów survivorship Mullan (1985) oraz rozumienia 

tego zjawiska jako kontinuum (Leigh, 1999, za: Doyle, 2008).  

Odniesienie do procesualnego charakteru przystosowania psychicznego w chorobie jest 

zawarte w celach, które opracował Leder (1997, za: Basińska, 2000), odnoszących się do 

radzenia sobie z chorobą (także nowotworową): 1) przywrócenie integracji ciała; 2) 

przywrócenie dobrostanu związane ze zmniejszeniem bólu; 3) przywrócenie równowagi 

emocjonalnej; 4) pojawienie się nowych perspektyw w wyniku redukcji poczucia utraty 

kontroli; 5) optymalna adaptacja do warunków hospitalizacji i metod leczenia onkologicznego); 

6) podtrzymywanie optymalnej jakości życia; 7) godne funkcjonowanie w fazie terminalnej. 

Istotny wpływ na dobrostan pacjenta odgrywa jego poznawcza reprezentacja choroby - 

własnej osoby i świata (Lelonek i in., 2013). W okresie początkowym, od postawienia 

diagnozy, obraz własnej choroby silnie osadzony jest w społecznym pojmowaniu raka. Jednak 

jest on aktualizowany na bieżąco w toku zdobywania doświadczeń związanych z chorobą. Na 

powstawanie zmian w obrazie choroby ma wpływ zarówno diagnoza nowotworu, obserwacja 

objawów, kontakty z innymi osobami chorymi (Kaiser i in., 1982).  

Różne poziomy stresu podkreślają negatywne skutki doświadczania raka dla wielu osób. 

Czas występowania dystresu na drodze do adaptacji często ma charakter przejściowy (por. 

Stanton i in., 2006), osiągając najwyższe wartości po otrzymaniu diagnozy, w pierwszych 

fazach leczenia oraz tuż po jego zakończeniu (Knobf, 2007). Badania kobiet z nowotworem 

piersi prowadzone rok i ponad pięć lat po diagnozie pokazują, że nasilenie stresu pozostaje na 

takim samym poziomie w dłuższej perspektywie czasowej (Weiss, 2002).  

Bellizzi i współautorzy (2010) sugerują, że przetrwałe poczucie zagrożenia oraz lęku 

przed nawrotem choroby doprowadza do przewlekle przeżywanego dystresu, głównie w 

pierwszym roku od otrzymania diagnozy (Mehnert, Koch, 2008). Charakter dystresu 

ograniczony jest do sytuacji choroby i konsekwencji wiążących się z nią (Cordova, 

Andrykowski, 2003). Lęk przed nawrotem choroby może utrzymywać się wiele lat po 

diagnozie (Bower i in., 2005) i jest odczuwany przez ponad połowę chorych (Deimling i in., 

2006). Strach przed nawrotem choroby destabilizuje proces odzyskiwania poczucia 

bezpieczeństwa oraz rekonstruowania rzeczywistości. 

Osobom z chorobą nowotworową często towarzyszą ogólne zaburzenia nastroju i 

funkcjonowania psychicznego, które wskazują na związany z nimi stres z dostosowaniem się 

do zmagania się z rakiem i wynikających z tego negatywnych następstw. Występowanie 

dystresu w grupie kobiet z rakiem piersi survivors stanowi częsty przedmiot badań (Bellizzi i 

Blank, 2006; Brix i in., 2013; Danhouer i in., 2013. Warto zaznaczyć, że choć relacje pacjentów 
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mogą sugerować jednostki kliniczne, to w przypadku zagrażającej życiu choroby, należy 

rozpoznać i kwalifikować je jako normotypowe. W zaleceniach współczesnej psychoonkologii 

klinicznej zawarte są wytyczne, aby stanów psychiatrycznych w przebiegu nowotworu nie 

rozpatrywać w oderwaniu od specyfiki kontekstu chorobowego (de Walden-Gałuszko, 2011).  

Reasumując, doświadczenie raka zanurzone jest w permanentnym uczuciu niepokoju, 

w związku z reżimem leczenia, hospitalizacjami, dotkliwymi skutkami ubocznymi (Powe, 

Finnie, 2003). Negatywne następstwa są uciążliwe, ponieważ pacjenci doświadczają 

podwyższonego poziomu cierpienia psychicznego (Bloom, 2002; Zabora i in., 2001), objawów 

depresji i niepokoju (Deimling, Kahana, Bowman i Schaefer, 2002), a także związanych z 

rakiem problemów zdrowotnych, takich jak obawy o nawrót choroby (Deimling, Bowman, 

Sterns, Wagner i Kahana, 2006). Stałe odczuwanie lęku i niepewności wiąże się przede 

wszystkim z poczuciem ciągłego zagrożenia nawrotem choroby nowotworowej. To ciągłe 

poczucie zagrożenia nazywane „syndromem miecza Demoklesa” (Kocher i O’Malley, 1981, za 

Doyle, 2008). Pacjenci mają początkowo do czynienia z obawami dotyczącymi diagnozy 

nowotworu i lęku o życie, następnie z radzeniem sobie z efektami ubocznymi prowadzonego 

leczenia onkologicznego, a na koniec z obawami przed możliwym nawrotem raka, po 

zakończeniu leczenia. Na początku drogi zmagania się z nowotworem czynniki różnicujące 

poziom stresu stanowią: typ choroby, inwazyjność sposobów leczenia, rokowania, obecność 

rozsiewu, współwystępowanie innych chorób, skutki uboczne leczenia (Brocken i in., 2012). 

Do najczęstszych reakcji w fazie inicjalnej należą: zaprzeczanie, rozpacz, bezradność. W 

kolejnych etapach może się pojawiać gniew oraz reakcje lękowo-depresyjne (por. Alkhyatt i 

in., 2012). Badania kobiet z wczesnym stadium raka piersi ujawniają istotne klinicznie poziomy 

depresji (7% do 46%) i lęku (32% do 45%) (Gallagher, Parle i Cairns, 2002; Omne-Ponten i 

in., 1992).  

 

1.3. Choroba nowotworowa jako doświadczenie traumatyczne 

 

Zdarzenia czy sytuacja stają się traumatyczne, gdy przekraczają zdolności adaptacyjne 

człowieka, przekraczają możliwości ze względu na swoją siłę lub z uwagi na czas trwania. 

Osoby, doświadczając stresującego wydarzenia nie są w stanie uniknąć jego wpływu na ich 

fizyczne i/lub emocjonalne funkcjonowanie (Bomba, 2002). Przyjmując jako kryterium czas 

trwania zdarzenia, można wyróżnić dwa typy traumy: typ I obejmujący ostre pojedyncze 

zdarzenia (ASD - ostre zaburzenie postresowe) oraz typ II dotyczący zdarzeń chronicznych, 

powtarzających się. Z wielu istniejących w literaturze przedmiotu definicji zdarzeń 
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traumatycznych najszersze ujęcie prezentowane jest w DSM-IV-TR – klasyfikacji zaburzeń 

psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA, 1994). Według DSM-

IV-TR zdarzeniem urazowym jest sytuacja, kiedy jednostka bezpośrednio doświadcza lub staje 

się świadkiem wydarzenia, niosącego zagrożenie śmiercią, niebezpieczeństwo uszkodzenia 

ciała bądź ryzyko utraty integralności fizycznej lub innej oraz wywołuje intensywny strach, 

bezradność i przerażenie (DSM-IV, 1994).  

Terminy takie jak: „trauma”, „doświadczenie traumatyczne”, „kryzys” używane są 

często zamiennie. Za ich pomocą opisywany jest cały zbiór okoliczności będących wyzwaniem 

dla zdolności adaptacyjnych osoby i jej rozumienia świata oraz swojego miejsca w nim. Termin 

„stresor traumatyczny” jest zatem przyporządkowany w psychopatologii dla specyficznej, 

wąskiej grupy zdarzeń, których efektem jest uraz, czyli „stan psychiczny wywołany przez 

zagrażające życiu lub zdrowiu czynniki prowadzące do głębokich zmian w funkcjonowaniu” 

(Popiel, 2009, s. 24). Drugim elementem definicyjnym jest występowanie silnego strachu i 

bezradności. Siła działania powinna przekraczać zdolności osoby do przetworzenia informacji 

towarzyszących temu wydarzeniu (Popiel, 2015).  

Jak już zostało uwypuklone choroba nowotworowa należy do jednej z najbardziej 

stresujących sytuacji, z jaką spotyka się człowiek (Spiegel, 2007), a diagnoza i leczenie raka 

stanowi doświadczenie życiowe o charakterze traumatycznym o długoterminowych skutkach 

psychologicznych różniących się od tradycyjnego ujęcia traumy. Ponadto, choroba 

onkologiczna konfrontuje z sytuacją powodującą zagrożenie życia, co potęguje traumatyczność 

tego doświadczenia (Widows i in., 2005).  

Wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, że diagnoza nowotworu piersi stanowi 

szczególny rodzaj doświadczenia traumatycznego. Choroba onkologiczna umieszczana jest w 

psychospołecznym lub biomedycznym modelu traumy, jednak nowotwór jako traumatyczna 

sytuacja posiada szczególną charakterystykę. W tym ujęciu brak jest precyzyjnego określenia 

czasu zadziałania stresora, źródło zagrożenia jest wewnętrzne, następuje antycypowanie w 

przyszłość oraz zakres kontrolowalności jest określony (Sumalla i in., 2009). Jak wspomniano, 

biorąc pod uwagę szczególną złożoność funkcjonowania osoby w chorobie nowotworowej, 

bardzo trudno jest określić dokładny stresor lub grupę stresorów, które mają charakter urazowy 

dla pacjentów w zmaganiu się z rakiem.  

W czasie choroby onkologicznej, stresory mogą być związane zarówno z rozpoznaniem 

raka, jego nasileniem, jak i rokowaniami, agresywnością zabiegów medycznych, zmianami w 

obrazie ciała, spadkiem autonomii lub zmianą roli społecznej chorego. Rozumienie choroby 

nowotworowej w kategoriach doświadczenia traumatycznego nie budzi wątpliwości pod 
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względem zasadności merytorycznej (por. Rustad i in., 2012), mimo zarzutów dla tejże 

perspektywy mówiących o znacznym zawężeniu i braku ujmowania w pełni złożoności sytuacji 

psychologicznej cancer survivors. 

Diagnoza nowotworu wiązana jest z wystąpieniem kryzysu psychologicznego, który za 

Kubacką-Jasiecką (2005, 2006a) traktowany jest jako zdarzenie charakteryzujące się m.in.: 

zachwianiem równowagi emocjonalnej i życiowej; zablokowaniem lub brakiem adekwatnych 

zasobów zmagania się; momentem zwrotnym, krytycznym, przełomowym w życiu człowieka 

i systemu wartości; zagrażającym koncepcji własnego Ja i tożsamości. Jednym z rodzajów 

kryzysów jest tzw. kryzys traumatyczny, zewnątrzpochodny, będący reakcją na wstrząsające 

wydarzenia krytyczne czy traumatyczne „przekraczające zwykle ludzkie doświadczenie”, 

których jednostka nie jest w stanie przewidywać, czy kontrolować (Hoff, 1995). Kryzys ten 

wyróżnia nagły, niekiedy wręcz katastroficzny charakter, z silnym poczuciem zagrożenia 

zdrowia czy życia, w związku z czym wymaga on bezpośredniego, zdecydowanego działania 

jednostki (Slaikeu, 1990).  Zmagając się z kryzysem czy doświadczeniem traumatycznym, 

ludzie zazwyczaj doświadczają negatywnych emocji, cierpienia, poczucia bezsilności, 

przerażenia czy odrętwienia. W przypadku zdarzeń wysoce zagrażających często pojawiają się 

np. nieobecne wcześniej dysfunkcjonalne wzorce myślenia, mimowolne odtwarzanie sytuacji 

traumatycznej czy objawy stresu pourazowego (Lis-Turlejska, 2002).  

W świetle powyższych rozważań wydaje się za słuszne uznanie, iż w sytuacji choroby 

onkologicznej adekwatnie opisującym ujęciem jest paradygmat doświadczenia 

traumatycznego. Takie oblicze stresora traumatycznego obecne jest w doświadczaniu 

nowotworu piersi z uwagi na całokształt wyzwań nakładających na kobietę (por. Alkhyatt i in., 

2011). Zaburzenia potraumatyczne występują w sytuacjach krytycznych zagrażających 

zdrowiu, psychicznej i fizycznej integralności czy życiu jednostki. Jak już podkreślono 

zjawiskiem negatywnym mogącym towarzyszyć chorobie nowotworowej jest zespół stresu 

pourazowego (posttraumatic stress disorder, PTSD), będący opóźnioną lub/i przedłużoną 

reakcją na diagnozę/leczenie w chorobie nowotworowej, która wiąże się z bezpośrednim 

zagrożeniem życia (Kangas i in., 2002). Zmaganie się z traumatycznymi zdarzeniami może 

jednak paradoksalnie prowadzić do rozwoju i znaczących rezultatów. Zjawiskiem 

pozytywnym, jest wzrost potraumatyczny (posttraumatic growth, PTG), stanowiący pozytywne 

zmiany, które nastąpiły w wyniku zmagania się przez jednostkę z traumatyczną sytuacją 

życiową. Badania sugerują, że większość osób, które przeszły doświadczenie traumatyczne, 

zgłasza co najmniej kilka pozytywnych zmian wynikających z traumatycznych przeżyć. Liczne 
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badania potwierdzają występowanie PTG w związku ze zmaganiem się z chorobą 

nowotworową (m.in. Manne i in., 2004; Thornton i Perez, 2006). 

Jak sygnalizowano, diagnoza raka stanowi potencjalne zagrożenie życia, wydarzenie o 

rozległych i potencjalnie dezintegrujących konsekwencjach, wymuszające jego rewizję. 

Badacze poszukują najbardziej efektywnego paradygmatu dla konceptualizacji choroby 

nowotworowej. Badania wskazują, że teoria stresu potraumatycznego jest najbardziej 

adekwatną perspektywą badawczą dla opisu problematyki chorób nowotworowych (Stuber i 

in., 1998, za: Barakat, Alderfer i Kozak, 2006). Argument o zagrożeniu życia przyjmowany jest 

jako główny, wspierający hipotezę o traumatycznej naturze raka. Natomiast w przebiegu raka 

survivor wiąże się z szeregiem zdarzeń składających się na trwającą w czasie traumę (Gurevich 

i in., 2002). Pacjentom zmagającym się z chorobą nowotworową stale towarzyszy uczucie 

przerażenia, bezradności, zaburzenie równowagi życiowej, co jest spójne z jakością 

przeżywania w tradycyjnym rozumieniu traumy (Schwarzer, Knoll, 2007). O urazowym 

wymiarze doświadczenia decyduje głównie inwazyjne leczenie oraz uciążliwość objawów 

ubocznych (Sumalla i in., 2009, Wachen i in., 2014), w przeciwieństwie do zdarzeń 

traumatycznych, takich jak wypadek komunikacyjny czy katastrofa naturalna, których czasowa 

perspektywa ograniczona jest do przeszłości (Brix i in., 2013).  

W powyższym rozdziale zaprezentowano problematykę podstawowych dla 

zrozumienia modelu badawczego zagadnień medycznych i psychologicznych aspektów 

doświadczania choroby onkologicznej, w tym - raka piersi, który sytuuje kobietę w 

permanentnym stresie i poczuciu zagrożenia – zdrowia i życia. Według wielu badań najczęściej 

pojawiającymi się stanami psychicznymi, osiągającymi niejednokrotnie kliniczne wartości są: 

zaburzenia adaptacyjne, lękowe, depresyjne, PTSD (por. Arnaboldi i in., 2014), z czego lęk 

przed nawrotem choroby osiąga najwyższe wartości (Abu-Helalah i in., 2014). Przedstawione 

doniesienia pozwalają wnioskować o złożonym charakterze zjawiska, od reakcji mieszczących 

się w granicach normy (normotypowych), aż po spektrum psychopatologii. Część rozdziału 

została poświęcona czynnikom medycznym nowotworu piersi oraz czynnikom 

psychologicznym istotnym z punktu widzenia funkcjonowania kobiet z tym nowotworem. 

Zwrócono uwagę na poszczególne etapy zmagania się z chorobą nowotworową, jaki i 

podstawowe elementy leczenia onkologicznego. Uwagę poświęcono też wprowadzeniu opisu 

pojęcia survivorship, jako perspektywy porządkującej zmaganie się z rakiem w kontekście 

temporalnym oraz podkreślono procesualny charakter przystosowania w chorobie. W 

prezentowanej pracy, choroba nowotworowa traktowana jest jako doświadczenie 
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traumatyczne, które to ujęcie posłużyło jako perspektywa badawcza dla opisu problematyki 

choroby nowotworowej. 

 

ROZDZIAŁ 2. STRES POTRAUMATYCZNY W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ 

 

W następstwie doświadczenia zagrażającego życiu wydarzenia, do jakiego jest 

zaliczana choroba nowotworowa, może pojawić się zespół objawów diagnozowany jako 

„zespół stresu pourazowego” lub „zespół stresu potraumatycznego” (Post-Traumatic Stress 

Disorder – PTSD). Na wszystkich etapach zmagania się z chorobą nowotworową najczęściej 

spotykanymi i najbardziej dotkliwymi problemami w obszarze zdrowia psychicznego jest lęk i 

PTSD związane z rakiem, ponieważ wystąpienie traumatycznego wydarzenia nigdy nie jest 

obojętne dla życia jednostki oraz jej stanu psychicznego.  

 

2.1. Zespół stresu pourazowego -  PTSD 

 

Zespół stresu pourazowego (PTSD) stanowi zaburzenie lękowe powstające w wyniku 

ekspozycji na wydarzenie traumatyczne, które zwykle miało miejsce w przeszłości. 

Charakteryzuje się takimi objawami, jak ponowne doświadczanie (np. natrętne myśli, koszmary 

senne, retrospekcje), poznawcze lub behawioralne unikanie wspomnień o danym wydarzeniu 

(np. unikanie myślenia o wydarzeniu i unikanie miejsc lub osób z nim związanych) oraz 

pobudzenie fizjologiczne (np. trudności ze snem, podwyższony odruch zaskoczenia).  

W Podręczniku diagnostyczno-statystycznym zaburzeń psychicznych, wydanie czwarte 

(DSM-IV) (APA, 1994), chorobę zagrażającą życiu uznano za zdarzenie, które może wywołać 

PTSD. Ponadto, jak wspomniano w poprzednim rozdziale, zdarzeniem urazowym jest sytuacja, 

kiedy jednostka bezpośrednio doświadcza zagrożenie śmiercią, niebezpieczeństwo 

uszkodzenia ciała bądź ryzyko utraty integralności fizycznej lub innej oraz wywołuje 

intensywny strach, bezradność i przerażenie (DSM-IV, 1994). 

Kryteria klasyfikacyjne zespołu stresu pourazowego (PTSD) w podręczniku 

diagnostyczno-statystycznym zaburzeń psychicznych, wydanie czwarte (DSM-IV, APA. 1994) 

uporządkowano w cztery podgrupy objawów: 

1. Kryterium A – uraz. Osoba została narażona na wpływ zdarzenia urazowego, w którym były 

obecne obie z następujących cech: osoba doświadczyła, była świadkiem lub została 

skonfrontowana ze zdarzeniem obejmującym autentyczną śmierć lub zagrożenie śmiercią, 
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względnie poważnym zranieniem fizycznym lub naruszeniem fizycznej integralności siebie lub 

innych, a reakcja osoby obejmowała intensywny strach, bezradność lub przerażenie.  

2. Kryterium B – ponowne przeżywanie. Zdarzenie urazowe (w sposób uporczywy) jest 

przeżywane ponownie w jeden lub więcej z następujących sposobów: 

– uporczywe i natrętne wspomnienia zdarzenia obejmujące wyobrażenia, myśli i 

spostrzeganie, 

– powracające dystresujące sny dotyczące zdarzenia, 

– fizyczne bądź psychiczne odczuwanie, jak gdyby zdarzenie urazowe powracało 

(obejmuje poczucie ponownego doświadczania, iluzje, halucynacje i epizody reminiscencji 

dysocjacyjnych/obsesyjnych), 

– intensywny dystres psychologiczny wskutek ekspozycji na coś, co wewnętrznie lub 

zewnętrznie symbolizuje lub przypomina jakiś aspekt zdarzenia urazowego, 

– fizjologiczna reaktywność przy ekspozycji na wewnętrzne i zewnętrzne wpływy 

symbolizujące lub przypominające jakiś aspekt zdarzenia urazowego. 

3. Kryterium C – unikanie. Uporczywe unikanie bodźców związanych z urazem i paraliż 

ogólnej wrażliwości (nieobecny przed urazem), uwidaczniający się co najmniej w trzech (lub 

więcej) z następujących przejawów: 

– próby unikania myśli, uczuć i rozmów związanych z urazem, 

– próby unikania aktywności, miejsc i ludzi wywołujących wspomnienie urazu, 

– niemożność przypomnienia sobie ważnych aspektów urazu, 

– anestezja emocjonalna, 

– znacząco ograniczone zainteresowania lub uczestnictwo w ważnych aktywnościach, 

– poczucie odrzucenia przez innych i zrażenie się do ludzi, 

– zawężone odczuwanie afektu (np. niemożność przeżywania miłości), 

– poczucie braku perspektyw na przyszłość (np. ktoś nie spodziewa się kariery, 

małżeństwa, dzieci czy przeciętnie długiego życia). 

4. Kryterium D – nadmierna pobudliwość. Uporczywe objawy nadmiernej pobudliwości 

(nieobecne przed urazem), co najmniej dwa z następujących: trudności w zasypianiu i/lub 

pozostawaniu we śnie, drażliwość lub wybuchy gniewu, trudności w koncentracji, nadmierna 

czujność, wyolbrzymiony odzew na bodziec (American Psychiatric Association, 1994) 

Kryteria diagnostyczne DSM IV-TR i ICD-10 są zbliżone. W obu klasyfikacjach 

zakłada się wystąpienie wspólnych elementów: nawracającego przeżywania urazu, unikania 

bodźców z nim związanych i nadmiernego pobudzenia (ICD-10, 1997, APA, 1994). Również 

w obu zakłada się, że przyczyna urazu jest znana i jest to (punkt A - w ICD10) - wydarzenie 
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lub sytuacja wyjątkowo zagrażająca lub katastroficzna, mogąca spowodować odczuwanie 

cierpienia u niemal każdego, oraz (także punkt A) w DSM IV mówiący o konfrontacji z 

zagrożeniem (A1), także jako świadek zdarzenia, oraz dodaje w punkcie A2 reakcje 

obejmującą: strach, poczucie bezradności lub horroru. Z kolei kryterium powracania - 

nawracającego przeżywania urazu to w ICD-10 kryterium B. Obejmuje ono odżywanie stresora 

w postaci przebłysków (flashbacks), wspomnień, snów lub gorszego samopoczucia w sytuacji 

przypominającej stresor. Objawy te są ujęte również w kategorii DSM IV (APA, 1994). Obie 

klasyfikacje zawierają opisy unikania bodźców związanych z traumą w punkcie C. W 

Klasyfikacji DSM IV podkreśla się obecność stępienia (zmniejszenia ogólnej reaktywności). 

Kryterium nadmiernego pobudzenia wyrażone w ICD 10 w punkcie D2 jest odpowiednikiem 

punktu D w DSM IV i dotyczy takich objawów jak: trudności w zasypianiu, drażliwość lub 

wybuchy gniewu, trudności z koncentracją, nadmierną czujnością i wzmożoną reakcją 

zaskoczenia. Istotne jest kryterium czasu, jaki minął od wydarzenia urazowego do początku 

zaburzeń (punkt E obie klasyfikacje). W przypadku DSM IV jest to czas trwania objawów 

dłuższy niż jeden miesiąc, a w ICD-10 to kryterium dotyczy czasu trwania objawów - 6 

miesięcy, rzadko dłużej. W DSM IV znajduje się również kryterium dotyczące zakłócenia 

funkcjonowania pacjenta, nie występuje ono w ICD-10. 

A zatem, w kryteriach PTSD wyróżnione jest ciągłe ponowne przeżywanie 

traumatycznego wydarzenia jako nawracające, niekontrolowane intruzywne wspomnienia, 

powracające sny, powtórne przeżywanie, intensywny dystres oraz fizjologiczna reaktywność. 

O doświadczeniu traumy świadczy trwałe unikanie bodźców związanych z nią i odrętwienie: 

unikanie rozmów, działań, miejsc, ludzi kojarzonych z traumą oraz utrzymywanie się 

zwiększonego pobudzenia: zaburzeń snu, poirytowania/złości, trudności w koncentracji, 

nadmiernej czujności, wzmożonego lęku przy nieoczekiwanych bodźcach.  

Czas trwania wymienionych zakłóceń przekracza jeden miesiąc i powoduje znaczne 

cierpienie oraz upośledzenie funkcjonowania społecznego, zawodowego lub innego (APA, 

2002). Zaburzenia czy zespoły potraumatyczne mogą ujawniać się natychmiast po 

doświadczeniu urazowym lub rozwijać się z odroczeniem, nawet do kilku miesięcy. Nieleczone 

mogą trwać przez wiele miesięcy czy lat, niekiedy do samej śmierci, tak jak w przypadku 

zespołu stresu pourazowego - PTSD. Tak więc ocena, że dana osoba była narażona na zdarzenie 

traumatyczne, wymaga spełnienia dwóch kryteriów: (1) osoba doświadczyła, była świadkiem 

lub została skonfrontowana ze zdarzeniem lub zdarzeniami, w których ktoś poniósł śmierć, 

doznał poważnych obrażeń lub zaistniała groźba śmierci, poważnych obrażeń albo utraty 
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fizycznej integralności (własnej lub innych); (2) reakcję osoby na to zdarzenie charakteryzuje 

intensywny strach, bezradność lub zgroza. (APA, 2002). 

Termin „stresor traumatyczny” jest zatem przyporządkowany w psychopatologii dla 

specyficznej, wąskiej grupy zdarzeń, których efektem jest uraz, czyli „stan psychiczny 

wywołany przez zagrażające życiu lub zdrowiu czynniki prowadzące do głębokich zmian w 

funkcjonowaniu” (Popiel, 2009, s. 24). Drugim elementem definicyjnym jest występowanie 

silnego strachu i bezradności. Siła działania powinna przekraczać zdolności osoby do 

przetworzenia informacji towarzyszących temu wydarzeniu (Popiel, 2015). Poza cechami 

samego wydarzenia urazowego (skutkującego PTSD), wymieniane są liczne symptomy 

wskazujące na obraz PTSD: objawy nawracających niekontrolowanych, intruzywnych 

wspomnień, wdzierających się do świadomości (dystres i/lub reakcja fizjologiczna), objawy 

unikania rozmów dotyczących sytuacji związanych z traumą (odrętwienie emocjonalne) oraz 

przewlekły stan wzbudzenia wegetatywnego (nadmierna czujność, drażliwość, zaburzenia snu) 

(Zawadzki, Popiel, 2014).  

Znamienna jest dynamika doświadczania traumy. Horowitz (1993, za Lis-Turlejska, 

1998) wyróżnia pięć faz reakcji traumatycznej, w której pierwsze trzy fazy odnoszą się do 

procesu rozwoju PTSD. Są to: 1) krzyk: dominacja intensywnych uczuć przerażenia czy 

wściekłości; 2) zaprzeczanie: mechanizmy unikania, selektywna nieuwaga, ignorowanie i 

pomniejszanie straty; 3) intruzje: uporczywe myśli, zaabsorbowanie treściami traumatycznymi 

(pozostałe dwie fazy zostaną omówione w kolejnym rozdziale). 

Reasumując, o występowaniu potraumatycznych zaburzeń stresowych diagnozowanych 

jako PTSD decyduje obecność wzajemnie powiązanych najbardziej charakterystycznych dla 

obrazu stresu potraumatycznego czynników: 

- zniszczenie schematów poznawczych dotyczących koncepcji własnej osoby i świata 

ukształtowanych przed traumą; 

- pamięciowy obraz traumy powracający w postaci intruzji na jawie lub koszmarów 

sennych; niemożność dopasowania doświadczenia traumy do struktury dotychczasowych 

schematów poznawczych uniemożliwia nadanie sensu i znaczenia obezwładniającemu 

urazowemu doświadczeniu. 

Wraz z modyfikacją kryteriów zespołu stresu pourazowego wprowadzonych do DSM-

IV-TR (APA, 1994) polegających na poszerzeniu kryterium „A” (podającego charakterystykę 

wydarzenia traumatycznego) o diagnozę zagrażających życiu chorób, można zauważyć rozkwit 

badań poruszających potencjalnie traumatyczną naturę diagnozy nowotworu (por. 

Andrykowski, Kangas, 2010; Gurevich i in., 2002; Kangas i in., 2002). Popularne teorie 
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wyjaśniające powstawanie PTSD oparte są na koncepcjach biologicznych, poznawczych, 

behawioralnych, psychodynamicznych oraz na koncepcjach dysocjacji i mechanizmów 

psychobiologicznych (Holiczer, Gałuszko i Cubała, 2007). Część badaczy przedmiotu 

utożsamia zaburzenia potraumatyczne ze stanami kryzysu emocjonalnego, nazywając je 

kryzysami traumatycznymi (James, Gilliland, 2004). Tedeshi i Calhoun (1996) posługują się 

zamiennie pojęciami kryzysu i traumy w rozważaniach dotyczących wzrostu 

potraumatycznego. Zaburzenia stresu pourazowego bywają traktowane jako skutek, następstwo 

kryzysu, ale też jako jego przyczyna, źródło. W związku z samolimitującym charakterem 

zjawisk kryzysowych (Aguilera, Mesick, 1986) wywołanych w ostrej formie przez wydarzenie 

traumatyczne, stan kryzysu może zakończyć się po kilku tygodniach, pozostawiając trwające 

w czasie zaburzenia pourazowe. 

PTSD wiązane jest z nieprawidłowościami ciała migdałowatego, kory przedczołowej i 

hipokampa  (Shin i in., 2006), a także nieprawidłowymi cechami neuroendokrynologicznymi 

(Yehuda, 2006). Wśród mechanizmów, które mogą prowadzić do rozwoju PTSD, wskazuje się 

na dwa wiodące: mechanizm neurologiczny i psychologiczny. Pierwszy z nich związany jest z 

zaburzeniami aktywacji i wskazuje, że rozwój PTSD jest wynikiem neurologicznej 

nadwrażliwości oraz aktywacji utrzymującej się w podkorowych strukturach układu 

limbicznego. Następuje wzrost aktywności części mózgu, które odpowiedzialne są za regulację 

i generowanie emocji oraz pamięci. Z kolei mechanizm psychologiczny rozwoju PTSD 

osadzony jest w psychologii kognitywnej i pojęciu schematów poznawczych. Zwraca się w nim 

szczególnie uwagę na poznawcze zaburzenia obserwowane u pacjentów z tym rozpoznaniem 

(Horner, Hamner, 2002). Są to: wspomnienia o intruzywnym charakterze, pojawiające się w 

świadomości niezależnie od woli i intencji osoby oraz ogólny stan, gdy osoba nie jest w stanie 

do końca zapanować nad efektywnością funkcjonowania pamięci, nie mogąc z niej wydobyć 

informacji o adaptacyjnym znaczeniu. Jako zaburzenie w poznawczej sferze funkcjonowania 

wymieniane są również zaburzenia koncentracji uwagi. McFarlane i Yehude (1995) również 

wskazują że PTSD rozwija się jako bezpośrednie następstwo traumatycznego zdarzenia, ale 

również powstaje na skutek silnej reakcji pourazowej uruchamianej przez to zdarzenie. W 

rozwoju chronicznego PTSD największe znaczenie odgrywa brak możliwości poradzenia sobie 

z bezpośrednią reakcją na traumę.  

Duża intensywność doznanej traumy, związana z ryzykiem zagrożenia zdrowia lub 

życia osoby, sprzyja większemu nasileniu objawów PTSD (Dudek, 2003, Lauterbach i Vrana, 

2001). Badanie zjawiska, jakim jest PTSD, wyraźnie wskazuje, że przewlekle przeżywany stres 

wywiera długofalowy wpływ na powstanie zaburzeń psychicznych. W poradzeniu sobie, a 
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także w terapii, szczególnego znaczenia nabiera uświadamianie pacjentom objawów 

posttraumatycznych.  

Wśród czynników, które mogą wpływać na obraz i nasilenie bezpośredniej reakcji na 

traumatyczne wydarzenie można wymienić: wsparcie społeczne, osobowość, inne zdarzenia 

życiowe, przeszłe doświadczenia oraz cechy biologiczne. W zagadnieniu podmiotowych 

czynników warunkujących rozwój PTSD, szczególną rolę przypisuje się osobowości, a 

współczesne badania nad zjawiskiem PTSD skoncentrowane są na poszukiwaniu predyspozycji 

do rozwinięcia symptomatologii stresu pourazowego skupiają się również na czynnikach 

genetycznych, temperamentalnych, psychopatologicznych oraz środowiskowych (Popiel, 

2015). Warto podkreślić też (za Parkes, 1971), że trauma stanowi proces przemian (life 

transition), przynoszący zarówno negatywne, jak i pozytywne zmiany, a Taylor (1983), będąca 

pionierką w obszarze badań nad rozwojowymi zmianami po doświadczeniu traumatycznym, 

wskazywała na „pozytywne skutki uboczne” doświadczenia stresu pourazowego.  

W analizie procesów poznawczych w rozwoju i podtrzymywaniu objawów PTSD 

szczególna rola przypisywana jest ruminowaniu o doświadczonym wydarzeniu, a dokładnie 

chodzi o ruminacje natrętne (intruzywne), które mają charakter destruktywny i sprzyjają 

rozwojowi PTSD, ale także ruminacje refleksyjne (deliberate rumination), o charakterze 

konstruktywnym, które mogą obniżać poziom objawów PTSD (a także sprzyjać rozwojowi 

wzrostu potraumatycznego). Proces ruminowania, choć często uważany jest za odpowiedź 

nieprzystosowawczą, jest też określany w bardziej neutralny sposób jako właśnie 

„przetwarzanie poznawcze”. Ze względu na to, że traumatyczne wydarzenia wpływają na 

kwestionowanie przekonań i założeń na temat siebie i świata (Janoff-Bulman, 1992), a także 

powtarzająca się konfrontacja ze wspomnieniami urazu może pomagać w promowaniu zdrowej 

adaptacji (Greenberg, 1995). 

 

2.2. Wybrane modele PTSD 

 

Istnieje wiele koncepcji dotyczących psychologicznych mechanizmów szeroko 

rozumianego zmagania się ze stresem kryzysu oraz traumą, które koncentrują się wokół modeli: 

a) przeżywania żalu (żałoby) po stracie, b) radzenia sobie ze stresem, c) poszukiwania 

znaczenia i sensu traumy. Według Lis-Turlejskiej (2002) wymienione podejścia dotyczące 

funkcji żałoby, stresu-radzenia sobie czy nadawania sensu traumie należy traktować jako 

komplementarne, gdyż ukazują różne aspekty złożonego procesu potraumatycznej adaptacji. 
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Ujęcie stresu, kryzysu i traumy dostarczają ram pojęciowych dla zrozumienia 

niektórych procesów obecnych w zmaganiu się z chorobą nowotworową. Zamienność 

stosowania tych pojęć: „stres”, „kryzys”, „trauma”, wprowadza niejasność w dyskursie 

naukowym (por. Dulmus, Hilarski, 2003; Yeager, Roberts, 2003). Yeager i Roberts (2003) 

centralną rolę nadają wydarzeniu, które wywołuje znaczącą zmianę, badając jego wpływ, 

dotkliwość oraz strategie radzenia sobie. Stres w tym ujęciu dotyczy przede wszystkim 

kumulacji stresorów w czasie, mogących manifestować się objawami psychosomatycznymi. W 

ten sposób funkcjonowanie osoby ulega znacznemu obniżeniu. Kryzys oznacza z kolei 

dotkliwe zaburzenie równowagi i zachwianie dotychczasowej stabilności w ważnych obszarach 

funkcjonowania (Yeager, Roberts, 2003), wiążąc się również z dezorganizacją aktywności z 

powodu nagromadzenia stresu (Dulmus, Hilarski, 2003). Istotne znaczenie odgrywa 

subiektywna reakcja na doświadczenie zakłócające homeostazę jednostki. Najważniejsze 

czynniki zaburzające wspomnianą równowagę stanowią percepcja wydarzenia oraz 

niemożność poradzenia sobie z wykorzystaniem znanych i dotychczas używanych sposobów 

radzenia sobie. PTSD stanowi odpowiedź na doznany uraz psychiczny doświadczony 

bezpośrednio bądź pośrednio, i wiąże się z psychofizjologicznym pobudzeniem, uporczywym 

ponownym przeżywaniem urazowej sytuacji i podejmowanymi (świadomie lub nieświadomie) 

próbami unikania traumy. Zmodyfikowane ujęcie autorów Yeagera i Robertsa (2003) zostało 

przedstawione na rysunku 2. 
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Rysunek 1. Ujęcie stresu, kryzysu i traumy. Źródło: oprac. własne na podst. Yeager i Roberts (2003). 
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Badaczem, który wniósł istotny wkład w dziedzinie badań nad zjawiskiem stresu 

potraumatycznego jest Horowitz (1986), rozumiejący traumę z punktu widzenia procesów 

poznawczych oraz emocjonalnych. Koncepcja Horowitza dotyczy reakcji niedostosowanych 

do systemów poznawczych jednostki w sytuacji, gdy uraz, którego doznała, mieści się poza 

normalnym doświadczaniem. Traumatyczne przeżycia pozostają surowe, nieprzetworzone, a 

działanie mechanizmów obronnych (zaprzeczania i odrętwienia, stanowiących istotę tego 

procesu), powoduje, że doświadczenia te początkowo nie działają destrukcyjnie. Według tego 

badacza traumatyczne zdarzenia, posiadające ekstremalnie duży ładunek informacyjny, nie 

zostają włączone do istniejących schematów, ale zyskują niejako autonomię i pozostają w 

strukturach mentalnych jednostki. Właśnie te treści zaczynają funkcjonować w psychice osoby 

w formie surowej i dosłownej, tj. nieprzetworzonej przez procesy pamięciowe i nieposiadające 

tym samym struktury narracyjnej. Szczątkowe przetworzenie traumatycznej informacji 

przenosi ją na poziom świadomości w postaci intruzji, będących formą aktualizowania się tych 

treści. Horowitz (1976) w swoim modelu traumy zwraca uwagę na potrzebę 

dopełnienia/domknięcia u osób doświadczających PTSD, które wiąże się z poszukiwaniem 

nowych informacji w celu zintegrowania ich z pozostałymi schematami. Początkowo występuje 

przeciążenie informacyjne, wyrażające się intruzjami. Obroną wobec nich są mechanizmy 

unikania, zaprzeczania czy dysocjacji. Proces ten składa się z powtarzających się cykli intruzji 

(flashbacks) oraz mechanizmów unikowych. Intruzje stanowią ważny element przepracowania 

traumy, a procesy unikania sprawiają, że treść intruzywnych myśli bywa ograniczona i dzięki 

temu możliwa do przyjęcia. Początkowo jest to konfrontacja o charakterze automatycznym. 

Odpowiadałaby pierwszym etapom procesu osiągania pozytywnych zmian po traumie (w 

postaci wzrostu potraumatycznego), w którym najważniejszą rolę odgrywają ruminacje 

intruzywne. Naprzemienne cykle intruzji (tj. niechcianych myśli i obrazów traumatycznych 

wydarzeń pojawiające się w świadomości) i unikanie (tj. próby uniknięcia myślenia o 

traumatycznym wydarzeniu) są uważane za istotne elementy poznawczego przetwarzania, a 

intruzje wskazują na niepełne przetwarzanie poznawcze (Horowitz,1986). 

Zakłócenia w przekonaniach kluczowych stanowią punkt wyjścia dla procesu 

poznawczego przetwarzania traumy. Celem natomiast takiej rewizji własnych przekonań 

byłoby nadanie jej sensu i znaczenia (Calhoun i in., 2000). Uraz dokonuje zburzenia tego, co 

badacze nazywają strukturami znaczeniowymi, wewnętrznymi modelami roboczymi, teoriami 

rzeczywistości, wiedzą naiwną, czyniącą świat zrozumiałym (Janoff-Bulmann, 2006). 

Struktury te bowiem organizują rzeczywistość, tworząc w ten sposób podstawy dla 
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przewidywalności zdarzeń. Zniszczenie podstawowych, kluczowych przekonań dotyczących 

siebie, świata i bezpiecznego w nim miejsca (shattered assumptions) stanowi istotę traumy 

(Janoff-Bulman, 1992). Trauma jest swego rodzaju szokiem dla rzeczywistości wewnętrznych 

wartości. To, co najbardziej ją definiuje to, nie wskaźniki zewnętrzne, lecz poczucie 

dezintegracji i dezorganizacji wynikających z braku „psychologicznego przygotowania” 

(psychological preparedness) (Janof-Bulman, 2006).  

Powyższa teoria słabo wyjaśnia jednak sytuację, gdy osoba uprzednio posiadała skrajne 

przekonania dotyczące zagrożenia niebezpieczeństwem siebie, czy nieprzyjazność, 

nieprzewidywalność świata. W świetle przedstawionych założeń, taka osoba, powinna być 

mniej podatna na rozwinięcie PTSD, gdyż nie powinno u niej dojść do zaburzenia kluczowych 

schematów. Z dylematem tym starają się radzić sobie badaczki Foa i Rothbaum (1998), 

zakładając krzywoliniowy związek między posiadanymi przekonaniami a wystąpieniem 

objawów PTSD: skrajne postrzeganie rzeczywistości będzie silniej predysponować do 

symptomów pourazowych, niż elastyczne poglądy o zróżnicowanej treści.  

Poznawczą konceptualizację traumy opracowali Ehlers i Clark (2000). W swoim 

modelu autorzy oddzielają stresor traumatyczny od znaczenia poznawczego nadawanego 

zdarzeniu. To przypisywany sens, a nie zdarzenie samo w sobie różnicuje reakcje ludzkie na 

doznany stres. Drugim istotnym aspektem modelu są indywidualne tendencje do tworzenia 

określonych ocen. Przewlekłe PTSD występuje w przypadku utrzymywania się 

dysfunkcyjnych przekonań i wiąże się z działaniem mechanizmów pamięciowych oraz ich 

powiązań z wiedzą autobiograficzną. W perspektywie przeżywania czasu trauma sprawia, że 

ulega rozmyciu granica pomiędzy przeszłością a przyszłością. W rzeczywistości cancer 

survivors mamy do czynienia z zaburzeniem orientacji temporalnej. W tym przypadku diagnoza 

„zatrzymała” się niejako w przeszłości (Zebrack, 2000), a także „naznaczyła” przyszłość 

cancer survivors piętnem raka (Sumalla i in., 2009).  

Na rysunku 2. przedstawiono schemat modelu Ehlersa i Clarka (2000). 
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Rysunek 2. Poznawczy model Ehlers, Clark (2000). Źródło: opracowanie własne na podstawie Dalgleish 

(2004). 

 

 

2.3. PTSD w przebiegu raka piersi 

 

Jak już zostało podkreślone choroba nowotworowa stanowi typ stresora, który może 

wywołać symptomatologię PTSD (Cordova i in., 2000; Shelby, Golden-Kreutz, 2008; Alter i 

in., 1996; Andrykowski, Cordova, Studts, Miller, 1998; Epping-Jordan i in., 1999; Green i in., 
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1998; Koopman i in., 2002). Diagnoza nowotworu piersi stanowi szczególny rodzaj traumy. 

PTSD w przebiegu raka piersi jest najlepiej poznanym zjawiskiem stresu pourazowego w 

chorobie nowotworowej (Cordova i in., 2017). Nowotwór piersi może stanowić trwające na 

przestrzeni czasu (często wiele lat) zagrożenie związane z progresem choroby oraz 

ewentualnym nawrotem nowotworu (Brix i in., 2013). Niektórzy badacze podają, że 

zachorowanie na raka piersi jest związane z silniej przeżywanym urazem niż w innych 

chorobach onkologicznych (Baglama, Atak, 2014).  

Potencjał PTSD z powodu zagrażającej życiu choroby został najlepiej zbadany w 

przypadku choroby onkologicznej. Zagrażająca życiu choroba (w tym choroba onkologiczna 

stanowiąca kluczowy obszar dociekań w niniejszej pracy) posiada wszystkie cechy potencjalnie 

wywołującej PTSD, ale różni się w istotny sposób od dyskretnych/zewnętrznych 

traumatycznych zdarzeń z przeszłości (Smith i in., 1999). PTSD w odpowiedzi na chorobę 

zagrażającą życiu jest często ostrym przejawem zaburzonego systemu fizjologicznego, którego 

konsekwencje mogą trwać latami i powodować trwające zagrożenie bezpośrednio w ciele 

osoby. Doświadczenie choroby onkologicznej często zaczyna się od podejrzanych wyników 

badań i jest kontynuowane w trakcie diagnozowania raka oraz leczenia onkologicznego, które 

może być długotrwałe, inwazyjne i bolesne. Po zakończeniu aktywnego leczenia i 

rekonwalescencji wielu pacjentów jest poddawanych regularnym badaniom onkologicznym 

przez wiele lat, mimo, że częstość nawrotów raka jest zróżnicowana (Baker i in., 2005; Smith 

i wsp., 1999). Tak więc traumatyczny charakter doświadczania nowotworu wynika z często 

wieloletniego doświadczania bólu i lęku. W naturze choroby onkologicznej mieści się ciągła 

czujność na zagrożenie nawrotem choroby. 

Termin zespół stresu pourazowego (PTSD) w kontekście choroby nowotworowej jest 

rozumiany w pracy jako specyficzna konfiguracja objawów stresu odczuwanych w związku z 

rakiem (tzw. ca-PTSD lub cancer-related PTSD). Kangas i współautorzy (2002) analizując 

wyniki badań dotyczące zależności diagnozy choroby nowotworowej oraz objawów stresu 

pourazowego używają terminu „PTSD związane z rakiem”. Z kolei Morril i współautorzy 

(2008) posługują się pojęciem „subkliniczne objawy stresu pourazowego” – PTSS (sub-

syndromal posttraumatic stress symptomps), a w odniesieniu do kobiet z nowotworem piersi 

stosują termin ”PTSS związany z rakiem piersi” (breast cancer-related PTSS), który wydaje 

się najbardziej adekwatny w stosunku do specyficznego typu dystresu, jaki odczuwają kobiety 

z nowotworem piersi. W związku z tym, że większość badaczy posługuje się nazwą PTSD 

również w niniejszej pracy stosowana jest ogólna nomenklatura, tj. PTSD.  
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Kryteria diagnostyczne PTSD określają, że ponowne doświadczanie objawów jest 

kluczem do „wspomnień”. Większość badań dotyczących PTSD odnosi się do czasowo 

przemijającej perspektywy traumatycznego wydarzenia (np. udział w wojnie), niewiele 

natomiast wiadomo o postaci ciągłych objawów „ponownego doświadczania” zorientowanych 

na teraźniejszość i przyszłość, takich jak natrętne myśli i koszmary. Jednak badania, w których 

przedstawiono jakościowe dane dotyczące objawów zorientowanych na teraźniejszość i 

przyszłość, sugerują, że ostre zdarzenie medyczne (jak diagnoza raka) nie różni się poznawczo 

od bieżących obaw o obecne i przyszłe zagrożenia sugerowane przez zdarzenie, nawet jeśli 

oceniane są lata później (Matsuoka i in., 2002). Lęk przed progresją nowotworu, negatywne 

objawy fizyczne, wizyty u lekarza osadzone w perspektywie przyszłościowej oraz obawy są 

silnie skorelowane z intruzywnymi myślami z przeszłości u pacjentek z rakiem piersi (Mehnert 

i in., 2009). W przeglądzie systematycznym i metaanalizie Nenova i wsp. (2013) sugerują, że 

68% z 19 randomizowanych badań kontrolowanych, przetestowanych pod kątem zmniejszenia 

objawów PTSD, osoby, które przeżyły raka, nie wykazały żadnego efektu, a tylko jedno 

badanie wykazało stałą redukcję we wszystkich klastrach objawów PTSD. 

Sumalla i współautorzy (2009) w swoich badaniach w grupie pacjentów 

onkologicznych wyróżnili czynniki związane z rakiem rozumianym jako trauma, i są to: 

złożona natura (może odnosić się do diagnozy, sposobu leczenia, rokowań, typu choroby, itp.), 

wewnętrzne źródło pochodzenia stresora, perspektywa czasowa (koncentracja na przyszłości – 

lęk antycypacyjny, progresywnie przeżywana trauma – kumulatywny i chroniczny charakter), 

oraz znikomy poziom kontrolowalności (z uwagi na uczestniczenie w procesie leczenia, follow-

up, itp.). „Pamięć przyszłości” zawiera się w planach, oczekiwaniach pacjenta, a także jego 

wyobrażeniach i fantazjach na temat swojej osoby.  

We współczesnych teoriach i badaniach nad traumą panuje zgodność, co do krytycznej 

roli ekspozycji na traumę (exposure to trauma) w rozwoju psychopatologii. Im większa 

ekspozycja, czyli zakres zetknięcia się jednostki z traumatycznym zdarzeniem, tym bardziej 

negatywnych reakcji i silniejszych zaburzeń można oczekiwać (Herman, 2004). Doświadczanie 

choroby nowotworowej może przybierać traumatyczną jakość w postaci natrętnych myśli, 

zachowań unikowych czy zwiększonej pobudliwości (Alter i in., 1996, Andrykowski, Cordova, 

Studts i Miller, 1998, Epping-Jordan i in., 1999, Green i in., 1998, Koopman i in., 2002), 

zachowań objawowych, składających się na zespół stresu pourazowego (APA, PTSD, 2002). 

Obecność objawów PTSD jest częsta wśród pacjentów z rakiem i osób, które przeżyły chorobę 

nowotworową (Jacobsen i in., 1998, Levine, Eckhardt i Targ, 2005; Mundy i in., 2000; Naidich 

i Motta, 2000), szacunki różnią się od 0% do 32% w odniesieniu do częstości rozpoznania 
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PTSD w przebiegu choroby onkologicznej (Kangas, Henry i Bryant, 2002). Autorzy sugerują 

także, że pacjenci z PTSD osiągają znacznie wyższe wyniki w poszczególnych podskalach. Z 

kolei Cordova i współautorzy (2017) podają bardzo szeroki rozkład danych, wahający się od 

3% do 57%. W odniesieniu do kobiet z nowotworem gruczołu piersiowego statystyki sugerują 

występowanie PTSD u co najmniej połowy przypadków (Bulotiene, Matuiziene, 2014).  

PTSD związane z nowotworem ma wiele korelatów, m.in.: młodszy wiek, płeć żeńska, 

niższy poziom wykształcenia, niski status socjoekonomiczny, wcześniejsze doświadczanie 

traum i problemów adaptacyjnych, współtowarzyszące stresory, niskie wsparcie społeczne, 

niektóre cechy osobowości, historia psychiatryczna, w tym problemów emocjonalnych, niska 

wiedza dotycząca zaawansowania choroby, doświadczenie dysocjacji w momencie otrzymania 

diagnozy, lęk przed nawrotem (Kangas i in., 2002). Najbardziej istotne czynniki podczas 

działania traumy, to czas jej trwania, spostrzegane zagrożenie życia, obecność objawów 

dysocjacyjnych i skrajnego wzbudzenia (Bryant, 2014). Warto też pamiętać, że 

pretraumatyczna charakterystyka jedynie w niewielkim stopniu wyjaśnia pojawienie się lub 

brak symptomów PTSD (Jun i in., 2014). W swoich badaniach Hampton i Frombach (2010) 

wyróżnili też inne predyktory w grupie kobiet chorych na raka: postrzeganą intensywność 

leczenia nowotworu, problemy z personelem medycznym oraz unikowy styl poznawczy. 

Andrykowski i Cordova (1998) z kolei, wskazują również na takie czynniki, jak: czas od 

zakończenia leczenia, stopień nowotworu w momencie diagnozy oraz poziom wsparcia 

społecznego.  

Objawy PTSD, w rozpoznaniu klinicznym zespołu, utrzymują się do trzech miesięcy, 

jednak w przebiegu choroby onkologicznej, mogą nie ujawniać się miesiącami, a nawet latami. 

Według Kieszkowskiej-Grudny (2013), czynnikiem spustowym do rozwinięcia objawów 

PTSD może być: a) moment diagnozy i potwierdzenia rozpoznania choroby nowotworowej; b) 

rozpoznanie zaawansowanego stadium nowotworu; c) długie i bolesne zabiegi medyczne; d) 

długie pobyty w szpitalu; e) wznowa nowotworu.  

Rozumienie traumy w kontekście choroby onkologicznej stało się podstawą dla modelu 

PTSD Edmondsona (2014), PTSD doświadczanego w wyniku zagrażających życiu chorób czy 

interwencji medycznych, o nazwie – Trwałe Somatyczne Zagrożenie PTSD (Enduring Somatic 

Threat Model of PTSD). Z kolei Cordova (2008) wyznaje pogląd, że rak stanowi traumę o 

nieograniczonym spektrum czasowym. W przypadku osób zmagających się z doświadczeniem 

choroby nowotworowej nie można wyróżnić momentu, który mógłby zostać określony jako 

posttrauma. Wśród badaczy, w odniesieniu do czasu od diagnozy a momentem wystąpienia 

objawów PTSD w grupie kobiet z nowotworem piersi, nie ma zgodności. Część badaczy 
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wskazuje na brak zależności od upływającego czasu (Koutrouli i in., 2012), inni podają, że im 

dłużej od diagnozy i leczenia, tym mniej objawów pourazowych (Figley, 1978). Pogląd 

Andrykowskiego i współautorów (2000), że czynnik czasu u kobiet z rakiem piersi nie ma 

istotnego znaczenia dla obniżania się objawów PTSD, potwierdzają też Levine i in. (2005). 

Traktowany może być w kategorii czynnika ryzyka – im krótszy czas od wystąpienia 

wydarzenia krytycznego, tym silniej manifestują się symptomy dystresu (Andrykowski, 

Cordova, 1998). W swoich analizach Cordova, Riba i Spiegel (2017) potwierdzają, że czas od 

diagnozy przybiera niejasny charakter dla PTSD: autorzy przytaczają zarówno wyniki badań 

wskazujące na to, że objawy PTSD ulegają obniżeniu w czasie, jak i wyniki badań sugerujące, 

że objawy PTSD ulegają wzmocnieniu pod wpływem upływu czasu. Badacze przytaczają też 

doniesienia o braku zmiany i wrażliwości PTSD na czynnik czasu, zwracając tym samym 

uwagę na konieczność prowadzenia dalszych badań w tym obszarze.  

Stwierdza się, że wyższy poziom objawów PTSD jest dodatnio powiązany z 

emocjonalnością negatywną w chorobie nowotworowej oraz, w większości badań, że większe 

nasilenie objawów PTSD z każdej wiązki diagnostycznej jest istotnie dodatnio powiązane z 

emocjonalnością negatywną (Gold i in., 2012). Wyniki badań pokazują też, że poziom objawów 

PTSD jest istotnie związany z trudnościami w regulacji emocjonalności, przy czym wyższy 

poziom objawów PTSD współwystępuje ze skłonnością do unikania i świadomego odcinania 

się od niechcianych doświadczeń wewnętrznych, szczególnie emocji, radzenia sobie ze stresem 

poprzez unikanie (Oniszczenko i Laskowska, 2014). 

W swoich badaniach Segerstrom i in. (2003) zauważyli, że przetwarzanie poznawcze 

stanowi jedną z wielu form natrętnego myślenia i jest związane z pozytywnymi wynikami, 

takimi jak zwiększający się wzrost i znaczenie, ale także z negatywnymi wynikami, takimi jak 

długotrwałe cierpienie. Badacze sugerują, że lepsze rozumienie natrętnych myśli i ich powiązań 

może wystąpić poprzez ocenę wartościowania natrętnych myśli oraz ich celowości.  

Do badania PTSD często stosowaną skalą jest Skala Wpływu Zdarzenia (IES; Horowitz, 

Wilner i Alvarez, 1979). To 15-elementowa miara składająca się z dwóch podskal oceniających 

częstotliwość natrętnych myśli i unikania na poziomie poznawczym w ciągu ostatniego 

tygodnia związanych z konkretnym stresorem. Co ciekawe, IES została opisana jako wskaźnik 

stresu związanego z rakiem (Salsman, Pavlik, Boerner, Andrykowski, 2004, Schwartz i in., 

1998, Zakowski i in., 1997), a także wskaźnik przetwarzania poznawczego (Cordova i in., 

2001a; Cordova i in., 2001b; Devine i in., 2003, Manne i in., 2004; Manne, Glassman i Hamel, 

2000; Sears i in., 2003). Na potrzeby badań w pracy wykorzystano polską adaptację skali IES 
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autorstwa Weissa i Marmara Z. Juczyńskiego i N. Ogińskiej-Bulik, (2009), zawierającej 22 

twierdzenia i uwzględniającej trzy wymiary PTSD: Intruzję, Pobudzenie i Unikanie.  

 

W rozdziale omówiono zjawisko zaburzenia stresowego pourazowego, z 

uwzględnieniem klasyfikacji DSM-IV oraz wskazano na czynniki i koncepcje wyjaśniające 

rozwój PTSD. Zaprezentowano definicję PTSD i C-PTSD. Amerykańskie Towarzystwo 

Psychiatryczne w IV wydaniu DSM (1994, za: Cordova i in., 2007) uznało diagnozę raka jako 

stresor o charakterze traumatycznym. Omówiono modele PTSD, bez ograniczania się tylko do 

jednego paradygmatu badawczego. Modele te stanowią szerokie spektrum postrzegania 

potraumatycznego stresu. W wielu badaniach potwierdzana jest zasadność posługiwania się 

terminem PTSD w odniesieniu do pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową 

(Andrykowski i in., 1998, Windows i in., 2000). Częstość występowania objawów PTSD w tej 

grupie waha się od 15-80% (Ogińska-Bulik, 2015).  

Podkreślenia wymaga fakt, że uznając wyjątkowe cechy PTSD wywołanego przez 

chorobę zagrażającą życiu, dalsze badania mogą poszerzyć możliwości zrozumienia i leczenia 

tego zespołu, co w związku ze wskazaniem, że w ciągu najbliższych kilku dekad choroby 

nowotworowe mają stać się najczęstszą przyczyną śmiertelności na świecie (Meder, 2014), 

wydaje się szczególnie istotne. 

 

ROZDZIAŁ 3. WZROST POTRAUMATYCZNY U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH 
 

Pozytywne zjawiska doświadczane przez osoby zmagające się z rakiem rozpatrywane 

są m.in. w ramach teorii wzrostu potraumatycznego. Zarówno PTG, jak i PTSD występują w 

odpowiedzi na początkowe, traumatyczne zdarzenie lub stresor, który wywołuje podwyższony 

poziom stresu psychicznego. Niektórzy autorzy podkreślają, że pewien stopień cierpienia jest 

niezbędny do zapewnienia zaistnienia katalizatora wzrostu psychicznego (Edmonds i Hooker, 

1992; Yalom i Lieberman, 1991). Zazwyczaj cierpienie charakteryzuje się niechcianymi, 

natrętnymi myślami o traumatycznym wydarzeniu, określanym jako ruminacje. Jak podają 

niektórzy autorzy, szczególnie ruminacja może stanowić centralny proces poznawczy 

ułatwiającym uruchomienie wzrostu potraumatycznego, biorąc pod uwagę związki PTG ze 

zmianami przekonań, celów, zachowań i tożsamości (Epstein, 1990; Martin, Tesser i McIntosh, 

1993). Kiedy osoby zmagające się z traumą zaczną ją przetwarzać poznawczo, doświadczać w 

bardziej przemyślany i refleksyjny sposób, to bardziej prawdopodobne jest, że doświadczą 
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obniżenia odczuwanego zagrożenia, co umożliwia zwiększenie potencjału w zakresie PTG 

(Calhoun i Tedeschi, 1998). 

Badania nad wzrostem/rozwojem potraumatycznym/pourazowym (PTG) wśród 

pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową pojawiły się na skutek włączenia poważnych 

chorób, takich jak nowotwór, do zdarzeń, które mogą prowadzić do zespołu stresu 

pourazowego (PTSD), a także w wyniku rozwoju psychologii pozytywnej, koncentrującej się 

na zdolności jednostki do walki z przeciwnościami losu. Dopiero w wydanej czwartej edycji 

DSM-IV (American Psychiatry Association, APA, 1994), rak został wyraźnie potraktowany 

jako stresor, który może powodować PTSD. Pozytywne zmiany związane z traumatycznymi 

przeżyciami zostały określone jako wzrost pourazowy (PTG), choć nie wyłącznie tak. Termin 

"pourazowy" wskazuje, że wzrost następuje w wyniku skonfrontowania się z ekstremalnym 

wydarzeniem, nie jest spowodowany przez inne czynniki stresogenne, ani nie stanowi części 

naturalnego proces rozwoju osobistego (Zoellner, Maercker, 2006).  

Kilka ostatnich dekad przyniosło duże zainteresowanie badawcze obszarem wzrostu 

potraumatycznego. Przełomowe w tym zakresie były badania Tedeschiego i Calhoun (1996), 

którzy stworzyli konceptualizację potraumatycznego wzrostu (posttrsumtic growth – PTG). 

Według tych autorów, wzrost pourazowy odnosi się do pozytywnych zmian wynikających z 

walki z traumatycznym wydarzeniem, ale nie do zmian spowodowanych przez samo 

wydarzenie (Tedeschi i Calhoun, 1996, 2004). 

 

3.1. Charakterystyka PTG 

 

Paradygmat traumy, rozumianej jako stres o ekstremalnym natężeniu, jest właściwym 

punktem wyjścia do rozumienia natury PTG (podobnie jak w przypadku PTSD). Tak silne 

doświadczenie wprowadza wiele zakłóceń w funkcjonowaniu psychicznym jednostki i 

wymusza konieczność zmian na wielu płaszczyznach funkcjonowania. Poza wymienianymi 

wielokrotnie trudnościami, potrafi sprzyjać powstaniu psychologicznych korzyści w: percepcji 

siebie, relacjach interpersonalnych, filozofii życiowej, duchowości. Próba integrowania 

doznanej traumy w całokształt doświadczeń oraz przebudowa dotychczasowego systemu 

wartości, wymaga ekspozycji na przykre, awersyjne, uporczywe myśli, emocje i wyobrażenia 

(Batten i in., 2005, Horowitz, 1986), a ekspresją takiej transformacji jest doświadczenie wzrostu 

po traumie. Podobnie, Tedeschi i Calhoun (2004) zauważają, że cierpienie i wzrost 

potraumatyczny mogą ze sobą współistnieć, a także czasami uważa się, że podwyższony 

poziom początkowego cierpienia jest istotnym czynnikiem promowania dalszego wzrostu 
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potraumatycznego. A zatem, rozwój potraumatyczny (PTG) jest konceptualizowany jako 

pozytywna transformacja wynikająca z radzenia sobie i przetwarzania traumatycznego 

wydarzenia życiowego. 

Horowitz (1993, za Lis-Turlejska, 1998) wyróżnia pięć faz reakcji traumatycznej: 

a) krzyk (dominacja intensywnych uczuć przerażenia czy wściekłości), b) zaprzeczanie 

(mechanizmy unikania, selektywna nieuwaga, ignorowanie i pomniejszanie straty), c) intruzje 

(uporczywe myśli, zaabsorbowanie treściami traumatycznymi), d) przepracowanie (większa 

elastyczność myślenia, dokonywanie integracji), e) zakończenie (poczucie spójności, 

rekonstrukcja nowej rzeczywistości, włączenie traumy w całokształt przeżyć – spójność 

doświadczenia). Fazę przepracowania, wiążącą się z odbudowaniem schematów poznawczych 

oraz transformacją własnego Ja, można porównać do procesu osiągania potraumatycznego 

wzrostu, a faza zakończenia byłaby już jego finalnym rezultatem.  

W przestrzeni badawczej wzrost czy rozwój po traumie bywają określane jako: wzrost 

związany ze stresem (stres-related growth), transformacyjne radzenie sobie (transformative 

coping), bujny rozwój (thriwing), rozkwit (flourishing), pozytywna reinterpretacja (positive 

reinterpretation), rozwój wynikający z przeciwności, dostrzeganie korzyści (Tedeschi, 

Calhoun, 1996, Zoellner, Maercker, 2006), rozwój osobowości (ego development), 

autotransformacja (Carpenter, 1999), czy wzrost na drodze przeciwności losu (growth through 

adversity), odnosząc się do pozytywnych zmian u osób zmagających się z kryzysem (Joseph i 

in., 2005). Wśród wspomnianych różnych terminów wchodzących w skład pozytywnych 

reakcji w czasie zmagania się z chorobą można wymienić też resilience (Casella-Grau i in., 

2017). Według Kallay (2007), takie przeniesienie akcentu z psychopatologii w kierunku 

aspektów pozytywnych, stanowi istotny krok w kierunku budowania zdrowia i dobrostanu. 

Tedeschi i Calhoun (1996, 2004) ukuli jednak najpowszechniej używany termin, pourazowy 

wzrost, aby odnieść się do spektrum pozytywnych zmian, jakich jednostka może doświadczyć 

w swoim zmaganiu się z traumatycznym zdarzeniem. 

Termin wzrostu potraumatycznego wprowadzili Tedeschi i Calhoun (1966), ale  

nawiązuje on do ustaleń Frankla, który uważał, że doświadczanie silnie stresujących wydarzeń, 

wiążących się z cierpieniem, może wiązać się nie tylko z negatywnymi następstwami, ale także 

z pojawieniem się pozytywnych zmian psychologicznych. Tedeschi i Calhoun (1995) 

wprowadzili ten termin w celu opisania pozytywnych zmian w życiu powstałych po 

stresującym doświadczeniu (zachodzących m.in. w obszarze własnego ja, relacjach 

interpersonalnych, przewartościowania własnego życia), pojawiających się po 

doświadczeniach dotkliwych kryzysów. Zmiany te często manifestują się poprzez nowe 
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możliwości, odnoszące się do innych, osobistą siłę, duchową zmianę i uznanie życia (Tedeschi 

i Calhoun, 1996).  

Dla wystąpienia PTG Tedeshi i Calhoun (1996) wyróżniają cztery jego istotne 

elementy: 1)  objawia się on w warunkach poważnego kryzysu (a nie w sytuacji stresu); 2) 

towarzyszą mu transformacyjne zmiany życiowe (nie będące rezultatem błędów spostrzegania 

czy interpretacji zdarzenia); 3) jest doświadczany raczej jako wynik (niż mechanizm radzenia 

sobie); 4) wymaga znaczącej zmiany podstawowych założeń/przekonań dotyczących własnego 

życia. 

Tedeschi i Calhoun (1994, 2004, 2006) podkreślają, że te pozytywne zmiany są 

wynikiem zastosowania adekwatnych, funkcjonalnych i twórczych strategii zaradczych. W 

przypadku ekstremalnego natężenia doświadczanego kryzysu możemy mieć też do czynienia z 

przekroczeniem możliwości adaptacyjnych jednostki (Calhoun i in., 2000). Doświadczenie 

traumy może również mieć znaczenie dla działań w obszarze egzystencjalnym osoby i czynić 

filozofię życiową bardziej satysfakcjonująca i pełną. Ze wzrostem mamy więc do czynienia 

wówczas, gdy osoba zaczyna przypisywać negatywnym wydarzeniom znaczenie, stające się 

bazą, punktem odniesienia dla interpretacji rzeczywistości. Autorzy koncepcji PTG są zgodni, 

co do tego, że zmiany zachodzą głównie na poziomie poznawczym i dotyczą nadawania 

nowego, głębszego sensu swojemu życiu. Poznawcze przepracowanie polega więc na 

zastosowaniu sposobów przeformułowania, odbudowy schematów poznawczych, aktywnego 

poszukiwania sensu życia, co służy funkcjonalnemu adaptowaniu się do nowej sytuacji 

życiowej. PTG stanowi zatem pewną wartość dodaną, a zmiany przybierają charakter zarówno 

transformacyjny, jak i jakościowy (Tedeschi, Calhoun, 1996, 2004, 2006).  

Tak więc Tedeschi i Calhoun (1996, 2004, 2007, 2008) opisują wzrost potraumatyczny 

jako konstrukt składający się z pięciu obszarów: a) percepcja siebie (osobista siła, pewność 

siebie, poczucie stawania się silniejszym, dojrzalszym, empatycznym i współczującym wobec 

innych); b) poprawa w relacjach (bliższe, bardziej wartościowe i cieplejsze relacje z innymi, 

więcej poczucia bliskości w związkach, bardziej wspierające relacje rodzinne); c) zmiana w 

filozofii życiowej (docenianie życia, zmiana/przewartościowanie priorytetów, postawa bardziej 

refleksyjna, nadanie życiu nowego sensu); d) zmiany duchowe (postawa bardziej religijna, 

zbliżenie do Boga lub rozwinięcie obszaru duchowości); e) nowe możliwości (docenianie 

małych rzeczy, ulotnych chwil, po zmianie celów życiowych – nowa hierarchia wartości, 

większe docenianie życia).  

Teoria wzrostu potraumatycznego Tedeschi i Calhoun (2007) jest najbardziej 

popularnym podejściem teoretycznym, w największym stopniu empirycznie eksplorowanym. 
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W odniesieniu do założeń tej teorii przewiduje się, że przełomowe zdarzenia, będące 

wydarzeniami traumatycznymi, burzą dotychczasowy porządek przekonań na temat świata, 

życia, własnej osoby, są czynnikami w największym stopniu facylitującymi wystąpienie 

wzrostu (Tedeschi, Calhoun, 2007). Doświadczenie kryzysowych wydarzeń jest z jednej strony 

czynnikiem ryzyka, ale z drugiej stanowi też punkt zwrotny oraz impuls do rozwoju. Proces 

transformacji nie wynika wprost z doznanej traumy, lecz odbywa się na drodze twórczego 

procesu radzenia sobie z jej dotkliwymi skutkami. Zgodnie z teorią Tedeschiego i Calhouna 

(2004) potraumatyczny wzrost wyraża się w pozytywnych psychologicznych zmianach 

doświadczanych w rezultacie skutecznego zmagania się z traumatycznym wydarzeniem, 

burzącym dotychczasowy ład osoby i jej przekonania na temat świata i swego miejsca w nim.  

Hobfoll i współautorzy (2007), w swoich badaniach konceptualizowali prawdziwy 

wzrost potraumatyczny nie tylko jako poznawczy proces lub ćwiczenie intelektualne w 

przeformułowaniu, ale jako salutogenezę poprzez działanie wzrostowe, w którym jednostka 

materializuje swoje iluzje poprzez rzeczywiste działanie. Ogińska-Bulik (2013) jako czynniki 

zewnętrzne prowadzące do PTG wymienia: rodzaj i intensywność doświadczonej traumy, 

posiadane i otrzymywane wsparcie społeczne oraz upływ czasu od traumatycznego wydarzenia. 

Z kolei czynnikami wewnętrznymi, które mają wpływ na wzrost potraumatyczny są: zmienne 

socjodemograficzne (głównie płeć), właściwości osobowościowe oraz stosowane przez osobę 

metody radzenia sobie. Autorka jako determinanty PTG wymienia również: częstsze 

doświadczanie pozytywnych emocji, umiejętność efektywnego wyrażania emocji, 

rozbudowane życie duchowe/religijne, nadzieję, optymizm, poczucie koherencji, adekwatne 

poczucie własnej wartości, poczucie własnej skuteczności, prężność (resilience), twardość 

(hardiness), wewnętrzne poczucie kontroli oraz wybór właściwego sposobu radzenia sobie 

zależnego od sytuacji. 

Według części badaczy PTG, rola wzrostu po traumie zorientowana jest na wspieranie 

adaptacji oraz spełnia w głównej mierze funkcję zabezpieczającą. Do tej kategorii – PTG jako 

strategii radzenia sobie - można zaliczyć teorię konstruowania znaczenia (construal of 

meaning) Davisa, Nolan-Hoeksema i Larsona (1998). W świetle tej teorii jednostka w 

konfrontacji z traumą musi odpowiedzieć sobie na pytanie „dlaczego” (przyczyna) lub „w jakim 

celu” (znaczenie), to właśnie jej przytrafia się sytuacja trudna. W ramach  konceptualizacji 

tworzenia znaczenia zgodnie z tym modelem PTG, jednostka tworzy jedną z dwóch możliwych 

konstrukcji znaczenia. Autorzy modelu wskazują, że badacze zwykle przywiązywali dużą wagę 

tylko do jednej konstrukcji znaczenia, tj. atrybucji przyczynowych odpowiadających na pytanie 

„dlaczego to się stało” Uważają też za ważną inną konstrukcję znaczenia, mianowicie: 
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atrybucję korzyści, dającą odpowiedź na pytanie „po co” Zgodnie z tą konceptualizacją 

subiektywne postrzeganie rozwoju osobistego oznaczałoby: atrybucję korzyści (por. Janoff-

Bulman, 2004, 2006). Tak więc w konfrontacji ze stratą osoba musi dokonać dwóch 

niezależnych procesów: przypisywania sensu zdarzeniu (making sense) oraz odnajdowania z 

niego korzyści (finding benefits). W wyniku obu procesów może dojść, na bazie mechanizmów 

poznawczych, do powstania pozytywnych atrybucji związanych z rozwojem osobistym. 

Według założeń tej koncepcji PTG stanowi mechanizm przystosowawczy polegający na 

radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Odkrycia Davisa i in. (1998), wykazały, że nadawanie 

sensu traumie stanowi inną koncepcję niż znajdowanie korzyści oraz że te dwie koncepcje 

znaczenia nie były znacząco ze sobą powiązane, ale były w różny sposób powiązane z 

dostosowaniem. 

Według Thornton (2002), należy rozróżnić dwie podstawowe koncepcje: nadawanie 

sensu jest procesem inicjowanym przez traumatyczne wydarzenie, takim jak rozpoznanie 

nowotworu, co jest niespójne z przekonaniami jednostki dotyczącymi tego, dlaczego i kiedy 

coś się dzieje. Jednostka może przyjąć pozytywne wyjaśnienia tego, co się stało, co pozwala jej 

zrozumieć sens zjawiska straty, łagodzi zagrożenie związane z chorobą, i w ten sposób 

przyczynia się do zmiany podstawowych przekonań, wartości, które są uważane za 

konstytuujące rozwój osobowy. Obecność nowych znaczeń, które z kolei generują nową wizję 

siebie, innych i świata, daje z kolei jednostce podstawę do pozytywnych zmian, które są 

niezbędne do wystąpienia zjawiska potraumatycznego wzrostu.  

Chociaż stres potraumatyczny wyrażający się cierpieniem i wzrost traumatyczny są 

postrzegane jako oddzielne stany, relacje między nimi są złożone i paradoksalnie, jeśli walka z 

trudnym wydarzeniem sprzyja rozwojowi, może to oznaczać, że podwyższone cierpienie jest 

niezbędnym katalizatorem dla wystąpienia procesu wzrostu po traumie (Calhoun i Tedeschi, 

2006). W rzeczywistości ramy teoretyczne sugerują, że wzrost potraumatyczny może wynikać 

ze zmiany podstawowych przekonań o sobie i świecie, które należy zmienić, aby 

odzwierciedlały nową rzeczywistość wynikającą z traumatycznych przeżyć (Lindstrom, Cann, 

Calhoun i Tedeschi, 2013; Park, 2010; Taku, Cann, Tedeschi i Calhoun, 2015). W 

szczególności w badaniu Taku i in. (2015) autorzy sugerowali, że badanie podstawowych 

przekonań, a także przetwarzanie poznawcze, bardziej determinują wzrost po traumie (PTG), 

niż obiektywne nasilenie zdarzenia. Mimo, wydawałoby się zakłócającego charakteru 

powodującego niepokój, działają także jako potencjalne czynniki napędzające proces wzrostu 

po traumie. Po uruchomieniu procesu tworzenia znaczeń związanego z pozytywną zmianą 

osoby mogą być w stanie zrekonstruować swoje przekonania o sobie i świecie. To z kolei może 
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prowadzić w kierunku lepszego dostosowania w zderzeniu z traumatycznym zdarzeniem i 

zmniejszyć odczuwany stres psychiczny w czasie (Joseph i Linley, 2006). 

Badania oceniające związek między PTG, a cierpieniem psychicznym przynoszą też 

mieszane wyniki. Mystakidou i in. (2008) oraz Soo i Sherman (2015) stwierdzili dodatnią 

korelację pomiędzy cierpieniem a PTG. Z kolei, Cordova i współautorzy (2001) nie wskazali 

takiego związku. W szczególności w badaniu Soo i współautorów (2015) wykazano ujawnianie  

depresji, a także lęku i stresu u większości pacjentek z nowotworem piersi, oraz   umiarkowany 

poziom objawów depresyjnych oraz lękowych u 17% pacjentek. Niemniej jednak niektóre 

pacjentki, u których obecne były znaczące objawy depresji, lęku lub stresu, zgłaszały również 

PTG. Dane te pokazały, że cierpienie psychiczne/stres i PTG nie wykluczają się wzajemnie. 

Reasumując, związek między intensywnością doświadczenia traumatycznego a 

nasileniem pozytywnych zmian potraumatycznych oceniono jako niejednoznaczny. Niektórzy 

autorzy wskazują, że jest to związek prostoliniowy, co oznacza, że im wyższa intensywność 

doświadczenia traumatycznego, tym większy wzrost po traumie, a inni (np. Kleim i Ehlers, 

2009, Lechner i in., 2003, Linley i Joseph, 2004) sugerują występowanie związku o charakterze 

krzywoliniowym, wskazującym, że jedynie umiarkowana intensywność traumy sprzyja 

większemu nasileniu potraumatycznego wzrostu, natomiast niska i bardzo wysoka raczej 

obniża jego poziom. 

 

3.2. Wybrane modele PTG 

 

Tedeschi i Calhoun (1996) stworzyli jako pierwsi konceptualizację potraumatycznego 

wzrostu (posttrsumtic growth – PTG). Na podstawie cech reakcji osoby na wydarzenie 

traumatyczne Tedeschi i Calhoun (1995) wyróżniają cztery etapy procesu wzrostu 

potraumatycznego: reakcję pierwotną, reakcję wtórną, wstępną fazę wzrostu (sukces w 

radzeniu sobie), dalszy wzrost — zdobywanie mądrości i zdrowia. Początkowe fazy (szoku, 

zaprzeczania, bagatelizowania, unikania konfrontacji z traumatycznym doświadczeniem) 

cechują się wysokim poziomem dystresu, niepokoju oraz brakiem rozumienia sytuacji. Reakcja 

pierwotna na wydarzenie traumatyczne może być rozumiana jako część samoregulującego 

mechanizmu sprzężenia zwrotnego, co implikuje złożoność procesu radzenia sobie, 

gwarantującą możliwość dostrzegania potencjalnych korzyści w sytuacjach, które powodują 

negatywne emocje, stres i cierpienie. Z kolei, reakcja wtórna, wiąże się z występowaniem 

ruminacji, perseweracji, a dzięki strategiom opartym na emocjach prowadzi do rewizji 

schematów poznawczych. Na tym etapie duża rola przypisywana jest wsparciu innych osób, 
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sugerowanym przez nich sposobom zachowania, zmianom przekonań. Wzrost na tym etapie 

ujawnia się poprzez zdobywanie poczucia wewnętrznej siły, zrozumienia kolei losu, uznaniu 

pomocności wsparcia innych. Głębsze, bardziej refleksyjne przepracowanie urazu, w efekcie 

czego pojawia się wyciszenie emocjonalne, spokój. Uzyskanie poczucia sensu i znaczenia 

doświadczenia traumatycznego, a także odzyskanie poczucia własnej skuteczności stanowią 

osiągnięcia ostatniej fazy. 

 PTG może też być ujmowane jako efekt finalny twórczego procesu radzenia sobie ze 

skrajnie trudnymi okolicznościami życiowymi. W tej kategorii koncepcji można ponownie 

przybliżyć teorię Janoff-Bulman (1992, 2006) „rozbitych przekonań” (shattered assumptions), 

która wyjaśnia, jak w procesie traumy dochodzi do zachwiania podstawowych przekonań 

jednostki na temat bezpieczeństwa i przewidywalności świata. Zdaniem autorki koncepcji, 

ludzie dysponują przekonaniami na temat życzliwości, przewidywalności świata, nie czynią 

założeń skrajnie zaprzeczających pozytywnym treściom. W konfrontacji ze zdarzeniem 

zaburzającym takie podstawowe schematy, osoba uruchamia procesy związane z potrzebą 

poznawczej asymilacji. Janoff-Bulman (2004) charakteryzuje trzy aspekty wzrostu jako 

konsekwencji podejmowanych działań zaradczych: 1) wzrost poczucia siły oraz 

odpowiedzialności i polegania na samym sobie poprzez doświadczenie cierpienia; 2) 

„psychologiczna gotowość” rozumiana jako podejmowanie konfrontacji z nowymi 

wyzwaniami życia; 3) egzystencjalna rewizja dotychczasowego życia. Powyższe trzy atrybuty 

wzrostu po traumie stanowią podstawę trzech modeli PTG. Pierwszy jest modelem siły poprzez 

cierpienie, w którym dochodzi do przekształcenia systemu przekonań oraz nowej oceny siebie 

w ramach doświadczonego kryzysu. Drugi stanowi model psychologicznej gotowości, w 

którym autorka zakłada, że jednostki, które pozytywnie rozwiązały poważny kryzys są lepiej 

mentalnie przygotowane do zmagania się z sytuacjami trudnymi i w przyszłości poniosą 

mniejsze koszty przy ich kolejnym doświadczeniu. Autorka modelu radzenie sobie z 

doświadczeniem traumatycznym, kieruje w stronę przeobrażenia czynionych założeń wobec 

świata, które to zmiany mogą pełnić funkcję ochronną w późniejszym czasie. Trzeci z modeli 

to przeformułowanie egzystencjalne, które polega na nadawaniu nowego sensu i większego 

doceniania każdej przeżytej chwili i odbywa się na drodze rewizji dotychczasowego systemu 

wartości. Wyróżnione przez Janoff-Bulman (2006) cechy wzrostu potraumatycznego obecne 

są w różnym natężeniu w postaci finalnej PTG, do której osoby zmagające się z traumą 

dochodzą w różnym czasie.  

Inny przykład rozumienia PTG, jako efektu końcowego zmagania się z traumą, stanowi 

model kryzysu i wzrostu Schaefera i Moosa (1984), w którym autorzy nakreślają determinanty 
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pozytywnych skutków radzenia sobie z kryzysem: zmienne osobowe, środowiskowe, cechy 

zdarzenia, ocena poznawcza oraz stosowane strategie zaradcze. Wszystkie elementy modelu są 

połączone pętlami sprzężenia zwrotnego, wpływając na siebie wzajemnie, a więc pozostają w 

dynamicznej relacji. Poprzez użycie przez jednostkę konstruktywnych strategii radzenia sobie 

następują pozytywne zmiany, głównie w obszarze percepcji siebie oraz stosunku do innych. 

Zaistniałe zmiany wyrażają się wzrostem zasobów osobistych i relacyjnych. Zmienne osobowe 

obejmują cechy społeczno-demograficzne i zasoby osobiste, takie jak poczucie własnej 

skuteczności, odporność, optymizm, pewność siebie, beztroskie usposobienie, motywację, stan 

zdrowia i wcześniejsze doświadczenia kryzysowe. Na czynniki środowiskowe składają się 

relacje osobiste, wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół i środowiska społecznego, a także 

zasoby finansowe i inne aspekty sytuacji życiowej. Z kolei czynniki związane ze zdarzeniami 

obejmują skutki nasilenia, czas trwania kryzysu oraz jego zakres u jednostki.  

Głównym przykładem rozumienia PTG jako efektu finalnego zmagania się z traumą jest 

funkcjonalno-opisowy model wzrostu po traumie Tedeschiego i Calhouna (1995, 2004) oraz 

jego modyfikacja Calhouna i Tedeschiego (2006). W modelu silnie akcentowana jest rola 

przekonań i ich niedostosowania do nowej, potraumatycznej rzeczywistości. Zdecydowano się 

na zaprezentowanie modelu z 2006 roku, gdyż trafnie przedstawia potencjalne predyktory oraz 

celnie ukazuje relację z współtrwającym dystresem. Według autorów modelu osiąganie PTG 

wyraża się w procesualnym charakterze, mającym określoną dynamikę, szerszą perspektywę 

temporalną. Początek stanowi wystąpienie wydarzenia o charakterze wstrząsowym (disruptive/ 

seismic event), burzącym dotychczasowy porządek życia, wstrząsającym lub niszczącym 

niektóre kluczowe elementy ważnych celów danej osoby i jej światopoglądu. Wprowadzone 

przez autorów określenie „sejsmiczne okoliczności” oznacza zarówno niekontrolowalność, jak 

i nieodwracalność, a także spustoszenie, które niesie ze sobą wydarzenie o charakterze 

traumatycznym. Bodźcem do zmian jest destrukcja kluczowych założeń (Taku, Oshio, 2005), 

co jest spójne z koncepcją traumy Janoff-Bulman (1992). Rozpacz stanowi wyzwanie dla celów 

wyższego rzędu, przekonań wyższego rzędu i umiejętności radzenia sobie z emocjami. 

Powstały stres emocjonalny inicjuje proces nawracających ruminacji i prób zaangażowania się 

w zachowanie, który ma na celu zmniejszenie stresu. Początkowo ruminacje są bardziej 

automatyczne niż celowe. Charakteryzują się częstym powracaniem myślenia o traumie i 

problemach z nią związanych. Po pierwszym sukcesie radzenia sobie (np. poprzez redukcję 

stresu emocjonalnego, oderwanie się od nieosiągalnych celów), ruminacje przekształcają się w 

bardziej przemyślane. Ruminacje w swojej konstruktywnej wersji przetwarzania poznawczego 

(np. nowa sytuacja, znalezienie znaczenia i ponowna ocena) odgrywają kluczową rolę w 
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omawianym rozwoju. PTG jest konceptualizowany jako wielowymiarowy konstrukt 

obejmujący zmiany w przekonaniach, celach, zachowaniach i tożsamości, a także rozwój 

narracji życiowej i mądrości. 

Model potraumatycznego wzrostu Tedeshi i Calhoun (2004) przedstawiono na rysunku 

3. 

 

Osoba przed urazem 

 

Wydarzenie o charakterze 

wstrząsowym 

 

 

Wyzwania 

 

 

Stres 

emocjonalny 
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Rysunek 3. Model PTG Tedeshi i Calhoun (2004).  

 

Inną koncepcją PTG rozumianego jako strategia zaradcza jest teoria organizmiczno-

wartościująca Josepha i Linley'ego (2005), której autorzy zakładają istnienie wewnętrznej 

motywacji jednostki do zmiany oraz naturalnych reakcji - ruminacji i intruzji, pojawiających 

się w następstwie traumy, o charakterze poznawczo-emocjonalnym, służących jej 

przepracowaniu. W procesie tym możemy mieć do czynienia z trzema możliwymi 

rozwiązaniami: a) asymilacja – brak zmiany; b) negatywna akomodacja – pogorszenie 

funkcjonowania poznawczego, obecność objawów psychopatologicznych; c) pozytywna 
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akomodacja – powstanie nowych schematów i założeń, rozwój osobowy. Dochodzi wówczas 

do aktualizacji pozytywnych zmian wyrażających się psychologicznym dobrostanem. Według 

autorów zmiany pozytywne nie zastępują, ani nie wypierają cierpienia, żałoby czy dystresu, ale 

mogą współistnieć jako niezależne wymiary. W koncepcji tej, tak jak w poprzedniej, kluczowe 

znaczenie ma poznawczy proces przetwarzania informacji.  

Klucz do procesu odbudowy tożsamości leży w traumatycznych cechach wydarzenia, 

ponieważ wpływają one na podstawowe przekonania jednostki. Tedeschi, Park i Calhoun 

(1998) twierdzą, że jednostka - wraz ze zniknięciem tych przekonań (w następstwie 

traumatycznego wydarzenia), rozpoczyna automatyczną ruminacyjną aktywność. Zaczyna 

generować je w sposób natrętny, co jest typowe dla zespołu stresu pourazowego. Ruminowanie 

(przeżuwanie) informuje o procesie poznawczym, który dąży do rekonstrukcji podstawowych 

schematów zmienionych przez traumę. Początkowo ruminacje są niezamierzone, ale z czasem 

w oparciu o nadawane im znaczenie, mogą zyskać sens negatywnego doświadczenia. 

Ruminacje stanowią wstępny etap procesu poznawczego mającego na celu odbudowę systemu 

przekonań chorego. Proces ten jest modyfikowany przez bliższe oraz dalsze wpływy społeczne 

(wsparcie społeczne, wartości społeczno-kulturowe). Wraz z upływem czasu ruminacje 

nabierają bardziej refleksyjnego charakteru, służą nadawaniu znaczenia przeżytej traumie, co 

pomaga osobie chorej osiągać akceptację zmienionego świata, co z kolei prowadzi do wzrostu 

po traumie, osiąganiu dobrostanu, satysfakcji z życia (Calhoun, Tedeschi, 2006).  

Odniesienie do ruminowania przez pacjentów zmagających się z traumą odnaleźć 

można też w polskich badaniach. Wiadomo, że ruminacje wpływają na poziom pozytywnych 

zmian po traumie (Ogińska-Bulik, 2016). Badacze stwierdzili, że największe znaczenie dla 

wzrostu mają tzw ruminacje refleksyjne, które służą poradzeniu sobie z przeżytą sytuacją. 

Stwierdzono również, że bezpośrednio po zdarzeniu (np. diagnozie choroby nowotworowej) 

pojawiają się ruminacje natrętne, które są oznaką tego, że zdarzenie ma znaczący wpływ na 

jednostkę (Ogińska-Bulik, 2017). Dodatkowo stwierdza się, że wyższy poziom wzrostu 

potraumatycznego odnotowuje się u kobiet, a nieco niższy u mężczyzn, natomiast na poziom 

wzrostu nie mają wpływu wiek badanych oraz czas, jaki upłynął od traumy. 

Według wspomnianej już autorki Janoff-Bulman (1992), pozytywne zmiany powiązane 

są z emocjonalnymi lub poznawczymi odniesieniami do traumy oraz z podstawowymi 

przekonaniami, głównymi założeniami dotyczącymi sposobu, w jaki osoba postrzega świat, 

swoje relacje z innymi oraz swoją tożsamość. Psychologiczny brak równowagi, który wynika 

z traumy, wynika z załamania się podstawowych przekonań - że świat jest sprawiedliwy i 

życzliwy, a jednostka jest osobą wartościową i znaczącą. W podejściu teoretycznym do PTG, 
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Janoff-Bulman (1992) uzasadnia, iż różnice w reakcjach ofiar traumy psychicznej wynikają 

częściowo z charakteru traumatycznego zdarzenia, w zależności od konkretnych założeń, które 

najprawdopodobniej są wówczas u pacjenta zagrożone. W tym ujęciu traumatyczne zjawisko 

można zdefiniować jako „niszczenie” podstawowych przekonań lub założeń, które prowadzą 

do zmiany tożsamości. Podstawowe przekonania powstają w trakcie ludzkiego doświadczenia, 

na podstawie schematów lub stabilnych reprezentacji wewnętrznych, pozwalających jednostce 

klasyfikować, przewidywać przyszłe wydarzenia, w celu zaspokojenia swoich potrzeb i celów. 

Janoff-Bulman (1992) stwierdza, że podstawowe przekonania odnoszą się do pozytywnych 

założeń o dobroci ludzi i świata oraz nadawania im indywidualnej wartości. Obecność 

zdarzenia traumatycznego, jak na przykład diagnoza raka, może doprowadzić do zmiany lub 

zniszczenia ukształtowanych pozytywnych schematów dotyczących swojej wartości, tego, że 

świat jest bezpiecznym, kontrolowalnym miejscem i spowodować, że jednostka zastanawia się, 

czy ludzie wokół są dobrzy, i czy stanowią źródło wsparcia.  

W ramach przetwarzania poznawczego, proces ruminowania, o którym była mowa 

wcześniej, jest często uważany za reakcję nieprzystosowawczą w radzeniu sobie z 

traumatycznymi wydarzeniami. Określany jest bardziej neutralnym terminem jako 

„przetwarzanie poznawcze”. Ponieważ traumatyczne wydarzenia powodują, że ludzie 

kwestionują przekonania i założenia na temat siebie i świata (Janoff-Bulman, 1992), 

powtarzająca się konfrontacja z urazowymi wspomnieniami może być pomocna w promowaniu 

zdrowej, funkcjonalnej adaptacji (Greenberg, 1995). Naprzemienne cykle intruzji (tj. 

niechcianych myśli i obrazów traumatycznego zdarzenia pojawiających się w świadomości) 

oraz unikanie (tj. wysiłki podejmowane w celu uniknięcia myślenia o zdarzeniu 

traumatycznym) są często uważane za niezbędne elementy przetwarzania poznawczego, 

wskazujące na niepełne przetwarzanie poznawcze (Horowitz, 1986). Zgodne z teorią 

Horowitza (1986), intruzje i unikanie są kluczowymi elementami poznawczymi w 

przetwarzaniu zdarzeń traumatycznych.  

Inni badacze również przyczynili się do rozwoju teorii przetwarzania poznawczego. Na 

przykład Lepore (2001) rozszerzył tę teorię, podkreślając znaczenie środowiska społecznego 

jako zapewniającego kontekst, który może być pomocny lub szkodliwy dla poznawczego 

przetwarzania zdarzeń traumatycznych. Z jednej strony wsparcie społeczne może zapewniać 

większą możliwość przetwarzania poznawczego, omawiania myśli i uczuć związanych ze 

stresem. Z drugiej strony, niewspierające lub ograniczające otoczenie społeczne może 

utrudniać przetwarzanie poznawcze poprzez zniechęcanie do przetwarzania myśli i uczuć 

związanych ze stresem, a tym samym zwiększanie poziomu psychicznego cierpienia (Lepore, 
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Helgeson, 1998). Oprócz pracy Lepore'a i Helgesona (1998) opartej na badaniach osób, które 

przeżyły raka prostaty, wsparcie dla modelu społecznego w przetwarzaniu poznawczym 

ułatwiającym dostosowanie w radzeniu sobie z chorobą nowotworową stwierdzono m.in. w 

badaniach z udziałem pacjentek z rakiem piersi (Cordova i in., 2001a). 

Przedstawienie różnych koncepcji zjawiska PTG sztucznie przeciwstawia się 

rozwojowi potraumatycznemu jako strategii radzenia sobie w stosunku do postrzegania PTG w 

wyniku radzenia sobie. Badacze przyznają, że rozwój potraumatyczny może być zarówno 

radzeniem sobie i powstać w wyniku radzenia sobie oraz że te dwa tryby mogą obejmować 

proporcje różnicowo adaptacyjne (np. Calhoun i Tedeschi, 2004; Maercker i Zoellner, 2004). 

 

3.3. PTG w zmaganiu się z chorobą nowotworową 

 

Zakładając, że wzrost potraumatyczny jest zjawiskiem wartym eksplorowania w 

badaniach klinicznych, zakłada się, że ma on wpływ na życie ludzi, wpływając na poziom 

cierpienia, samopoczucie lub inne obszary zdrowia psychicznego. Wielu autorów, niezależnie 

od przyjętej przez nich konceptualizacji PTG, zaakceptowało pojęcie rozwoju 

potraumatycznego w odniesieniu do jego adaptacyjnego znaczenia. Poniżej zostanie 

przedstawiony krótki przegląd ustaleń empirycznych dotyczących związków PTG w chorobie 

onkologicznej.  

W wielu badaniach uzyskano wyniki potwierdzające występowanie PTG w związku ze 

zmaganiem się z chorobą nowotworową (Bellizzi i Blank, 2006; Thornton i Perez, 2006; Manne 

i in., 2004; Cordova i in., 2001; Sears, Stanton i DanoffBurg, 2003; Petrie i in., 1999). 

Większość danych na temat rozpowszechnienia raka zostało zebranych od pacjentów w 

perspektywie długoterminowej od powstania traumatycznego doświadczenia (Andrykowski i 

in., 1993, Taylor, 2000). Takie podejście jest przyjęte, zgodnie z hipotezą, że wzrost następuje 

po dłuższym procesie przepracowywania traumatycznego doświadczenia. Jest jednak 

prawdopodobne, że ludzie dokonują pozytywnych zmian w trakcie, a także, zaraz po 

traumatycznym doświadczeniu. Badania wykazały, że od 20% do 80% ludzi zgłasza pozytywne 

zmiany wkrótce po traumatycznym wydarzeniu (Frazier i in., 2001). 

W badaniu Danhauera i in. (2015), badacze zidentyfikowali sześć różnych wzorów 

trajektorii, za pomocą kwestionariusza PTGI wzrostu po traumie, w ciągu pierwszych 24 

miesięcy od diagnozy raka piersi. Kobiety, które doświadczyły umiarkowanego do wysokiego 

poziomu tego wzrostu, konsekwentnie lub stopniowo z upływem czasu, miały względnie 

wyższy poziom intruzyjności choroby, objawów depresyjnych oraz adaptacyjnego radzenia 
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sobie na początku badania, niż kobiety zgłaszające niski poziom wzrostu potraumatycznego. 

Przeciwnie, kobiety, które doświadczyły niskiego poziomu wzrostu, zgłaszały niski lub 

umiarkowany poziom objawów depresyjnych i inwazyjności choroby, wraz z niskim poziomem 

aktywnego-adaptacyjnego radzenia sobie. Jest zatem możliwe, że kobiety z umiarkowanym 

poziom objawów depresyjnych i inwazyjności choroby znajdujące się w trudnej sytuacji, nie 

miały zasobów psychospołecznych, aby sobie z tym poradzić. Wyniki te wskazują, że kobiety, 

u których diagnoza raka jest bardzo zakłócająca życie, są bardziej narażone na stres, a 

stosowanie strategii aktywnego radzenia sobie może być ważne dla radzenia sobie z chorobą i 

osiągania wyższego poziomu wzrost potraumatycznego. 

U osób, które przeżyły raka, wskaźniki niepokoju, takie jak postrzegany poziom stresu 

(Sears i in., 2003), natrętne myśli (Manne i in., 2004) oraz postrzeganie zagrożenia życia 

(Cordova i in., 2001) przewidują wyższy poziom PTG. Rozwiązanie kryzysu łączy się też z 

reintegracją osobowości oraz funkcjonowaniem na wyższym poziomie niż dotychczasowy 

(por. Dąbrowski, 1979, 1986). Zjawisko „czerpania korzyści” z doznanej traumy jest dość 

częste w populacji ogólnej (Kashdan, Kane, 2010) i w przypadku doświadczania choroby 

nowotworowej może występować nawet u 90% pacjentów (Mystakidou i in., 2008).  

W badaniach Lechner i in. (2003) oceniano percepcję pacjentów, że posiadanie raka 

prowadzi do pozytywnych zmian życiowych lub ustalania korzyści (benefits, BF), np. poprawy 

relacji, wzrostu świadomości życia, zwiększonej odporności i samodzielności. Autorzy zbadali 

zależności między tymi korzyściami (BF), a czynnikami socjodemograficznymi (np. płeć, 

wiek, stan cywilny, wykształcenie, dochód) i zmiennymi związanymi z chorobą (np. stopień 

zaawansowania choroby lub stadium raka, czas od rozpoznania). Próba składała się z 83 

mężczyzn i kobiet z różnymi typami raka, a wszystkie IV stadia choroby były reprezentowane. 

Z badanych zmiennych demograficznych młodszy wiek był związany z wyższymi punktami 

korzyści (BF). Osoby z II stadium choroby miały znacznie wyższą ocenę korzyści (BF), niż 

osoby z rakiem w stadium IV lub stadium I. Czas od rozpoznania i status leczenia (tj. obecnie 

w leczeniu, zakończone leczenie, bez leczenia) nie były związane z korzyściami (BF). Autorzy 

badań zwrócili uwagę na fakt, że stadium choroby nowotworowej stanowi ważny czynnik, 

który należy wziąć pod uwagę podczas badania pozytywnego postrzegania choroby u osób z 

rakiem. 

Rola przetwarzania emocjonalnego w radzeniu sobie ze stresem wiąże się zarówno z 

adaptacyjnym dostosowaniem w chorobie nowotworowej, jak i ze szczególnym 

uwzględnieniem przetwarzania poznawczego. Przetwarzanie emocji wiąże się z 

podejmowaniem przez osoby aktywnych prób zarówno ich uznania, jak i zrozumienia (Stanton, 
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Kirk, Cameron i Danoff-Burg, 2000), co określane jest jako radzenie sobie oparte na emocjach 

(EAC). Polega ono na identyfikacji emocjonalnej poprzez: zwiększoną samoświadomość 

własnych stanów emocjonalnych, przetwarzanie emocjonalne przez badanie znaczeń, próby 

rozumienia emocji, ekspresję emocjonalną w formach intrapersonalnych i interpersonalnych 

(Stanton, Kirk i wsp., 2000). W badaniu pacjentów z rakiem piersi Stanton, Danoff-Burg i in. 

(2000) stwierdzili, że wyższe poziomy przetwarzania/radzenia sobie opartego na emocjach 

(EAC) były związane z mniejszą liczbą wizyt onkologicznych związanych z rakiem, 

zmniejszeniem stresu oraz poprawą zdrowia fizycznego i wigoru w okresie 3 miesięcy. Tak 

więc przetwarzanie oparte na emocjach (EAC) okazało się korzystne w radzeniu sobie z rakiem. 

Charakter związku między przetwarzaniem opartym na emocjach (EAC) a pozytywnym 

psychologicznym dostosowaniem do raka nie jest w pełni zrozumiały. Lepore i Helgeson 

(1998) podkreślali znaczenie przetwarzania emocjonalnego w poznawczym przetwarzaniu 

traumy. Aktywne rozważanie przez osobę znaczenia traumatycznych wydarzeń, jak i 

konfrontowanie emocji związanych z urazowymi wydarzeniami są uważane jako kluczowe 

elementy w zdrowej adaptacji. Synchronizacja obu procesów radzenia sobie, zarówno 

poznawczego, jak i emocjonalnego, może być skutecznym sposobem radzenia sobie z 

podwyższonym poziomem stresu. 

Na gruncie polskim, Lisica i współautorzy (2019) podjęli się zbadania relacji czynników 

ochronnych (poczucie własnej wartości, optymizm, proaktywne radzenie sobie) oraz 

odporności psychicznej u kobiet z rozpoznaniem raka piersi oraz wyróżnienia czynników 

ochronnych w wyjaśnianiu kryterium wzrostu potraumatycznego. W swoich badaniach 100 

kobiet z rozpoznaniem raka stwierdzili, że poczucie własnej wartości, optymizm i proaktywne 

radzenie sobie wiązały się ze wzrostem pourazowym i jego czynnikami, takimi jak: nowe 

możliwości, osobista siła, docenienie życia. Wzrost pourazowy nie oznaczał zmniejszenia 

traumy, ale prowadził do zmiany postrzegania, w tym postrzegania życia. Odnosił się on do 

korzystniejszego zarządzania i wykorzystania własnych zasobów, dając możliwość opierania 

się na własnych mocnych stronach i zdolnościach, identyfikowaniu nowych możliwości i 

nawiązywaniu kontaktów z innymi.  

W badaniach kobiet z rakiem piersi Park, Jung i Jung (2016) uzyskali wyniki dla PTG 

na poziomie 79,18±17,54 u pacjentek, które przeżyły raka piersi. Analizy wykazały, że PTG 

było pozytywnie powiązane z posiadaniem religii, postrzeganym wsparciem społecznym, 

większym optymizmem, radzeniem sobie z rakiem i intruzywnością choroby. Wyniki analizy 

regresji natomiast wykazały, że radzenie sobie z rakiem (β=0,29, p=0,001), optymizm (β=0,28, 

p=0,001) oraz natrętność choroby (β=0,17, p=0,037) były istotne statystycznie u pacjentek z 
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PTG. Zatem wyniki badań ujawniły, że zmienne radzenia sobie z rakiem, takie jak optymizm i 

intruzywność choroby istotnie wyjaśniają PTG oraz, że te zmienne psychologiczne mogą być 

wykorzystane do poprawy PTG u pacjentek z rakiem piersi.  

Chociaż doniesienia o wzroście/rozwoju psychicznym u ludzi z doświadczeniem 

choroby nowotworowej zostały udokumentowane, prawdziwość tych twierdzeń jest czasami 

kwestionowana, a naukowcy spekulują na temat potencjalnie zawyżonych danych związanych 

ze społecznie pożądaną taką odpowiedzią (Cohen, Cimbolic, Armeli i Hettler, 1998). Na 

przykład niektórzy pacjenci z rakiem lub osoby, które przeżyły chorobę nowotworową, 

uważają, że powinny doświadczyć wzrostu psychicznego, w związku z tym, zgłaszają taki 

wzrost w badaniach, bez względu na osobiste doświadczenia pozytywnych zmian. Podobnie, 

niektórzy pacjenci z rakiem mogą przewidywać, że pozytywne myślenie i mówienie o swoich 

doświadczeniach z rakiem wzbudzi pozytywną uwagę innych (Wilkinson i Kitzinger, 2000). 

Tak więc doniesienia o pozytywnych zmianach psychospołecznych w związku z 

doświadczeniem raka są ważne dla pacjentów w trakcie i po leczeniu onkologicznym. 

Zjawisko PTG wciąż nie jest dobrze poznane i nie posiada jeszcze adekwatnych, w 

sposób zadowalający zweryfikowanych modeli teoretycznych, o odpowiednim poziomie 

rzetelności i trafności. Aktualny poziom wiedzy nie pozwala na jednoznaczne określenie, co 

determinuje PTG oraz dlaczego jedni ludzie go doświadczają, a inni nie. Wzrost 

potraumatyczny jest zjawiskiem bardzo złożonym, będącym skutkiem współwystępowania 

wielu różnorodnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Zagadnienie 

wzrostu potraumatycznego wymaga wciąż przybliżania na gruncie badawczym, gdyż jest to 

obszar w dalszym ciągu słabo poznany, ale niezwykle obiecujący w aspekcie terapeutycznym. 

Zaproponowane modele PTG, zwłaszcza Tedeschiego i Calhoun (2004) oraz Schaefera i Moos 

(1992), mają niewątpliwą wartość, jednak oba modele domyślnie zakładają, że PTG jest 

zjawiskiem pozytywnym i adaptacyjnym, ale to nie zostało jeszcze przekonująco empirycznie 

udowodnione. 

W rozdziale 3. zaprezentowano problematykę wzrostu potraumatycznego, jego 

potencjalnych wyznaczników w kontekście chorowania na raka, zmiennych podmiotowych, 

które wykazują związek z rozwojem w wyniku traumy. Przybliżono historię oraz współcześnie 

przyjęte ustalenia terminologiczne dotyczące PTG. Przedstawiono  najważniejsze modele 

teoretyczne i konceptualizacje zjawiska rozwoju potraumatycznego (PTG) oraz podkreślono 

kwestię adaptacyjnego znaczenia tego zjawiska. Przedstawiono dowody empiryczne 

wspierające zasadność myślenia o doświadczaniu „korzyści” możliwych do uzyskania na 

drodze podejmowanego wysiłku w obliczu choroby nowotworowej. Opisano czynniki 
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potencjalnie warunkujące PTG w kontekście doświadczania raka piersi: zgodnie z literaturą 

przedmiotu kluczowe znaczenie przypisywane jest aspektom poznawczym oraz społecznym. 

W skład procesów poznawczych wchodzi ujmowanie ich na drodze prostej i automatycznej, 

jako ruminacji, a na drodze mechanizmów złożonych i bardziej dojrzałych – jako refleksji. 

Szczególnie podkreślono wagę czynników poznawczych jako predyktorów PTG. Wskazano 

również na ważną rolę osobowości jako zasobu sprzyjającego osiąganiu PTG. Szczególnie 

istotne wydaje się uwydatnienie tego, że to nie wystąpienie samej traumy powoduje rozwój 

(PTG), lecz podejmowane w jej wyniku strategie zaradcze. 

 

ROZDZIAŁ 4. STRATEGIE RADZENIE SOBIE W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ 

 

Jak przedstawiono w Rozdziale 1., choroba onkologiczna jest doświadczeniem silnie 

stresującym, kryzysowym, często wręcz traumatycznym. Będąc silnym źródłem stresu, choroba 

onkologiczna uruchamia szerokie spektrum reakcji, determinujących myślenie, regulację 

emocji oraz mechanizmy zachowania na różnych etapach diagnozy i leczenia. Choroba 

powoduje nie tylko zagrożenie życia, ale poprzez ograniczenia, znacząco destabilizuje i blokuje 

dążenia i cele, jednocześnie wymuszając ich modyfikacje (de Walden-Gałuszko, 2011; Carr, 

Sosa, 2013). Nie jest zatem niczym zaskakującym, że osoba chora uruchamia szereg strategii 

radzenia sobie, mających na celu opanowanie obciążających wymagań związanych z chorobą i 

obniżenie doświadczanych negatywnych stanów emocjonalnych.  

Radzenie sobie z przeżyciami związanymi z chorobą nowotworową, zwłaszcza 

emocjami negatywnymi, z punktu widzenia leczenia, a także własnej walki z chorobą wydaje 

się koniecznym wysiłkiem w celu jej pokonania. Redukcjonistycznym ujęciem adaptacji w 

chorobie nowotworowej jest sprowadzanie jej jedynie do powrotu do poprzedniego stanu 

funkcjonowania, czy do braku objawów choroby. Psychologiczna adaptacja (przystosowanie) 

do choroby nowotworowej jest trwającym w czasie procesem obejmującym wiele różnych 

stresorów związanych z chorobą oraz uruchamianiem wielu strategii radzenia sobie z tymi 

stresorami. 

 

4.1. Strategie radzenia sobie ze stresem  

 

W zagadnieniu radzenia sobie ze stresem rozróżniamy: styl, strategię oraz proces. Styl 

oznacza trwałą dyspozycję człowieka, strategia to działania podejmowane przez jednostkę w 

konkretnej obciążającej sytuacji, a proces tworzony jest przez ciąg strategii zmieniających się 
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w czasie. Styl radzenia sobie oznacza więc zbiór strategii charakterystyczny dla danego 

podmiotu, czyli repertuar różnych form zachowania stosowany przez jednostkę w warunkach 

stresowych (Szczepaniak, Strelau, Wrześniewski, 1996).  

Według Lazarusa (1986), radzenie sobie jest ujmowane jako poznawcze i behawioralne 

wysiłki, które prowadzą do poradzenia sobie z wymogami zewnętrznymi i/lub wewnętrznymi 

oraz przekraczają możliwości jakimi osoba dysponuje. Kluczowym pojęciem w teorii Lazarusa 

(1986) jest transakcja, ujmowana przez autora, jako wymiana pomiędzy osobą (cechy 

osobowościowe, wartości, przekonania, umiejętności) a otoczeniem (zasoby, wymagania, 

ograniczenia). Stres psychologiczny jest konsekwencją wynikającą z relacji przystosowania i 

powstałej interakcji, a istotą zjawiska stresu jest zdolność do antycypacji przyszłych zdarzeń. 

Lazarus i Folkman (1984) wyróżnili dwie zasadnicze funkcje radzenia sobie: (1) 

instrumentalną odnoszącą się do możliwości zmiany danej sytuacji na lepsze oraz zmiany 

niefunkcjonalnego, destrukcyjnego działania (Lazarus, 1986), związanej ze strategiami 

zorientowanymi na problem (problem-focused); (2) regulacyjną negatywnych emocji (Lazarus, 

1986), powiązaną z używaniem strategii radzenia sobie skoncentrowanych na emocjach 

(emotion-focused) (Lazarus, Folkman, 1984). Pierwsza strategia jest ukierunkowana na 

opanowanie stresora w celu zmniejszenia lub usunięcia jego stresujących właściwości, druga, 

z kolei, pomaga w kontrolowaniu reakcji emocjonalnej związanej z danym stresorem.  

O ile Lazarus i Folkman traktują radzenie sobie jako proces, inni autorzy analizują je w 

kategoriach ogólnej dyspozycji, czyli stylu radzenia. W tym przypadku radzenie sobie jest 

rozumiane jako względnie stała, specyficzna dla osoby tendencja, wyznaczająca przebieg 

radzenia sobie ze stresem. Styl prezentuje status zmiennej osobowościowej i stanowi katalog 

strategii radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Z kolei Livneh (2000) odwołuje się do 

hierarchicznego podziału sposobów radzenia sobie, w którym wyodrębnia dwie kategorie. 

Jedną z nich stanowią style radzenia sobie określane jako - wyższego rzędu (higher-level 

hierarchy coping styles), a drugą – strategie radzenia sobie nazywane - pośrednimi 

(intermediate coping strategies).  

Według Wrześniewskiego (2000) styl radzenia sobie stanowi zbiór dyspozycji (cech) 

jednostki lub też traktowany jest jako pojedynczy wymiar/dyspozycja/cecha. Pierwsze ujęcie 

według tego autora reprezentują Endler i Parker (1990). Autorzy ci  dokonują podziału na: styl 

skoncentrowany na zadaniu, styl skoncentrowany na emocjach i styl skoncentrowany na 

unikaniu. Unikanie może być realizowane jako dążenie do poszukiwania kontaktów 

towarzyskich lub wiązać się z podejmowaniem czynności zastępczych. Z kolei według 

Wrześniewskiego (2000), drugie ujęcie reprezentuje poznawcza koncepcja Miller (2003).  
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Rozumienie radzenia sobie jako stylu jest prezentowane m.in. przez Miller (1995, 

2003), która wyróżnia dwa niezależne wymiary/style radzenia sobie oparte na informacjach, tj. 

tendencję do poszukiwania informacji (monitoring) oraz unikania informacji (blunting). Ten 

pierwszy wymiar wskazuje na styl konfrontacyjny, drugi – na unikowy. Rozumienie radzenia 

sobie jako stylu, prezentowane jest również przez wspomnianych już badaczy Endler i Parker 

(1996), którzy – nawiązując do teorii Lazarusa i Folkman – zaproponowali trzy style radzenia 

sobie. Dwa pierwsze odpowiadają wymienionym przez Folkman i Lazarusa funkcjom radzenia 

sobie, skoncentrowanym na zadaniu (task-oriented) oraz na emocjach (emotion-oriented). 

Natomiast trzeci styl to radzenie sobie ukierunkowane na unikanie (avoidance-oriented), 

służące zredukowaniu efektów działania stresora.  

Reasumując, strategie radzenia sobie ze stresem odnoszą się podejmowania określonych 

działań w sytuacjach stresowych; charakteryzują się zmiennością - mogą być różne w 

poszczególnych sytuacjach (Łosiak, 1999).  

Livneh (2000) podkreśla, kontrastując strategie ze stylami radzenia sobie, ich 

specyficzny i sytuacyjny charakter; ujmuje je na kontinuum zaangażowania - jako strategie 

zaangażowania / niezaangażowania (engagement – disengagement). Strategie zaangażowania 

odnoszą się do konkretnej sytuacji/bodźca stresowego oraz wiążących się z nim emocji (Carver, 

Connor-Smith, 2010) i są odbierane jako bardziej adaptacyjne w kontraście do strategii 

niezaangażowania. Według Livneh (2000) są to: 1) radzenie sobie zorientowanie na problem i 

dotyczące jego rozwiązania; 2) poszukiwanie informacji; 3) duch walki i konfrontacja; 4) 

pozytywne przewartościowanie; 5) samoograniczania (self/cognitive restraint); 6) 

poszukiwanie wsparcia społecznego; 7)  wyrażanie emocji; 8) humor. Z kolei strategie 

niezaangażowania związane są z unikaniem stresora oraz towarzyszących mu emocji (Carver, 

Connor-Smith, 2010) i nie sprzyjają przystosowaniu. Za Livneh (2000) przedstawiają się 

następująco: 1) zaprzeczanie; 2) myślenie życzeniowe; 3) unikanie/uciekanie od problemu; 4) 

samokrytycyzm/samoobwinianie się; 5) wycofywanie się z kontaktów społecznych; 6) 

fatalizm; 7) rezygnacja, bezradność/beznadziejność. Livneh nie umieszcza na kontinuum 

strategii poszukiwania religii ani akceptacji.  

Klasyczne podejścia do problematyki radzeniem sobie ze stresem koncentrowały się na 

czynnikach wywołujących stres oraz na stresie jako reakcji wewnętrznej (Heszen-Niejodek, 

2000; Łosiak, 2008). Aktualnie dominującym jest relacyjne podejście do stresu. Najczęściej 

ujmowane jako zakłócenie lub zapowiedź zakłócenia relacji pomiędzy wymaganiami otoczenia 

a możliwościami jednostki (Heszen-Niejodek, 2000). W ramach tego nurtu wymieniane są dwie 

czołowe koncepcje: fenomenologiczno-poznawcza ujęcia stresu według Lazarusa (1980, za 
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Heszen-Niejodek, 2000) oraz teoria zachowania zasobów Hobfolla (2006). Oba podejścia 

traktują stres w sposób podkreślający jego nierozerwalność od problemu radzenia sobie z nim, 

i zakłada się w nich, że sytuacja stresowa prowadzi do aktywności ukierunkowanej na poprawę 

relacji pomiędzy jednostką i otoczeniem (Heszen-Niejodek, 2000).  

Podejście interakcyjne, łączące w sobie zainteresowanie działającym bodźcem oraz  

reakcją uruchamiającą się pod wpływem tego bodźca, jest najszerzej eksplorowane w 

badaniach nad stresem. Przykład tego podejścia stanowi poznawczo-transakcyjna koncepcja 

stresu Lazarusa i Folkman (1984). Według tych autorów stres stanowi relacja między osobą a 

otoczeniem, która może być oceniana jako obciążająca lub przekraczająca zasoby jednostki 

oraz zagrażająca jej dobrostanowi. Wymagania otoczenia oraz zasoby zaradcze osoby odnoszą 

się do aspektu transakcyjnego. Z kolei aspekt poznawczy wiąże się z oceną pierwotną 

charakteru bodźca/sytuacji w kategoriach: a) sprzyjająco-pozytywny; b) bez znaczenia; c) 

stresujący (Lazarus, 1986). Ocena na kolejnym poziomie, utożsamia stresujący 

bodziec/sytuację w kategoriach: a) krzywdy/straty; b) zagrożenia; c) wyzwania. Na kolejnym 

etapie oceny poznawczej - ocena wtórna, traktowana jest w kontekście radzenia sobie, co 

zdecydowanie wiąże się z zindywidualizowanym charakterem zarówno percepcji, jak i oceny 

stresu. Wg Lazarusa (1986) proces radzenia sobie ze stresem odnosi się zarówno do 

poznawczych, jak i behawioralnych wysiłków człowieka zmierzających do sprostania 

specyficznym zewnętrznym i/lub wewnętrznym wymaganiom, które są przez niego oceniane 

jako sprawdzające lub przekraczające osobiste zasoby. Bezwzględnym warunkiem zaistnienia 

procesu radzenia sobie ze stresem, o którym będzie mowa w dalszej części pracy, jest 

mobilizacja wysiłków osoby uwikłanej w stresową relację. Rozważając proces radzenia sobie 

uwzględnia się dynamikę procesu myślenia, przeżyć emocjonalnych oraz działania jednostki w 

konkretnej sytuacji stresowej. Przyjmuje się, że procesy radzenia sobie ze stresem spełniają 

dwie podstawowe funkcje: regulują stresowe emocje oraz zmniejszają napięcie emocjonalne. 

Ta funkcja jest formą skoncentrowaną na emocjach, zmieniającą stresogenną sytuację poprzez 

zmianę działania i/lub zagrażającego otoczenia, a służąc rozwiązywaniu problemów stanowi 

formę skoncentrowaną na problemie.  

Transakcje stresowe, czyli wzajemne relacje między człowiekiem a otoczeniem, 

interakcje (pojęcie wprowadzone przez Lazarusa), mogą być oceniane jako mocno zagrażające, 

powodujące przeżywanie silnych emocji negatywnych (strachu, poczucia winy, wstrętu), 

implikują więcej wysiłków skierowanych na regulację emocji, a mniej na rozwiązanie 

problemów. Dzieje się tak wówczas, gdy znaczenie tej relacji jest dla jednostki duże, a 

możliwości zaradcze oceniane są jako niewystarczające lub gdy przebieg zdarzeń oceniany jest 
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jako całkowicie wymykający się spod kontroli. Gdy jednostka ocenia stres jako wyzwanie może 

doświadczać emocji negatywnych (ale o znacznie mniejszym natężeniu niż w zagrożeniu) i 

pozytywnych. W związku z tym nie musi radzić sobie głównie z nimi, ale może bardziej 

zaangażować się w rozwiązywanie problemów. Tak więc osoba może oceniać sytuację w trzech 

różnych postaciach: (1) jako krzywdę/stratę – co wiąże się ze szkodą w postaci utraty cenionych 

przez jednostkę obiektów i pociąga za sobą występowanie takich emocji, jak złość, żal czy 

smutek; (2) zagrożenie – dotyczy możliwej do wystąpienia krzywdy czy straty, co uruchamia 

strach, lęk czy zamartwianie się; (3) wyzwanie – gdy uwzględnia zarówno szkody, jak i 

spodziewane korzyści, co wzbudza emocje negatywne, charakterystyczne dla zagrożenia, ale i 

pozytywne, związane z oczekiwanymi korzyściami (Lazarus, 1986). 

Coraz większego znaczenia nabiera koncepcja Stevana Hobfolla, określana jako teoria 

zachowania zasobów (Conservation of Resources Theory – COR), poszukująca ogólnych zasad 

kierujących celowym zachowaniem jednostki. Sprowadzają się one do utrzymywania, ochrony 

i pomnażania własnych zasobów, rozumianych jako cenione przez jednostkę przedmioty, 

właściwości osobiste, okoliczności czy czynniki sprzyjające (Hobfoll, 2006). Koncepcja 

Hobfolla (2002) stanowi odmienną perspektywę w teorii zachowania zasobów. Hobfoll traktuje 

zasoby w szerokim sensie, jako właściwości osobiste, czynniki sprzyjające, i zakłada, że ludzie 

dążą do ich: a) pozyskiwania; b) utrzymywania; c) ochrony. Autor ten rozumie doświadczenie 

stresu jako zagrożenie zasobów lub ich utratę, czy odbieranie sytuacji jako zagrażającej 

zasobom.  

 

4.2. Strategie radzenia sobie ze stresem w chorobie nowotworowej 

 

W literaturze przedmiotu używane są terminy „radzenie sobie”, czy „radzenie sobie z 

chorobą”, określane jako dość nieprecyzyjne (Łosiak, 1999). Według Łosiaka (1999), w celu 

pełnego odzwierciedlenia psychologicznego doświadczenia chorego właściwe jest 

doprecyzowanie terminu, tak aby adekwatnie oddawało sytuację pacjenta onkologicznego. 

Autor ten proponuje termin: „radzenie sobie ze stresem choroby”.  

Różne strategie radzenia sobie ze stresem choroby wyrażają zróżnicowany stopień 

nasilenia tego stresu oraz warunkują różny poziom funkcjonowania pacjenta i nasilenia 

odczuwanych przez niego objawów somatycznych. Tematyka działań zaradczych 

podejmowanych w sytuacjach trudnych jest zatem ściśle powiązana z zagadnieniem stresu. O 

ile wystąpią mechanizmy radzenia sobie, organizm jednostki nie jest narażony na wyczerpanie 
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i osłabienie, co na celu przywrócenie zakłóconej równowagi pomiędzy wymogami 

sytuacyjnymi a własnymi możliwościami sprostania im (Bargiel-Matusiewicz i in., 2004).  

Stanton, Revenson i Tennen (2007) wskazują, że aby oceniać adaptację do chorób 

nowotworowych w odniesieniu do szeregu aspektów, należy uwzględniać zarówno jej 

negatywne, jak i pozytywne aspekty, co starano się uwzględnić w niniejszej pracy. Pojęcie 

adaptacji należy rozumieć jako dynamiczny proces, podczas którego wyzwania zmieniają się 

w czasie, w zależności od przebiegu choroby oraz czynników kontekstualnych. Zmienność 

reakcji pacjentów na chorobę warunkuje heterogenną naturę tego zjawiska. Adaptacja do 

sytuacji kryzysowej jest też ujmowana jako efektywnie przebiegający proces lub jako jego 

pożądany skutek (Livneh, 2001). W obliczu choroby nowotworowej, którą można pojmować 

jako wyzwanie, pojawiają się dwa równoległe cele adaptacyjne: samoregulacja emocji oraz 

poprawa proporcji zasobów w stosunku do wymagań otoczenia (Heszen i Sęk, 2007, Kozaka, 

2010). 

Reaktywne radzenie sobie ze stresem może mieć miejsce w przypadku zmagania się z 

poważną chorobą. Schwarzer i Taubert (1999) wśród sposobów poradzenia sobie z tego typu 

sytuacją wyróżnili: kompensowanie krzywdy lub straty, łagodzenie istniejącego problemu, 

przeformułowanie lub dostosowanie celów, poszukiwanie sensu w zmienionej sytuacji 

życiowej. Badacze stwierdzili, że ten typ radzenia sobie nawiązuje do postulatów Lazarusa i 

Folkman, gdyż obejmuje radzenie sobie skoncentrowane na problemie lub emocjach. 

Według  Lipowskiego (1987, za: Lelonek i in., 2013) na obraz choroby wpływa sposób, 

w jaki osoba interpretuje doświadczane dolegliwości. Jeżeli choroba traktowana jest  jako 

przeszkoda, wiąże się to z interpretowaniem jej w kategoriach wyzwania, co wpływa na 

zwiększenie motywacji pacjenta, wzmaga jego pozytywne nastawienie, działania i 

współdziałania zgodnie z procesem leczenia onkologicznego. Z kolei, choroba ujmowana jako 

utrata, powiązana jest z poczuciem przygnębienia i rezygnacji. Jednocześnie choroba może być 

ujmowana jako zdarzenie uwalniające od obowiązków/zobowiązań, co prowadzi do poczucia 

ulgi. Podobnie choroba jako korzyść może przyczynić się do uzyskiwania zainteresowania ze 

strony bliskich. Doświadczanie choroby jako wartości służy natomiast rewizji własnych 

przekonań, zmianie ich hierarchii, możliwości zwrócenia się w kierunku duchowości czy 

religijności. Według Lipowskiego (1987, za: Lelonek i in., 2013) pacjenci onkologiczni stosują 

określone interpretacje choroby, z których wynikają ich zachowania. 

W sensie ogólnym przystosowanie psychiczne do choroby może być rozumiane jako 

stan pożądany/docelowy radzenia sobie, do którego osoba chora zmierza (Livneh, Antonak, 

2005), ale istotna jest również akceptacja aktualnej roli – osoby chorej (Bajcar, 2012).  
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W sensie bardziej szczegółowym przystosowanie psychiczne do choroby 

nowotworowej może być ujmowane jako całościowe radzenie sobie z sytuacją choroby 

onkologicznej oraz jej negatywnymi konsekwencjami i zmianami, które wystąpiły w życiu 

pacjenta (Humeniuk i in., 2016). Przystosowanie psychiczne do choroby warunkuje także 

sposoby radzenia sobie z konsekwencjami choroby, które mogą być odległe w czasie, ale mają 

znaczący wpływ na jakość życia człowieka (Milaniak, Wilczek-Rużyczka, 2017). Czerw i in. 

(2015) podsumowują przystosowanie psychiczne, jako odnoszące się do: 1)  radzenia sobie z 

konsekwencjami choroby i prowadzonego leczenia; 2) radzenia sobie z pojawiającymi się  

zmianami w codziennym życiu osoby chorej/osoby z doświadczeniem choroby onkologicznej. 

Najbardziej adekwatnym ujęciem wydaje się zatem rozumienie przystosowania psychicznego 

w sensie procesualnym, co oznacza proces przebiegający w czasie, ze zmieniającymi się 

wymaganiami na poszczególnych etapach leczenia, z jakimi osoba chora konfrontuje się 

obliczu choroby nowotworowej.  

Model przystosowania psychicznego J. Kozaka (2015) ujmuje doświadczenie pacjenta 

w szerokim kontekście sytuacyjnym oraz życiowym. Autorka wyróżnia w nim zespół 

czynników mających wpływ na przystosowanie psychiczne do choroby i poprzez ujęcie 

dynamiczne akcentuje wpływ adaptacji w chorobie nowotworowej na jakość życia osoby 

chorej. Różnorodność czynników obejmuje m.in. takie, które wiążą się z samą chorobą 

nowotworową, osobą chorego (np. przeszłość pacjenta – obciążenia, czynniki demograficzne, 

style i strategie radzenia sobie), kontekst społeczny (wsparcie społeczne), fazę cyklu życia, 

kulturowe i zdrowotne schematy, stereotypy wpływające na sytuację, a także kliniczny przebieg 

choroby. Na przystosowanie do sytuacji choroby mają wpływ czynniki powiązane z samym 

nowotworem: jego rodzaj, lokalizacja, stopień zaawansowania, obecność przerzutów, 

rokowanie, przebieg kliniczny, leczenie i jego następstwa. Ważnym czynnikiem oddziałującym 

na przystosowanie psychiczne jest też stopień zaawansowania nowotworu. Diagnoza raka o 

niepomyślnym rokowaniu wiąże się z doświadczaniem bardzo nasilonego dystresu. 

Przystosowanie psychiczne w dużym stopniu zależy też od lokalizacji choroby, konsekwencji, 

jakie lokalizacja ma dla chorego (Kozaka, 2015). 

 Moos i Schaefer (1984) lokują cele przystosowania w dwóch głównych kategoriach: 1) 

celach związanych z chorobą (radzenie sobie z leczeniem, bólem, hospitalizacją; nawiązywanie 

i podtrzymywanie relacji z personelem); 2) celach ogólnych (utrzymywanie równowagi 

emocjonalnej, pozytywnej samooceny, poczucia kompetencji, podtrzymywanie relacji, 

przygotowanie na niepewną przyszłość). 
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Należy zwrócić uwagę na nieostry podział pomiędzy pojęciami: „przystosowanie 

psychiczne” (mental adjustment), „radzenie sobie” (coping) (por. Costa-Requena, Gil, 2009; 

Wang, Tu, Liu, Yeh, Hsu, 2013). Według Nowickiego i in. (2015) przystosowanie do choroby 

wiąże się z radzeniem sobie z jej bezpośrednimi konsekwencjami i strategie radzenia sobie 

powiązane są z funkcjonowaniem psychospołecznym. Według Humeniuk i in. (2016) 

przystosowanie ujmuje szeroki kontekst funkcjonowania osoby z doświadczeniem choroby 

onkologicznej. Radzenie sobie wiązane jest z węższym znaczeniem. Według Łosiaka (1999)  

radzenie sobie wiąże się z oceną skuteczności działań pacjenta, a zmaganie się - uruchamia 

odniesienia wskazujące na bardziej agresywny charakter leczenia onkologicznego. 

W polskiej literaturze wyróżniane są cztery podstawowe typy procesów adaptacyjnych: 

a) walka - aktywne próby usunięcia choroby onkologicznej, stosowanie się do zaleceń i 

wprowadzanie własnych sposobów radzenia sobie (np. dieta, zmiana stylu życia itd.); b) 

zaprzeczanie - utwierdzanie się w przekonaniu, że choroba nie dotyczy danego pacjenta, że 

zniknie, pomniejszanie wagi choroby, zaprzeczanie jej istnieniu częściowo lub całkowicie; 

podejmowanie prób o niemyśleniu o chorobie; c) stoicyzm - realne postrzeganie choroby, 

pogodzenie się z faktem własnej choroby i przekonanie, że każdego czeka śmierć; d) 

przewartościowanie - zmiana sposobu patrzenia na dotychczasowe życie, zmiana w zakresie 

celów dotychczasowych i przyszłych, zmiana w zakresie relacji z innymi i z samym sobą (De 

Walden-Gałuszko, 2011). 

Moorey i Greer (1989, za: Kozaka, 2012) wyodrębniają pięć następujących form 

przystosowania psychicznego do choroby onkologicznej (stanowiących podstawę teoretyczną 

jednego z narzędzi stosowanych w prezentowanej pracy (skala Mini-MAC): a) odważny, 

aktywny, niepoddający się, przejawiający ducha walki; b) unikający, zniekształcający, 

minimalizujący, zaprzeczający – stosujący mechanizmy obronne; c) fatalistyczny, pogodzony 

z losem; d) ujawniający postawę bierności/beznadziejności, z przygnębieniem oraz lękiem; e) 

ujawniający zatroskanie lekowe. 

 Do pomiaru strategii radzenia sobie jest wykorzystywana wspomniana już Skala Mini-

MAC (Juczyński, 2012), oparta na powyżej opisanych formach przystosowania psychicznego 

do choroby onkologicznej, opracowanej przez Moorey i Greer (1989, za: Kozaka, 2012). Skala 

może być wykorzystywana do pomiaru przystosowania psychicznego (mental adjustment), 

radzenia sobie z chorobą (coping), a także poznawczego postrzegania choroby (illness 

cognition) (Nordin i in., 1999; Czerw i in., 2016; Hulbert-Williams i in., 2012; Wang i in., 

2013). Mini-MAC bada cztery strategie radzenia sobie:  
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1) zaabsorbowanie lękowe (anxious preoccupation) – niepokój pojawiający się w związku z 

chorobą, spostrzeganą jako zagrożenie wywołujące lęk, nad który chory nie może zapanować. 

Postawa ta wyraża się niepokojem spowodowanym chorobą, spostrzegana jako zagrożenie 

prowadzące do lęku, nad którym osoba chora nie panuje. Lęk powoduje, że każda zmiana 

interpretowana jest jako sygnał pogarszającego się stanu zdrowia;  

2) duch walki (fighting spirit) – postrzeganie choroby jako wyzwania oraz podejmowanie 

działań w kierunku radzenia sobie z chorobą. Postawa mobilizująca, aktywna. Osoba chora 

traktuje chorobę jako osobiste wyzwanie, podejmuje możliwe działania zwalczające ją. Styl ten 

charakteryzuje się zapotrzebowaniem na informację, chęcią współdecydowania o leczeniu, co 

zwiększa poczucie kontroli nad sytuacją;  

3) bezradność-beznadziejność (hopelessness-helplessness) – poczucie bezsilności, zagubienia 

oraz bierna postawa wobec choroby. Postawa świadczy o poczuciu bezsilności i poddaniu się 

chorobie. Osoba chora nie wykazuje chęci walki, charakteryzuje się fatalizmem i brakiem 

motywacji;  

4) pozytywne przewartościowanie (w wersji oryginalnej: fatalism) – przeorganizowanie 

postrzegania choroby, w kierunku lepszego radzenia sobie z nią. Postawa charakteryzuje się  

przeorganizowaniem problemu choroby, aby na bazie świadomości znaleźć nadzieję i 

zadowolenie. Osoba chora dokonuje przebudowy swojego życia, poszukuje i wyznacza nowe 

cele, uczestniczy w grupach wsparcia. Wprowadza przewartościowanie na korzyść wartości 

rodzinnych i korzystania z życia.  

Dodatkowo w skali wyróżniono dwa ogólne style radzenia sobie z chorobą:  

1)    Konstruktywny - obejmujący strategie ducha walki i pozytywnego przewartościowania;  

2) Destruktywny - obejmujący strategie zaabsorbowania lękowego i bezradności-

beznadziejności (Juczyński, 2012).  

Strategie skoncentrowane są na problemie, aktywnym zmaganiu się z chorobą oraz 

usuwaniem i/lub minimalizowaniem stresu – są lepsze od strategii skoncentrowanych na 

emocjach, charakteryzujących się wycofaniem, wyparciem lub zaprzeczaniem. W badaniach 

można znaleźć potwierdzenie, że lepsze rokowanie, dotyczące długości życia, braku nawrotów 

oraz lepszej jakości życia wiążą się ze stosowaniem pozytywnych strategii zmagania się z 

chorobą nowotworową (Juczyński, 2012). 
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4.3. Typ strategii a skuteczność radzenia sobie w chorobie nowotworowej 

 

Sposób zachowania się w sytuacji stresowej oraz stosowany w niej styl radzenia sobie 

może być mniej lub bardziej adaptacyjny – szczególnie w konfrontacji z sytuacją choroby. 

Ponadto, jest szereg czynników dodatkowych, takich jak typ choroby czy zmienne 

osobowościowe, które modyfikują wybór lub skuteczność poszczególnych strategii. 

Niewiele jest badań, które pokazują w jaki sposób „strategie radzenia sobie z chorobą 

nowotworową”, wpływają na dobrostan i trajektorię życia tych chorych, mierzonych 

wskaźnikami poziomu objawów PTSD i PTG. Mowa jest tu o następujących strategiach: 

(1) duch walki; (2) pozytywne przewartościowanie; (3) zaabsorbowanie lękowe i 

(4) bezradność-beznadziejność (uwzględnionych w projekcie badawczym prezentowanej 

pracy). 

Przeprowadzono kilka badań, analizujących zależności między stosowanymi przez 

pacjentów strategiami radzenia sobie z chorobą nowotworową a występowaniem stresu lub 

wzrostu potraumatycznego. Oniszczenko i Laskowska (2014) zbadali związek między 

reaktywnością emocjonalną i stylem radzenia sobie z jednej strony a nasileniem objawów 

PTSD dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową. Wyniki badania sugerują, że 

indywidualny styl radzenia sobie najsilniej determinuje nasilenie objawów związanych z 

traumą. Destrukcyjny styl radzenia sobie stanowi 49% wariancji intensywności objawów, a 

reaktywność emocjonalna - 6%. Połączony, destrukcyjny styl radzenia sobie i reaktywność 

emocjonalna stanowią 55% wariancji ogólnych objawów stresu pourazowego. Powyżej 

zaprezentowane wyniki oznaczają, że destrukcyjny styl radzenia sobie (ważniejszy wyznacznik 

objawów traumy) oraz wysoka reaktywność emocjonalna (jako jedna z cech temperamentu) 

sprzyjają nasileniu objawów traumy nowotworowej u dorosłych pacjentów. Badania autorów 

sugerują też, że konstruktywny styl radzenia sobie i niska reaktywność emocjonalna mogą 

działać jako swoista ochrona przed objawami urazu nowotworowego u dorosłych. 

Autorzy zrewidowanej wersji pomiaru PTSD odkryli, że uważane za najbardziej 

konstruktywne strategie aktywnego radzenia sobie i planowania słabo korelują z nasileniem 

PTSD (Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009). Badania wykazały, że nie dotyczy to tylko 

właściwości dyspozycyjnych strategii zaradczych, lecz również właściwości sytuacyjnych, za 

jakie należy uznać 4 strategie radzenia sobie skali Mini-MAC. Najbardziej „korzystna” w 

odniesieniu do radzenia sobie z chorobą nowotworową strategia ducha walki, skłaniająca 

chorego do traktowania choroby jako osobistego wyzwania i podejmowania działań 

zwalczających chorobę, słabo koreluje z objawami PTSD, w przeciwieństwie do strategii 
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bezradności i beznadziejności, a przede wszystkim do zaabsorbowania lękowego. Im większe 

poczucie zagubienia, podawanie się chorobie i silne zaniepokojenie nią, tym większe nasilenie 

objawów PTSD. 

W swoich badaniach Carboon i współautorzy (2005), oceniając podstawowe 

przekonania w próbie pacjentów cierpiących na hemofilię, w trakcie i po zakończeniu leczenia, 

wykazali -  wbrew założeniom teoretycznym Janoff-Bulman (1992) oraz Tedeschi (1996), że 

pozytywna zmiana w podstawowych przekonaniach pacjentów nie wydaje się być koniecznym 

procesem weryfikacji wystąpienia wzrostu potraumatycznego (PTG). Zostało to 

zaproponowane, przynajmniej w początkowej fazie przystosowania pacjentów do choroby 

nowotworowej, obejmującym asymilację niekorzystnego doświadczenia do istniejących 

schematów, zamiast zmieniać lub dostosowywać schematy poznawcze do nowej sytuacji.  

Badania Bussell i Naus (2010) wsparły kilka przewidywań dotyczących radzenia sobie 

i cierpienia podczas chemioterapii (T1) oraz radzenia sobie ze stresem, postrzegania stresu i 

wzrostu pourazowego dwa lata później (T2) u kobiet z rakiem piersi. W T1, autorzy 

skoncentrowali się na emocjonalnych strategiach radzenia sobie pacjentek z brakiem 

zaangażowania, odmową czy obwinianiem się, które były pozytywnie powiązane z ich 

fizycznym i psychologicznym cierpieniem. Pozytywne przeformułowanie i akceptacja 

negatywnie odnosiły się do problemów kobiet związanych z chemioterapią, podczas gdy 

korzystanie ze wsparcia religii było pozytywnie z nimi powiązane. Korzystanie ze wsparcia 

religii podczas chemioterapii (T1) wiązało się też z większym potraumatycznym wzrostem w 

dwuletnim okresie obserwacji pacjentek (T2). Co więcej, w ich dwuletniej obserwacji, (1) 

korzystanie ze strategii opartych na religii, pozytywnym przeformułowaniu i akceptacji 

stanowiło 46% wariancji wzrostu pourazowego; (2) pozytywne przeformułowanie związane 

było bardziej z pourazowym wzrostem; (3) wsparcie instrumentalne i emocjonalne związane 

było z większym wzrostem potraumatycznym; (4) akceptacja wiązała się z mniej odczuwanym 

stresem; (5) obwinianie siebie wiązało się z bardziej odczuwanym stresem; oraz (6) wzrost 

potraumatyczny marginalnie związany był ze słabiej postrzeganym stresem. 

Badania wskazują na powiązania między PTG a konstruktywnym radzeniem sobie z 

traumą choroby nowotworowej, ale wyniki badań nad zjawiskiem wzrostu pourazowego 

przeprowadzonych wśród pacjentów z rakiem przynoszą też sprzeczne wyniki. Podczas gdy, 

Cordova i in. (2001), stwierdzają, że w porównaniu z kobietami, które nie zmagały się z chorobą 

nowotworową pacjentki cierpiące na raka piersi wyrażają większy wzrost pourazowy, w takich 

jego obszarach, jak docenienie życia i relacje z innymi, Andrykowski, Brady i Hunt (1993) 

podają, że wręcz przeciwnie, badani nie dotknięci przez raka, w porównaniu z chorymi na raka, 
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odnotowują obecność pozytywnych zmian w trzynastu z dwudziestu czterech skal 

pourazowego wzrostu. Autorzy zbadali zarówno pozytywną, jak i negatywną zmianę 

psychospołeczną, fizyczną i funkcjonalną po rozpoznaniu raka w próbie (n = 133) osób z 

chorobą nowotworową poddawanych ocenie w kierunku przeszczepu szpiku kostnego i 

stwierdzili, że nowotwór nie powinien być postrzegany jako stresor o jednostajnie negatywnych 

wynikach, ale raczej jako wydarzenie, które stwarza potencjał zarówno pozytywnej, jak i 

negatywnej zmiany. Natomiast w swoich badaniach Cordova i in. (2001) porównywali opisy 

kobiet cierpiących na raka piersi (n = 70) z depresją, dobrym samopoczuciem i wzrostem 

potraumatycznym z wynikami zdrowych kobiet, w podeszłym wieku i wykształconych (n = 70) 

oraz zidentyfikowali korelaty wzrostu pourazowego wśród kobiet, które przeżyły raka piersi. 

Grupy nie różniły się pod względem depresji lub dobrego samopoczucia, ale grupa kobiet z 

rakiem wykazała wzorzec większego wzrostu potraumatycznego, szczególnie w odniesieniu do 

relacji z innymi, oceny życia i zmiany duchowej.  

Proces radzenia sobie ze stresem choroby uzależniony jest od etapu leczenia choroby 

onkologicznej. U pacjentek w trakcie hospitalizacji i leczenia uzupełniającego w związku z 

rakiem piersi obserwuje się prawidłowość, że wysokiemu nasileniu strategii włączonych do  

stylu konstruktywnego (duch walki i pozytywne przewartościowanie) towarzyszy niskie 

nasilenie strategii włączonych w styl destrukcyjny (zaabsorbowanie lękowe i bezradność-

beznadziejność) (Szczepańska-Gieracha, i in., 2010). W odniesieniu do strategii ducha walki, 

składają się na nią zachowania konfrontacyjne, ale także ucieczkowe. Biorąc pod uwagę 

adaptowanie się korzystniejsze wydaje się uruchamianie przez chorych zachowań unikowych 

na początku doświadczania stresu chorobowego, ale podczas dalszego zmagania się z chorobą,  

za bardziej adaptacyjne uchodzą strategie konfrontacyjne, rozumiane jako podejmowanie przez 

chorych aktywnej roli w procesie leczenia. W czasie remisji zauważane jest obniżenie nasilenia 

strategii konfrontacyjnych, co można postrzegać jako tożsame z normą (Szczepańska-Gieracha 

i in., 2010).  

Strategie pozytywne (strategia ducha walki, pozytywnego przewartościowania) 

charakteryzują się małym poziomem lęku, przewagą optymistycznego myślenia i wykazują 

wyższe wskaźniki przeżycia zarówno po 5, jak i 10 latach od rozpoznania, niż strategie 

negatywne (bezradność-beznadziejność, zaabsorbowanie lękowe). Strategie typu zaprzeczanie, 

minimalizowanie czy unikanie, choć często stanowią formę ucieczki, izolacji oraz kryzysu 

duchowego, w początkowej fazie leczenia są bardzo cenne zwłaszcza tuż po operacji – 

świadczą wówczas o uruchomieniu silnych mechanizmów zaradczych i dobrze rokują, co do 
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długoterminowego efektu terapii (Bulsa i in., 2002, Walęcka, Rostowska, 2002, Kubacka-

Jasiecka, 2006). 

Jak już zostało stwierdzone skoncentrowane na problemie radzenie sobie jest jedną ze 

strategii radzenia sobie powiązaną z PTG. Strategie skoncentrowane na problemie obejmują 

bezpośrednie zajmowanie się problemami i zmianę rzeczywistej relacji osoba-sytuacja (Dirik i 

Karanci, 2008). Poszukiwanie informacji, próba uzyskania pomocy, hamowanie działania i 

podejmowanie działań bezpośrednich to tylko niektóre ze strategii radzenia sobie z problemami 

(Folkman i Lazarus, 1980). Skoncentrowane na problemie radzenie sobie ma prowokować 

wzrost, ponieważ aktywne zaangażowanie w problem może prowadzić do wzrostu poczucia 

własnej skuteczności i pewności siebie, co może skutkować wzrostem. Ponadto badacze  

sugerują, że radzenie sobie skoncentrowane na problemie obejmuje nową perspektywę, 

dojrzałość i pozytywną reinterpretację, co pokrywa się ze strukturą czynników składających się 

na PTG (Kesimci, Göral, Gençöz, 2003). W literaturze istnieją także dowody na poparcie 

związku między PTG s strategiami radzenia sobie z problemami. Stwierdzono, że strategie 

rozwiązywania problemów i radzenia sobie skoncentrowane na problemie są dodatnio 

związane z PTG (Kesimci i in., 2005; Widows, 2005). Podobnie Armeli i in. (2001) stwierdzili, 

że osoby stosujące strategie radzenia sobie z wysokim poziomem radzenia sobie 

skoncentrowanego na problemie (np. aktywne radzenie sobie, tłumienie konkurencyjnych 

działań, powściągliwość i poszukiwanie instrumentalnego wsparcia) doświadczają większego 

wzrostu. Ponadto Büyükaşık-Çolak i in. (2012) stwierdzili, że pacjentki z rakiem piersi z 

wysokim poziomem strategii radzenia sobie skoncentrowanych na problemie osiągały wyższy 

wzrost potraumatyczny. Istnieją też wyniki badań wskazujące na pozytywny związek między 

PTG a radzeniem skoncentrowanym na problemie wśród pacjentów chorych na nowotwory 

(Collins i in., 1990), jak również chorych na raka piersi (Karanci i Erkam, 2007). 

Co więcej, istnieją także dowody na występowanie pozytywnego związku między PTG 

i radzeniem sobie skoncentrowanym na emocjach, które jest opisywane jako behawioralne i 

poznawcze próby zmniejszenia/radzenia sobie z cierpieniem (Folkman i Lazarus, 1980). 

Unikanie, przypisywanie winy, projekcja, fantazja i próba dostrzeżenia w sytuacji humoru to 

przykłady strategii radzenia sobie zorientowanych na emocje (Folkman i Lazarus, 1980). 

Niektóre wyniki badań, które dowodzą związku między radzeniem sobie skoncentrowanym na 

emocjach i PTG, są następujące. Şenol-Durak i Ayvaşık (2010, za: Büyükaşık-Çolak, 2012) w 

swoich badaniach wykazali, że potraumatyczny wzrost jest pozytywnie skorelowany z 

radzeniem sobie skoncentrowanym na emocjach wśród pacjentów z zawałem mięśnia 

sercowego. Podobnie, istnieje pozytywny związek między rozwojem potraumatycznym a 
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radzenie sobie skoncentrowane na emocjach u pacjentów z chorobami serca (Sheikh, 2004). 

Stwierdzono, że pacjentki z rakiem piersi, które są na wysokim poziomie radzenia sobie 

skoncentrowanym na emocjach uzyskały  wysokie wyniki w PTG (Büyükaşık-Çolak, 2012). 

Tak więc, podobnie do radzenia sobie skoncentrowanego na problemie, radzenie sobie 

skoncentrowane na emocjach jest również powiązane z PTG. 

Umiejscowienie zmian nowotworowych ma także znaczenie w odniesieniu do 

przystosowania do choroby onkologicznej. Wskazują na to polskie badania, w których 

porównano grupę pacjentów m.in. z rakiem piersi (Religioni, Czerw, Deptała, 2015). Autorzy 

wykazali m.in., że kobiety z rakiem piersi w większym nasileniu, w stosunku do pacjentów z 

innymi rozpoznaniami onkologicznymi, stosowały styl konstruktywny radzenia sobie ze 

stresem choroby nowotworowej. 

W analizie skuteczności strategii należy mieć na uwadze różne czynniki (w tym 

osobowościowe), które mogą wpływać na charakterystykę radzenia sobie ze specyficznym 

stresem onkologicznym. Po pierwsze, proces radzenia sobie ze stresem uwarunkowany jest 

przez czynniki sytuacyjne, do których należą: bliskość niebezpieczeństwa, stopień zagrożenia, 

niejasność sytuacji, chroniczność bolesnego doświadczenia, a także rodzaj szkody i zasoby 

środowiskowe, np. system wsparcia społecznego (Makowska, Poprawa, 2001). Wszystkie te 

elementy ściśle korespondują z sytuacją stresu onkologicznego. Po drugie, również osobiste 

zasoby człowieka determinują przebieg procesów radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

życiowych. Do najważniejszych indywidualnych moderatorów stresu można zaliczyć: poczucie 

koherencji (implikuje wiarę, że życie jest sensowne mimo trudności), dobrą samoocenę, wiarę 

we własne możliwości, humor (ułatwia przyjęcie dystansu psychologicznego), optymizm, 

umiejętność nawiązywania i utrzymywania bliskich związków (wsparcie społeczne), jawny 

sposób ekspresji przeżywanych emocji, otwarte wyrażanie emocji oraz świadomość własnego 

ciała (Kuczyńska, Janda-Dębek, 2001). Ponadto cechy temperamentalne wpływają na proces 

radzenia sobie z trudną sytuacją wynikającą z choroby onkologicznej (Jachnis, 2000). Po 

trzecie, duże znaczenie ma podmiotowa percepcja sytuacji stresowej: „Także w obrębie tej 

samej sytuacji radzenie sobie zmienia się w miarę jej trwania i ma odmienną charakterystykę 

w różnych jej fazach. Radzenie sobie zależy od oceny, czy można coś zrobić, aby zmienić 

sytuację. Jeżeli przyczyny stresu oceniane są przez osobę jako niepodatne na zmiany, przeważa 

radzenie sobie zorientowane na emocje; jeśli natomiast uważa ona, że te przyczyny można 

kontrolować poprzez odpowiednie działanie, przeważa radzenie sobie zorientowane na 

problem” (Heszen-Niejodek, 2000, s. 480). Istotne wydaje się, że powszechne nadawanie 



64 
 

nowotworowi znaczenia choroby nieuleczalnej i predestynującej do rychłej śmierci wpływa na 

pogłębienie onkologicznego stresu. 

Jak zostało nadmienione, należy uwzględnić specyfikę określonych jednostek 

chorobowych, w tym wypadku – choroby nowotworowej. Strategie skoncentrowane na 

problemie wykazują charakter przystosowawczy, w odniesieniu do kontrolowalności i 

antycypowania w chorobie. W odniesieniu do konfrontacji z zagrożeniem o charakterze 

niekontrolowanym używanie strategii instrumentalnych prowadzi do kontaktu ze stresorem 

(Basińska, 2000), co ma miejsce w przypadku radzenia sobie ze stresem choroby 

onkologicznej. Procedury leczenia w dużej mierze nie są kontrolowalne (Kubica i in., 2010). 

Inne doniesienia wskazują, że chorzy, którzy dobrze adaptują się do sytuacji choroby i 

jej leczenia, bardziej angażują się w proces radzenia sobie z rakiem i stawiania sobie celów 

życiowych. Odwrotnie, chorzy mający trudności z przystosowaniem do choroby, częściej nie 

angażują się, wycofują i poddają się (Stanton i in., 2000). Aktywne zmaganie się z chorobą 

nowotworową wpływa na lepszą jakość życia, dłuższe przeżycie czy występowanie 

łagodniejszych dolegliwości (Stanton i in., 2005, Bussel i in., 2010, Watson i in., 1994), a także 

aktywne zmaganie z chorobą nastawione jest zarówno na walkę, jak i poszukiwanie przez 

pacjentów emocjonalnego i instrumentalnego wsparcia (Lechner i in., 2003). Ci co wyzdrowieli 

zdaniem Menningera są „bardziej niż zdrowi”, gdyż zdobyli siłę psychiczną, pozytywną 

koncepcję własnego ja oraz poczucie sprawowania kontroli nad własnym życiem. Odpowiedź 

na raka determinowana jest również nie tyle przez obiektywne cechy sytuacji i osoby, ale jako 

subiektywne reakcje na doświadczenie choroby (np. bezradność, poczucie sterowności, 

zagrożenie życia itp.) oraz kontekst interpersonalny, w którym podmiot konfrontuje swoją 

chorobę (Harper i in., 2007). 

Według Stanton i współautorów (2000) sytuacja choroby nowotworowej częściej 

aktywizuje radzenie sobie emocjonalne ze stresem niż radzenie sobie zorientowane zadaniowo 

(Stanton i in., 2000). Z kolei Carlsson i in. (1999) za główną funkcją strategii instrumentalnych 

w chorobie uważają poszukiwanie i przetwarzanie informacji w celu wyjaśnienia sytuacji. W 

zmaganiu się z zagrożeniem choroby nowotworowej preferowane są: dewaluacja zagrożenia i 

unikanie. Unikanie uznane zostało za nieefektywne, gdyż wzmaga poczucie stresu i wpływa na 

obniżenie jakości życia (Lutgendorf i in., 2000), natomiast odwracanie uwagi uznano jako 

korzystne (Lauver i in., 1999). Pozytywne przewartościowanie, stosowane po zakończeniu 

leczenia, sprzyja lepszej ocenie jakości życia (Lutgendorf i in. 2002). 

Na dominację emocjonalnych strategii radzenia sobie w chorobie nowotworowej 

wskazują badania Basińskiej (2004), prowadzone z udziałem trzech grup kobiet: z 
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rozpoznaniem nowotworu narządów rodnych, z podejrzeniem nowotworu oraz zdrowych. 

Wnioski z badań wskazują na to, że kobiety chore częściej niż zdrowe podejmowały strategie 

emocjonalne a rzadziej strategie instrumentalne. Chore preferowały radzenie sobie 

emocjonalne, uzupełniane strategiami instrumentalnymi oraz unikaniem. Natomiast kobiety 

zagrożone i zdrowe preferowały pozytywne przewartościowanie, czyli zmianę znaczenia 

stresora. Badania wskazują, iż osoby chore częściej niż zdrowe i zagrożone chorobą stosowały 

strategie zmiany znaczenia stresora poprzez dewaluację zagrożenia oraz zaprzeczanie. Kobiety 

zagrożone chorobą różniły się od zdrowych i chorych pod względem każdego z czynników 

poczucia koherencji, w tym poczuciem sensowności. Natomiast nie było w tym zakresie 

istotnych różnic między kobietami zdrowymi i chorymi.  

Formy radzenia sobie o charakterze emocjonalnym, unikowym oraz bezradności 

wykazują negatywne związki ze wskaźnikami dobrostanu i przystosowania. Podejmowanie 

emocjonalnych strategii radzenia sobie wykazuje ujemne związki z jakością życia, czy 

obecnością ruminacji myślowych dotyczących sytuacji stresującej (Juczyński, Ogińska - Bulik, 

2009). W odniesieniu do stosowania strategii unikowych wykazano, że ich występowanie jest 

ujemnie związane z jakością życia (Constanzo i in., 2005; Kershaw i in., 2004), a dodatnio z 

nasileniem symptomów PTSD (Pineles, Moustoufi, 2011), u pacjentów zmagających się z 

rakiem. Strategie o charakterze bezradności charakteryzują się niską skutecznością (Juczyński, 

Ogińska- Bulik, 2009).  

Jak wskazują cytowane badania, sposób zachowania się w sytuacji stresowej oraz 

stosowany w niej styl radzenia sobie może być mniej lub bardziej adaptacyjny – szczególnie w 

konfrontacji z sytuacją choroby nowotworowej. Podkreśla się nieadaptacyjną rolę stylu 

zorientowanego na uporanie się z własnymi emocjami. Ogólnie można zauważyć, że strategie 

ukierunkowane na rozwiązanie problemu uznawane są za bardziej adaptacyjne, podczas gdy 

radzenie sobie poprzez koncentrację na emocjach za mniej adaptacyjne (Kershaw i in., 2004).  

Z przytoczonych badań wynika, że formy radzenia sobie (copingowe) o charakterze 

aktywnym uznawane są za pozytywnie powiązane z dobrostanem i przystosowaniem. Część 

badaczy wskazuje również, że aktywne strategie radzenia sobie, na ogół, są strategiami, które 

sprzyjają przystosowaniu (Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009). W badaniach wskazuje się też na 

adaptacyjną rolę aktywnej formy copingu w postaci pozytywnego przewartościowania. Ta 

grupa badań potwierdza m.in., że strategia polegająca na pozytywnym przewartościowaniu 

umożliwia obniżenie dystresu emocjonalnego, zwiększa dostrzegalność kontrolowalności 

sytuacji stresującej, ogranicza nasilenie symptomów depresyjnych oraz sprzyja zwiększeniu 

satysfakcji z życia. Wykazano również, że stosowanie aktywnych strategii radzenia sobie, 
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opartych na reinterpretacji, związane jest z większym nasileniem emocji pozytywnych oraz 

obniżeniem poziomu emocji negatywnych, a także lepszym funkcjonowaniem społecznym 

(Gross, John, 2003). Warto również nadmienić, że styl radzenia sobie oparty na orientacji 

zadaniowej, u pacjentów zmagających się z przewlekłą chorobą somatyczną, stanowi czynnik, 

który ogranicza poziom symptomów depresyjnych oraz lękowych (Jankowski i in., 2013). 

Rezultaty badania sugerują, że reinterpretowanie zdarzenia z innej perspektywy, opartej na 

dostępnych w strukturach motywacyjnych sferach dążeń, sprzyja przystosowaniu i adaptacji 

jednostki do sytuacji stresującej w postaci choroby przewlekłej, somatycznej, jaką jest choroba 

nowotworowa.  

Reasumując, badania nad osobami chorymi na raka pokazują, że nadawanie znaczenia 

w chorobie wpływa na prawdopodobieństwo reakcji adaptacyjnych lub mniej adaptacyjnych na 

chorobę. Rak piersi może być traktowany jako wyzwanie, w którym to przypadku kobieta na 

niego cierpiąca może stosować aktywne i adaptacyjne strategie w celu przezwyciężenia 

choroby - najczęściej będą to strategie zorientowane na problem lub przezwyciężenie go, 

poszukiwanie informacji lub kontroli, konfrontowanie, przezwyciężanie lub strategia ducha 

walki (Livneh, 2000). Choroba może być również postrzegana jako „wróg”. W tym przypadku 

osoba może pozostać bezradna w obliczu choroby, w niepokoju, depresji i wrogości. 

Rozumienie choroby jako kary, osłabienia lub utraty możliwości wiąże się najczęściej z 

poczuciem wstydu, utratą kontrola i depresją (Luker i in., 1996). Są one uważane za najmniej 

adaptacyjne strategie w odniesieniu do choroby. Przystosowanie się do choroby bezpośrednio 

koreluje z pozytywnym sensem życia i wyższą jakością życia (Taylor, 1993). 

 

W rozdziale przedstawiono strategie radzenia sobie z chorobą mające na celu 

opanowanie obciążających wymagań związanych z chorobą nowotworową i obniżonym 

doświadczaniem negatywnych stanów emocjonalnych. Omówiono style i strategie radzenia 

sobie ze stresem, zwracając uwagę na rozróżnienia terminologiczne w tym zakresie. 

Wyróżniono: strategie radzenia sobie zorientowane na problem oraz strategie skoncentrowane 

na emocjach (Lazarus, Folkman, 1984), obie wymienione strategie plus strategia unikania 

(Endler, Parker, 1990), strategie oparte na informacjach (Miller, 1995). Omówiono trzy 

czołowe koncepcje ujęcia stresu: relacyjną według Lazarusa (1980), teorię zachowana zasobów 

Hobfoll (2006), interakcyjną Lazarusa i Folkman (1984). Wymienione podejścia traktują stres 

w sposób podkreślających jego nierozerwalność od problemu radzenia sobie z nim.  

W dalszej części rozdziału omówiono strategie radzenia sobie ze stresem 

onkologicznym w ramach ujęcia adaptacji jako dynamicznego procesu, podczas którego 
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wyzwania dla osób chorych zmieniają się w czasie, w zależności od problemów choroby i 

czynników kontekstualnych. Podkreślono, że doświadczać choroby można jako utraty i 

wyzwania. Ta druga możliwość to doświadczanie choroby jako wartości służące rewizji 

własnych przekonań, zmianie ich hierarchii. Przystosowanie do choroby onkologicznej należy 

ujmować w charakterze procesualnym, jako całościowe radzenie sobie z sytuacją, jej 

negatywnymi konsekwencjami oraz zmianami, jakie następują w życiu osoby chorej.  

W rozdziale zaprezentowano modele: przystosowania psychicznego Kozaka (2015), 

ujmującym doświadczenie pacjenta w szerokim kontekście sytuacyjnym oraz życiowym, 

Moosa i Schaefera (1984), w którym cele przystosowania dotyczą zarówno celów związanych 

z chorobą, jak i utrzymywanie równowagi emocjonalnej, pozytywnego obrazu siebie i poczucia 

kompetencji. Zwrócono uwagę na rozróżnienia terminologiczne między pojęciami 

„przystosowanie psychiczne” oraz „radzenie sobie”. Omówiono formy przystosowania 

psychicznego do choroby onkologicznej według Moorey i Greer (1989), na których oparte są 

strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową wykorzystywane w Skali Mini-MAC 

(Juczyński, 2012), użytej na potrzeby badań w pracy: zaabsorbowanie lękowe, bezradność-

beznadziejność, duch walki i pozytywne przewartościowanie.  

Następnie skupiono się na omówieniu typów strategii w powiązaniu ze skutecznością 

radzenia sobie w chorobie nowotworowej na podstawie przeglądu literatury z tego obszaru. 

Szczególnie zwrócono uwagę na powiązania ze zmiennymi, analizowanymi w pracy. I tak, 

najbardziej konstruktywne strategie aktywnego radzenia sobie i planowania słabo korelują z 

nasileniem PTSD; strategia radzenia sobie – duch walki, uważana jest jako najbardziej 

korzystna dla radzenia sobie z chorobą nowotworową; strategie bezradności i beznadziejności 

i zaabsorbowania lękowego wiążą się z nasileniem objawów PTSD. Pozytywna zmiana w 

podstawowych przekonaniach pacjentów nie jest koniecznym procesem weryfikacji 

wystąpienia wzrostu potraumatycznego (PTG); ale badania wskazują na powiązania między 

PTG a konstruktywnym radzeniem sobie z traumą choroby nowotworowej. Przytoczono 

również doniesienia wskazujące, że chorzy, którzy dobrze adaptują się do sytuacji choroby i jej 

leczenia, bardziej angażują się w proces radzenia sobie z rakiem i stawiania sobie celów 

życiowych (Stanton i in., 2000), Aktywne zmaganie się z chorobą nowotworową wpływa na 

lepszą jakość życia, dłuższe przeżycie czy występowanie łagodniejszych dolegliwości (Stanton 

i in., 2005, Bussel i in., 2010, Watson i in., 1994), a także aktywne zmaganie z chorobą 

nastawione jest zarówno na walkę, jak i poszukiwanie przez pacjentów emocjonalnego i 

instrumentalnego wsparcia (Lechner i in., 2003). Generalnie strategie ukierunkowane na 

rozwiązanie problemu uznawane są za bardziej adaptacyjne, podczas gdy radzenie sobie 
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poprzez koncentrację na emocjach za mniej adaptacyjne (Kershaw i in., 2004), w kontekście 

radzenia sobie z chorobą nowotworową. 

 

ROZDZIAŁ 5. OSOBOWOŚĆ A SKUTECZNOŚĆ RADZENIA SOBIE ZE STRESEM 

ONKOLOGICZNYM  
 

Osobowość jest konstruktem zajmującym istotne miejsce w wiedzy psychologicznej, 

jako fenomen, tak jednostkowy, jak i ogólnoludzki. W obszarze tego szeroko badanego 

zjawiska definiuje się obszar dociekań jako konstrukt pozwalający na przewidywanie 

zachowania jednostki w określonej sytuacji (Cattell, 1950). Pojęcie o tak szerokim zakresie 

znaczeniowym wygenerowało dużą ilość podejść zarówno teoretycznych, jaki i empirycznych 

w badaniach nad osobowością. 

W nauce o osobowości przyjmuje się, że osobowość oznacza te właściwości osoby, 

które odpowiadają za spójne wzorce odczuwania, myślenia i zachowania (Pervin, John, 2002). 

Osobowość definiuje się zatem jako złożoną całość myśli, emocji i zachowań, nadającą 

kierunek i wzorzec (spójność) życiu jednostki, składającą się zarówno ze struktur, jak i 

procesów, i odzwierciedlającą działanie natury (geny) i środowiska. Pojęcie osobowości 

obejmuje również czasowy aspekt funkcjonowania jednostki, gdyż zawiera wspomnienia 

przeszłości, reprezentacje mentalne teraźniejszości oraz wyobrażenia i oczekiwania, co do 

przyszłości. Z kolei  McAdams (1996) proponuje trzy poziomy poznania osobowości: 

(1) cechy, wskazujące na najbardziej stałe predyspozycje do określonych zachowań; 

(2) dążenia, cele i wartości, czyli ogólnie motywy; (3) system osobistej narracji - znaczenie, 

jakie osoba nadaje swoim doświadczeniom i życiu.  

McCrae (1995, 1999, 2005), na bazie założeń koncepcji Pięcioczynnikowego Modelu 

Osobowości, obok (1) cech, których podstawę stanowią predyspozycje biologiczne, wymienia 

(2) styl adaptacji, odpowiadający drugiemu poziomowi poznania według McAdamsa i (3) 

koncepcję siebie, którą można traktować jako analogiczną do autonarracji. Również Mądrzycki 

(1996) ujmuje osobowość analogicznie, z perspektywy poznawczej, wyróżniając (1) poziom 

wrodzonych dyspozycji, (2) poziom nawyków oraz (3) poziom świadomości.  

W ostatnim dziesięcioleciu najbardziej eksplorowane są przede wszystkim czynnikowe 

teorie osobowości (np. McCrae,  Costa, 2005). Ich kluczowym pojęciem jest pojęcie cechy, 

które zostało wprowadzone jako alternatywa dla pojęcia typu (osobowości), szeroko 

wykorzystywanego w ujęciach klinicznych (por. Cattell, 1950). Z pomocą zaawansowanych 
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metod matematycznych precyzyjnie wyróżniono zestaw cech opisujących całość osobowości 

oraz struktury, jaką cechy przyjmują.  

Podłożem dla teorii Cattella było sformułowane przez Allporta założenie nazywane 

hipotezą leksykalną, w myśl której każdy aspekt zachowania jednostki wpływający na nią samą 

i jej otoczenie jest reprezentowany przez symbol zawarty w słowniku (Cattell, 1950). Na tej 

bazie podstawowym postulatem teoretycznym teorii cech było wprowadzenie sfery 

osobowości, która stanowiła przestrzeń mieszczącą reprezentatywną próbę terminów 

określających cechy osobowości w danym języku. Za pomocą procedur obliczeniowych 

wyprowadzone zostały ze sfery osobowości czynniki grupujące podobne znaczeniowo terminy 

i w ten sposób utworzono zestaw cech stanowiących opis uniwersalnych składników 

tożsamości człowieka. Cechy są strukturami mentalnymi (a więc elementami umysłu), w taki 

sam sposób, jak jądro ogoniaste jest strukturą mózgu (Cattell, 1950). Z tego też powodu 

większość cech osobowości jest dziedziczona (Cattell, 2009). Cechy tworzą hierarchiczną 

strukturę (Cattell, 1950; Cattell, 2009; Pervin, John, 2002). Na podstawowym poziomie ich 

podziału wyróżnia się dwa rodzaje cech: (1) unikalne i powszechne oraz (2) powierzchniowe i 

źródłowe. Cechy powszechne reprezentują zachowania wspólne dla każdego człowieka, a 

cechy unikalne są właściwe wyłącznie dla danej osoby. Cechy powierzchniowe są zbiorem 

zewnętrznych zmiennych występujących łącznie, a cechy źródłowe są zmienną determinującą 

wszystkie związane z nią powierzchniowe przejawy zachowania. Pozostałe cechy wywodzą się 

z cech wyżej opisanych. Cechy konstytucjonalne powstają w wyniku dziedziczonego przez 

jednostkę genotypu, podczas gdy cechy kształtowane przez środowisko powstają przede 

wszystkim wskutek oddziaływań warunków zewnętrznych wobec organizmu. Cechy 

dynamiczne wiążą się z zachowaniami motywacyjnymi jednostki (dążenie do określonego celu 

lub też unikanie określonej sytuacji bądź działań), zaś cechy zdolnościowe warunkują 

skuteczność osiągania owych celów. Wreszcie cechy temperamentalne opisują wzór 

reagowania emocjonalnego i behawioralnego człowieka. W skład określonej struktury 

osobowości wchodzą predyspozycje do wielu zachowań, a wzajemne nakładanie się różnych 

cech, w połączeniu z modyfikującym wpływem doświadczenia życiowego na sposób 

ujawniania się danej cechy, prowadzi do wielu różnorodnych zachowań. 

Teoria cech daje możliwości ujmowania osobowości w kategoriach różnic 

indywidualnych oraz prawidłowości grupowych. Cechy, będące w znacznym stopniu 

wrodzone, charakteryzują określone markery fizjologiczne i wykazują znaczącą stabilność na 

przestrzeni życia. Aktualnie przyjmowane jest, że po 7. roku życia cechy nabierają charakteru 

stałości (Kohnstamm, Mervielde, 1998), a ich stabilność stopniowo zwiększa się co najmniej 
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do 30. roku życia, za sprawą gromadzenia życiowych doświadczeń oraz dzięki zmieniającym 

się oddziaływaniom endogennym (genetyczne uwarunkowania procesów w organizmie, rozwój 

i wzrost mózgu).  

Kontynuatorami metodologii Cattella byli Eysenck, a także Myers i Briggs (Fazeli, 

2012). Pierwszy z wymienionych autorów w swojej teorii koncentrował się przede wszystkim 

wokół neuronalnych korelatów osobowości, podczas gdy wspomniane badaczki stworzyły 

koncepcję opartą na teorii Junga. Następnie rozpoczął się czas tworzenia teorii, która 

ostatecznie przyjęła postać Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości (PMO; Pervin, John, 

2002). Pierwszą wersję modelu stworzył Norman, wyróżniając w nim pięć czynników: 

surgencję, ugodowość, sumienność, stałość emocjonalną i kulturę (Ashton i in., 2006). Swoją 

współcześnie przyjętą formę Pięcioczynnikowy Model Osobowości zawdzięcza badaniom 

McCrae i Costy (2005), którzy nadali modelowi ostateczny kształt. 

 Aktualnie przyjmuje się postulat, że cechy osobowości są efektem interakcji genotypu 

z wymaganiami środowiska (Zuckerman, 2006). Wpływ genów na osobowość człowieka 

wyjaśniany jest przy użyciu modeli poligenicznych, zgodnie z którymi każda cecha osobowości 

warunkowana jest przez zespół genów, z których każdy pojedynczo ma jedynie niewielką siłę 

oddziaływania (Gillespie, Martin, 2006). Badacze przyjmują, że najbardziej podstawowymi 

cechami osobowości są ekstrawertyczność i neurotyczność. Pierwsza z cech związana jest z 

poszukiwaniem nagrody, zaś druga – z wrażliwością na karę. Cechy te są w największym 

stopniu determinowane poprzez wpływ genotypu (Clark, Watson, 2008).  

Cechy osobowości jako stałe i zmienne cechy psychofizyczne determinują sposób 

zachowania różnych sytuacjach. Choroba nowotworowa powiązana jest z przewlekłym 

poczuciem stresu. Z kolei  przystosowanie do choroby onkologicznej wiąże się z radzeniem 

sobie z konsekwencjami choroby, jej skutkami, wpływającymi na jakość życia pacjenta. W 

związku z tym cechy osobowości mogą wpływać na to, jak ludzie reagują na traumatyczne 

wydarzenie poprzez użycie strategii radzenia sobie ze stresem choroby. Przystosowanie do 

choroby nowotworowej wyznacza rozumienie radzenia sobie z konsekwencjami choroby, a 

szerzej - radzenia sobie z ogólnymi zmianami mającymi wpływ na jakość życia. Radzenie sobie 

ze stresem onkologicznym jest zatem powiązane z problematyką osobowości, a zarazem z 

podejmowaniem aktywności i działań oraz przystosowaniem się do warunków otoczenia oraz 

zachodzących w nim zmian. Cechy osobowości mają wpływ zarówno na stan psychiczny, jak 

i radzenie sobie z chorobą nowotworową. 

Pięcioczynnikowy Model Osobowości (PMO) Costy i McCrae (1992, 1995, 1999, 

2008) wybrano jako podstawę teoretyczną zmiennej osobowościowej, ujętej w koncepcji 
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badawczej niniejszej pracy. PMO stanowi przykład modelu cechowego. Cechy osobowości 

definiowane są jako wymiary różnic indywidualnych pod względem tendencji do wykazywania 

jednolitych wzorców w odniesieniu do myślenia, uczuć oraz działań (Costa i McCrae, 2005). 

Sformułowanie „tendencja” oznacza, że cecha jest jedynie dyspozycją i nie warunkuje ona 

ostatecznie sposobu zachowania osoby. Natomiast określenie „wzorzec w zakresie myślenia, 

uczuć i działań” pozwala wnioskować, że każda z cech jest dość ogólna, przez to odnosić się 

może do szerokiego repertuaru zachowań jednostki.  

PMO uchodzi za najbardziej znany przykład pięcioczynnikowych grup modeli i 

egzemplifikuje się w kwestionariuszowym pomiarze pięciu cech NEO-PI-R zastosowanym w 

badaniach przeprowadzonych na użytek prezentowanej pracy. Jednocześnie jest propozycją 

uniwersalnego modelu osobowości pozwalającą przewidywać i rozumieć indywidualne ludzkie 

zachowania.  

 

5.1. Pięcioczynnikowy Model Osobowości – PMO 

 

Pięcioczynnikowy Model Osobowości (PMO) jest obecnie dominującym ujęciem 

podstawowych wymiarów osobowości (Strus, Cieciuch, Rowiński, 2011) i odgrywa bardzo 

dużą rolę w dziedzinie osobowości dzięki temu, że systematyzuje i integruje różne koncepcje 

(Siuta, 2009). Zgodnie z hierarchicznym Pięcioczynnikowym Modelem Osobowości, każdy z 

pięciu podstawowych czynników osobowości, posiada swoje własne czynniki niższego rzędu, 

niezależne od innych podstawowych czynników (tamże). Costa i McCrae (2005) przyjmują 

istnienie 30-u aspektów (facets), po 6 na każdy czynnik podstawowy. 

Podstawą PMO, podobnie jak to było w przypadku teorii Cattella, jest pojęcie cechy. 

Jak już wspomniano, badacze definiują je jako wymiary różnic indywidualnych pod względem 

tendencji do wykazywania spójnych wzorców w zakresie myślenia, uczuć i działania (McCrae,  

Costa, 2005). Prowadzenie badań w wielu językach pozwoliło na wyłonienie pięciu cech, 

grupujących różne wzorce zachowań: neurotyczność, ekstrawertyczność, ugodowość, 

sumienność oraz otwartość na doświadczenie (Siuta, 2006). Czynniki te składają się na sferę 

osobowości o dualistycznej konstrukcji, złożonej z komponentów centralnych i peryferycznych 

(McCrae, Costa, 2005). Elementy centralne zawierają w sobie trzy konstrukty: (1) podstawowe 

tendencje (wymienione wyżej cechy osobowości), (2) charakterystyczne przystosowania 

(zachowania uwarunkowane kulturowo, dążenia jednostki) i (3) obraz siebie (schematy Ja,  

mity osobiste) i warunkują zachowanie człowieka w określonej sytuacji. W skład 

komponentów peryferyjnych wchodzą natomiast: (1) podstawy biologiczne (przede wszystkim 
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dziedziczony genotyp), (2) biografia obiektywna (reakcje emocjonalne osoby, przebieg kariery 

zawodowej, przeszłe zachowanie) oraz (3) wpływy zewnętrzne (normy kultury, zdarzenia oraz 

sytuacje życiowe) wchodzące w interakcje ze składnikami centralnymi. Komponenty centralne 

kształtują zdarzenia, myśli i odczucia składające się na komponenty peryferyjne, z wyjątkiem 

podstaw biologicznych, stanowiących wyłączną determinantę podstawowych tendencji.  

Z postulatów teoretycznych PMO (por. McCrae, Costa, 2005) najistotniejsze wydają się 

trzy: odziedziczalności, uniwersalności i hierarchiczności. W myśl pierwszego postulatu 

osobowość jednostki jest całkowicie zdeterminowana genotypem, zaś rozwój przebiega 

zgodnie z zapisem zawartym w DNA. Założenie o uniwersalności dotyczy występowania cech 

osobowości. Zgodnie z PMO każdy z czynników w pewnym natężeniu może zostać 

zaobserwowany u każdej osoby. Wreszcie zgodnie z trzecim założeniem czynniki są 

zorganizowane hierarchicznie, od specyficznych i wąskich charakterystyk, po pięć 

nadrzędnych super-cech składających się na model. 

Badania w obszarze Wielkiej Piątki (Big Five Model) odnoszą się do nurtu 

leksykalnego, natomiast PMO (Five Factor Model) jest spójny z modelami skonstruowanych 

w podejściu kwestionariuszowym. Modele pięcioczynnikowe są modelami dobrze 

zweryfikowanymi oraz potwierdzonymi empirycznie. Opisują osobowość za pomocą pięciu 

podstawowych cech osobowości: ekstrawersji, ugodowości, sumienności, stabilności 

emocjonalnej (jako odwrotności neurotyczności), intelektu/otwartości na doświadczenia 

(Costa, McCrae, 1992; Goldberg, 1990; McCrae, Costa, 1999, 2005). PMO stanowi 

współcześnie jedną z najbardziej popularnych koncepcji, ujmujących osobowość w kategoriach 

cech. Czynniki objęte modelem tzw. Wielkiej Piątki tworzą pięć podstawowych wymiarów 

osobowości, nazwanych podstawowymi tendencjami. Do każdego z pięciu podstawowych 

czynników przypisanych jest sześć aspektów (cech niższego rzędu). Jak już zostało 

stwierdzone, cechy są zdeterminowane genetycznie, wydarzenia towarzyszące życiu jednostki 

mają niewielki wpływ na zmienność składowych, a charakterystyczne przystosowania - są 

kształtowane przez środowisko. Opisują elementy osobowości wykazujące się plastycznością, 

a więc są bardziej podatne na zmiany od tendencji podstawowych. Kwestionariusz NEO-PI-R 

mierzy podstawowe tendencje, łącznie trzydzieści cech niższego rzędu, pięć wymiarów 

osobowości i jest wykorzystanego na użytek pracy (Costa i McCrae, 1999, za: Siuta, 2006). Do 

struktury osobowości w ujęciu PMO wliczane są następujące główne wymiar: (1) 

neurotyczność; (2) ekstrawersja; (3) otwartość na doświadczenia; (4) ugodowość; (5) 

sumienność, które scharakteryzowane zostaną poniżej. 
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Neurotyczność opisywana jest jako wymiar odzwierciedlający przystosowanie 

emocjonalne vs. niezrównoważenie emocjonalne. Wiąże się z podatnością na doświadczanie 

negatywnych emocji (lęk, niezadowolenie, zmieszanie, poczucie winy, gniew, wrażliwość na 

stres psychologiczny). Wysoki poziom lęku oznacza, że osoby te są  nerwowe i spięte, co 

objawia się to m.in. podczas kontaktu z innymi ludźmi. Charakteryzują się wrogością, 

doświadczają rozdrażnienia, złości, skłonnością do irracjonalnych zachowań, w słabszym 

stopniu kontrolują swoje emocje oraz doświadczają trudności w radzeniu sobie ze stresem. 

Jednocześnie są skłonne do zamartwiania się oraz przeżywania mogących je spotkać 

niepowodzeń. Wysoka neurotyczność (niska stabilność emocjonalna) wskazuje na niską 

kontrolę własnych popędów. Osoby introwertywne zachowują dystans w kontaktach 

społecznych. Wysokie natężenie tej cechy wiąże się z tendencją do zamartwiania się. 

Tolerancja na stres jest u nich niska. Niski poziom natężenia neurotyczności, czyli stabilność 

emocjonalna, oznacza zdolność do radzenia sobie w stresowych sytuacjach oraz bycie 

opanowanym. Osoby  cechujące się niską neurotycznością są stabilne emocjonalnie, spokojne, 

zrelaksowane oraz zdolne do radzenia sobie ze stresem bez doświadczania wewnętrznego 

napięcia i rozdrażnienia.  

Ekstrawersja – to wymiar charakteryzujący się dobrą jakością interakcji społecznych, 

poziomem aktywności, energii i zdolnością do odczuwania pozytywnych emocji. Wysoka 

ekstrawersja łączy się z byciem towarzyskim, a także wyraża się w optymizmie i poszukiwaniu 

stymulacji. Ekstrawertycy są rozmowni, przyjacielscy, skłonni do zabawy, poszukujący 

stymulacji. Wykazują pogodny nastrój i wysoki optymizm życiowy.  

Otwartość na doświadczenie – jest wymiarem definiowanym jako skłonność do 

poszukiwania, a także pozytywnego oceniania, doświadczeń życiowych i ich pozytywnego 

wartościowania, ciekawość poznawczą i tolerancję wobec nowości. Osoby o dużej otwartości 

na doświadczenia wykazują ciekawość świata, zjawisk wewnętrznych, ale też odznaczają się 

większą liczbą doświadczeń i przeżyć. Natomiast osoby o małej otwartości są bardziej 

konwencjonalne w zachowaniu i bardziej konserwatywne w poglądach.  

Ugodowość – jest wymiarem opisującym: pozytywne vs. negatywne nastawienie do 

innych ludzi, zaufanie do nich, wrażliwość na ich sprawy, tendencję do zachowań 

kooperacyjnych (vs. rywalizacyjnych), rodzaj orientacji personalnej przejawiającej się w 

altruizmie vs. antagonizmie oraz doświadczane uczucia, myśli i działania. Osoby o wysokim 

natężeniu tej cechy odznaczają się altruizmem, służeniem pomocą innym ludziom. Osoby 

ugodowe są wyrozumiałe, bezinteresowne, ufne. Oceniając własne dokonania, odznaczają się 

skromnością i pokorą. W aspekcie poznawczym cecha ta wyraża się zaufaniem do innych lub 
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brakiem zaufania, na poziomie emocjonalnym – wrażliwością lub obojętnością na sprawy 

innych ludzi, z kolei na poziomie behawioralnym – nastawieniem kooperacyjnym vs. 

nastawieniem rywalizującym. W tym znaczeniu osoby ugodowe są osobami sympatycznymi 

wobec innych i chętnymi do udzielania innym pomocy oraz przekonane, że inni ludzie 

prezentują taką samą postawę. Z kolei osoby mało ugodowe są egocentryczne, sceptyczne 

wobec ludzkich intencji i nastawione rywalizacyjnie.  

Sumienność stanowi wymiar określający stopień zorganizowania, wytrwałość i 

motywację w działaniach zorientowanych na realizację celu, czyli opisuje stosunek człowieka 

do pracy. Określany jest jako „wola dążenia do osiągnięć”. Cecha ta przejawia się w dobrym 

zorganizowaniu, sprawia, że osoby o wysokim jej natężeniu skłonne są do utrzymywania 

porządku. Ich skrupulatność sprawia, że ściśle przestrzegają swoich zasad oraz są pełne 

zahamowań. Taki układ cech sprawia, że osoby te dążą do wytyczonych osiągnięć oraz są 

bardzo obowiązkowe. Osoby o dużej sumienności cechują się silną wolą osiągnięć, 

zmotywowane są do działania, wytrwałe w realizowaniu celów. Żyją zgodnie z celami, 

wykazują się samodyscypliną. Postrzegane są przez otoczenie jako skrupulatne i rzetelne. 

Równocześnie jednak nasilenie tej cechy wiąże się z pracoholizmem, perfekcjonizmem i  

kompulsywną skłonnością do utrzymywania porządku. Natomiast osoby o małej sumienności 

odznaczają się mniejszym nasileniem wymienionych wyżej właściwości, a także ujawniają 

hedonistyczne nastawienie do życia. (Costa, McCrae, 1992, 2005, Zawadzki, Strelau, 

Szczepaniak, Śliwińska, 1998). 

 

5.2. Cechy osobowości a radzenie sobie ze stresem w chorobie 

 

Teorie radzenia sobie postulują, że reakcje jednostki na stresującą sytuację są 

moderowane umiejętnością radzenia sobie z zagrożeniem i wynikającymi z tego reakcjami 

(Lazarus, 1993). Radzenie sobie ze stresem może być postrzegane w kategoriach dyspozycji i 

w związku z tym, to umieszczane w ramach struktury osobowości. Np. Bolger (1990) odnosi 

radzenie sobie do osobowości działającej w warunkach stresu. Oba konstrukty różnicowane są 

poprzez kontekst sytuacyjny, w odniesieniu do radzenia sobie, uwarunkowany obecnością 

sytuacji stresowej (Siudem, 2008). Według McCrae i Costy (1986) w odniesieniu do cech 

osobowości – neurotyczności i ekstrawersji, zauważają związek tych cech z radzeniem sobie 

ze stresem. 

W badaniach wykazano znaczenie radzenia sobie dla zrozumienia dobrostanu 

psychicznego wśród pacjentów onkologicznych (Nordin i Glimelius, 1998). Vollrath i 
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współautorzy (1995) wyróżniają związki pomiędzy stabilnym radzeniem sobie ze stresem (jako 

styl, dyspozycja, nadrzędna strategia), podobnie jak Endler i Parker (1990) Według tych 

badaczy cechy osobowości można traktować jako trwający w czasie predyktor radzenia sobie 

ze stresem. Zgodnie z pojęciem zasobów, które opisywał Hobfoll (2002) polscy autorzy, Bajcar 

i Tylka (2014), sytuują cechy osobowościowe, w odniesieniu do radzenia sobie ze stresem 

choroby, jako zasoby osobiste. Również według Siudema (2008) zmienne osobowościowe 

można postrzegać w kategoriach zasobów intrapsychicznych oraz interpersonalnych osoby.  

Według Connor-Smith i Flachsbart (2007) wpływ osobowości na radzenie sobie ze 

stresem może być bezpośredni lub pośredni. Pierwszy z nich wiąże się z wyborem strategii 

radzenia sobie ze stresem oraz preferencjami jednych strategii względem innych. Drugi, będący 

wpływem pośrednim, ma znaczenie w odniesieniu reaktywności i ekspozycji na stres.  

Jakie są więc powiązania cech osobowości z poszczególnymi poznawczymi działaniami 

regulacyjnymi? Connor-Smith i Flachsbart (2006) przeprowadzili metaanalizę badań (124 

artykuły, 165 niezależnych grup badanych, 33,094 osób oraz 2,653 efektów statystycznych) 

nad związkiem osobowości w ujęciu PMO z radzeniem sobie ze stresem. Dobrze 

udokumentowany badaniami jest wpływ neurotyczności na przystosowanie do choroby 

nowotworowej. Wykazano, że osoby neurotyczne w sytuacji choroby będą reagować 

wzmożonym napięciem, lękiem, będą częściej unikać kontaktu z lekarzem oraz nie dopuszczać 

do siebie trudnych informacji (Lancastle, Boivin, 2005). Chorzy będą też częściej uskarżać się 

na zdrowie (Pervin, 2002) oraz wykazywać zwiększoną skłonność do podejmowania 

emocjonalnych strategii radzenia sobie (Klonowicz, Cieślak, 2004). W swoich badaniach 

McCrae i Costa (1986) stwierdzili, że neurotyczność wiąże się z nieskutecznymi stylami 

radzenia sobie, takimi jak obwiniane się, wrogie reakcje, wycofanie, myślenie życzeniowe, 

bierność i niezdecydowanie. Ponadto badacze stwierdzili, że osoby z niskim neurotyzm mają 

tendencję do „czerpania siły z przeciwności losu” jako stylu radzenia sobie (McCrae i Costa, 

1986). 

Connor-Smith i Flachsbart (2007) zauważyli też, że neurotyczność była dodatnio 

powiązana z radzeniem sobie poprzez stosowanie unikania, a ekstrawersja poprzez stosowanie 

konfrontacji. Szczególnie im, niższy był poziom ugodowości i sumienności, tym większy był 

wskaźnik radzenia sobie poprzez unikanie, a niższy poprzez konfrontację. Neurotyczność łączy 

się z większą ekspozycją na stres oraz ze zwiększonym pobudzeniem emocjonalnym, a także 

fizjologicznym w sytuacji stresu. Ekstrawersja z kolei, wiąże się z niższą reaktywnością 

emocjonalną w obliczu sytuacji stresowej oraz mniejszą pozytywną oceną własnych 

kompetencji w radzeniu sobie. W przeciwieństwie do neurotyczności sumienność związana 
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była z aktywnym i skoncentrowanym na problemie radzeniem sobie. Osoby z wysokim 

poziomem tej cechy informowali, że stosują strategię „planowania”, „aktywne radzenie sobie” 

poprzez eliminowanie problemów, z którymi się borykają, oraz „tłumienie konkurencyjnych 

działań” poprzez pełniejsze skupienie się na zadaniu poprzez rozwiązywanie problemów. Poza 

tym mają tendencję do nierezygnowania z osiągania swoich celów (Watson, Hubbard, 1996). 

Oprócz neurotyczności i sumienności stwierdzono również związki ekstrawersji z 

radzeniem sobie. Według McCrae i Costy (1986) ta cecha osobowości związana była z 

racjonalnym działaniem, pozytywnym myśleniem i powściągliwością. Ponadto badacze 

stwierdzili, że osoby wysoko nastawione na ekstrawersję są zorientowane interpersonalnie i 

wykorzystują poszukiwanie wsparcia społecznego w odpowiedzi na stres. Dodatkowo 

ujawniają tendencję do używania „pozytywnej reinterpretacji i wzrostu” w radzenie sobie 

poprzez poszukiwanie czegoś dobrego i pozytywnego w swoich doświadczeniach (Watson i 

Hubbard, 1996). McCrae i Costa (1986) twierdzą, że ludzie wysoko ekstrawertywni „czerpią 

siłę z przeciwności losu” jako styl radzenia sobie. Z kolei osoby o dużej otwartości na 

doświadczenia „planują” poprzez zastanowienie się, jak radzić sobie ze stresem oraz stosują 

„pozytywną reinterpretację” (Watson i Hubbard, 1996). Osoby nastawione na otwartość 

ujawniają tendencję do stosowania humoru, aby radzić sobie ze stresem, podczas gdy osoby 

zamknięte mają tendencję do używania wiary, jako czynnika radzenia sobie. Sugeruje się 

również, aby osoby o dużej otwartości na doświadczenie czerpią siłę z „przeciwności losu” jako 

styl radzenia sobie (McCrae i Costa, 1986). Wreszcie, osoby z wysokim poziomem ugodowości 

częściej używali „pozytywnej reinterpretacji”, „wzrostu” i „planowania” (Watson, Hubbard, 

1996).  

W metaanalizie badań Connor-Smith i Flachsbart (2007) zwracają uwagę na związki 

cech osobowością i radzenia sobie ze stresem, które określają jako nie tak silne, jak sugerowali  

Costa i in. (1986) i Vollrath i in. (1995). Według nich neurotyczność wykazuje dodatnią 

korelację ze strategią niezaangażowania oraz brak związku ze strategią zaangażowania. 

Przeciwnie, ekstrawersja koreluje dodatnio ze strategią zaangażowania i ujemnie – ze strategią 

niezaangażowania. Silniejsze związki strategii radzenia sobie z cechami osobowości zostały 

ujawnione w odniesieniu do następujących strategii zaradczych: neurotyczność ujemnie 

koreluje ze strategią rozwiązywania problemów, poczuciem akceptacji oraz restrukturyzacją 

poznawczą. Dodatkowo neurotyczność jest pozytywnie skorelowana ze strategią unikania, 

myśleniem życzeniowym i wycofaniem. Ekstrawersja wykazuje dodatnią korelację ze strategią 

rozwiązywania problemów, poszukiwaniem wsparcia emocjonalnego oraz instrumentalnego i 
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restrukturyzacją poznawczą. Badacze ci wskazują, że cechy osobowości neurotyczność, 

ekstrawersja i sumienność wysoce korelują ze strategiami radzenia sobie ze stresem 

Otwartość na doświadczenie może mieć znaczenie w przetwarzaniu poznawczym i 

emocjonalnym, jako cecha osobowości u osób charakteryzujących się intelektualną 

ciekawością, bogatym i złożonym życiem emocjonalnym oraz elastycznością behawioralną 

(Costa i McCrae, 1992). Ponadto Calhoun i Tedeschi (1998) sugerują, że ludzie, którzy są 

gotowi spróbować nowych rzeczy, otwarci na nowe perspektywy i tolerancyjni wobec emocji, 

są bardziej skłonni do czerpania znaczenia z traumatycznych wydarzeń.   

Według Bajcar (2012) osobowość stanowi wyznacznik przystosowania 

psychospołecznego oraz dobrostanu osób przewlekle chorych. Badania przeprowadzane przez 

tę autorkę w grupach pacjentów onkologicznych oraz przewlekle chorych somatycznie w 

trakcie prowadzonego leczenia wykazują, że takie cechy osobowości jak neurotyczność i 

ekstrawersja mogą być ujmowane jako najważniejsze korelaty osobowościowe w odniesieniu 

do przystosowania psychicznego w zmaganiu się z chorobą (Bajcar, 2012; Bajcar, Tylka, 2014). 

W innych badaniach (Boryczko-Pater, 2011), dotyczących grupy pacjentów z nowotworami w 

obrębie głowy i szyi wykazano, że neurotyczność wiąże się ze stosowaniem przez tych 

pacjentów stylu destruktywnego, a ekstrawersja jest związana negatywnie ze stosowaniem stylu 

destruktywnego, co wspiera przystosowanie psychiczne do choroby.  

Inne zmienne osobowościowe istotne w chorobie, jak np. neurotyczność łączy się m.in. 

z jakością życia związaną ze stanem zdrowia (Yamoka i in., 1998, za: Ranchor i in., 2002). W 

powiązaniu z przystosowaniem do choroby cecha ta ujmowana jest jako tendencja do 

przejaskrawiania sytuacji spostrzeganych jako trudne (Bajcar, 2012). W odniesieniu do osób 

chorych neurotyczność może wpływać na ujawnianie nadwrażliwości, koncentracji na 

doznaniach somatycznych, nadinterpretacji objawów (Bajcar, 2012). Natomiast uruchamianie  

tendencji do zamartwiania się i sensytyzacji może powodować ograniczenie aktywności, 

wycofanie z życia, utrudniających adaptację do choroby (Bajcar, Tylka, 2014).  

W badaniach wykazano negatywny wpływ neurotyczności na przystosowanie się do 

choroby nowotworowej. Osoby neurotyczne w sytuacji choroby będą reagować wzmożonym 

napięciem, lękiem, nie dopuszczać do siebie trudnych informacji (Lancastle, Boivin, 2005). 

Częściej formułują skargi na zdrowie (Pervin, John, 2002), w większym stopniu wykazują 

tendencję do stosowania emocjonalnych strategii radzenia sobie (Klonowicz, Cieślak, 2004). 

W badaniach Małyszczaka (2007) neurotyczność była opisywana jako miara podatności 

wystąpienia epizodu depresyjnego w odpowiedzi na różne trudności życiowe. Autor ten badał 

występowanie epizodów depresyjnych w chorobach somatycznych – porównywał choroby 
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nowotworowe i nienowotworowe. W przypadku pacjentów nowotworowych depresja 

wystąpiła u połowy osób zakwalifikowanych do grupy osób wysoko neurotycznych. Badania 

tego autora wskazują, że negatywna emocjonalność związana jest z odczuwaniem lęku. A niski 

poziom pozytywnej emocjonalności – z depresją. W związku z tym oczekiwano, że osoby 

wysokoneurotyczne częściej będą uruchamiały style radzenia będące destrukcyjnymi w 

radzeniu sobie z chorobą nowotworową.  

W przypadku ekstrawersji podkreślane jest znaczenie afektu pozytywnego 

(Małyszczak, 2007), czy wiązanie z tą cechą osobowości umiejętności poszukiwania i 

korzystania ze wsparcia (społecznego, emocjonalnego, informacyjnego) (Bajcar, 2012). 

Ekstrawersja wpływa więc pozytywnie na zdrowie psychiczne za pośrednictwem pozytywnego 

afektu oraz strategii radzenia sobie. Przy wysokim poziomie pozytywnej afektywności rzadziej 

występuje depresja (Małyszczak, 2007). Można zatem domniemywać, że osoby 

ekstrawertywne rzadziej będą posługiwały się strategiami związanymi z lękiem i depresją 

(zaabsorbowanie lękowe, bezradność-beznadziejność), niż innymi bardziej konstruktywnymi 

strategiami (pozytywne przewartościowanie, duch walki).  

W swoich badaniach nad psychologicznym dostosowaniem w chorobie nowotworowej 

autorzy skupiali się głównie na badaniu takich cech osobowości, jak neurotyczność (Jenkins, 

May, Hughes, 1991, Ranchor i in., 2002) i optymizm (Bjorck, Hopp, Jones, 1999; Carver i in., 

1993; Epping Jordanord i in., 1999; Helgeson, Snyder i Seltman, 2004; Schnoll, Knowles i 

Harlow, 2002; Stanton i Snider, 1993). 

Ranchor i współautorzy (2002) podają, że w badaniu przystosowania psychicznego w 

chorobie nowotworowej należy uwzględniać kontekst długoterminowy. W badaniach obecne 

są również doniesienia, że pacjenci z doświadczeniem choroby nowotworowej korzystają ze 

strategii przystosowania do choroby również w okresie remisji, a nasilenie tych strategii może 

wiązać się z czasem, jaki upłynął od zakończenia leczenia – osoby w fazie wczesnego przeżycia 

przejawiają większe nasilenie tych strategii, niż osoby znajdujące się w fazie związanej z 

przeżyciem długookresowym (Zucca i in., 2010).  

Badania Olszewskiego i Szczukiewicz (2014) związku między cechami osobowości a 

strategiami radzenia sobie ze stresem, dotyczyły kobiet po mastektomii (i grupy kontrolnej) 

oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. Wyniki ujawniły więcej korelacji cech osobowości 

ze stresem u kobiet po mastektomii. W chorobie nowotworowej najwięcej sposobów radzenia 

sobie ze stresem było skorelowanych z neurotycznością i były to korelacje ujemne 

neurotyczności ze sposobami radzenia sobie ze stresem, za pomocą aktywnego stylu radzenia 

sobie, planowania, unikania konkurencyjnych działań, pozytywnym przewartościowaniem i  
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poczuciem humoru. Dodatkowo neurotyczność korelowała dodatnio z zaprzestaniem 

aktywności, w kierunku bezradności; sumienność korelowała z aktywnym stylem zaradczym. 

Autorzy badań wykazali we wnioskach, że neurotyczność może wpływać na utrudnianie 

adaptacyjności zaradczej, a ugodowość i sumienność sprzyja przystosowaniu psychicznemu. 

Reasumując, wykazano zwiększony wpływ cech osobowości na sposoby radzenia sobie ze 

stresem u kobiet po mastektomii, niż w grupie kobiet zdrowych, co wskazuje na mniejszą 

elastyczność w kontekście sposobów radzenia sobie u kobiet po zabiegu mastektomii, w 

stosunku do kobiet będących zdrowymi, u których radzenie sobie ze stresem może być bardziej 

zależne od innych czynników. U chorych onkologicznie wykazano m.in. umiarkowaną 

negatywną zależność pomiędzy neurotycznością a aktywnym stylem radzenia sobie oraz 

pozytywnym przewartościowaniem oraz pozytywną zależność neurotyczności i zaprzestawania 

działań w kierunku bezradności. Autorzy wskazali też na umiarkowane pozytywne zależności 

ekstrawersji i  poszukiwania wsparcia oraz pozytywnego przewartościowania, co oznacza, że 

ekstrawersja ułatwia przystosowanie psychiczne, a neurotyczność – utrudnia je. 

Badania dotyczące związków cech osobowości  oraz strategii radzenia sobie z chorobą 

nowotworową, prowadziła także na polskim gruncie Boryczko-Pater (2011). Autorka  

stwierdziła, że neurotyczność jest silnie skorelowana ze strategiami: bezradność-

beznadziejność, zaabsorbowanie lękowe. Pacjenci o wyższym poziomie neurotyczności, w 

radzeniu sobie z chorobą onkologiczną, częściej posługiwali się stylem destrukcyjnym. Dlatego 

też w przeprowadzonych badaniach zakładano, że kobiety z rakiem piersi będą ujawniały 

destrukcyjny styl radzenia sobie z chorobą, ale też oczekiwano pozytywnych związków – stylu 

konstruktywnego – w radzeniu sobie ze stresem onkologicznym.    

  

5.3. Zmienne osobowościowe w kontekście rozwoju PTSD i PTG 

 

W sytuacji choroby onkologicznej prawdopodobne jest pojawienie się zaburzeń, jak 

PTSD czy innych negatywnych zmian, mniej oczywisty jest drugi rodzaj następstw, o 

charakterze pozytywnym. Na podstawie literatury i badań w pracy założono związki 

osobowości zarówno ze stresem potraumatycznym (PTSD), jaki wzrostem potraumatycznym 

(PTG). Wiadomo, że obszary traumy korelują z tematyką stresu, a co za tym idzie, ze 

strategiami radzenia sobie ze stresem. Spodziewać się więc można związków PTSD i PTG 

również ze strategiami radzenia sobie ze stresem.   

Uwaga badaczy zajmujących się zjawiskiem stresu po traumie skierowana została w 

stronę zmiennych osobowościowych, ujawniając istotne korelaty objawów PTSD, tj.: 
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neurotyczność (Chung, Berger, Rudd, 2007; Cox, Lauterbach, Vrana, 2001; McFarlane, 1989; 

negatywna emocjonalność (Reis, Carvalho, Elhai, 2016), unikanie szkody (Gil, 2005) i 

reaktywność emocjonalna (Zawadzki, Kaczmarek, Strelau, 2009). Udowodniono zwrotny 

wpływ utrzymujących się objawów PTSD na osobowość (Hong, Lishner, 2016). 

Zawadzki, Kaczmarek i Strelau (2009) wskazują na kilka możliwych efektów leżących 

u podłoża związku cech osobowości z objawami PTSD: (a) podatności, w którym cechy 

osobowości leżą u podłoża rozwoju PTSD, (b) patoplastyczności zgodnie, z którym cechy 

osobowości modyfikują ekspresję PTSD, (c) komplikacji, w którym PTSD zmienia poziom i 

strukturę cech osobowości, (d) spektrum zgodnie, z którym obydwie zmienne mają wspólne 

uwarunkowania. 

Poniżej zaprezentowano badania dotyczące wpływu cech osobowości na wystąpienie, 

siłę, ekspresję oraz przebieg PTSD. Wyniki badań wskazują, że osobowość wiąże się i różnicuje 

osoby pod względem siły PTSD mierzonego kilka miesięcy później (Engelhard, van den Hout, 

Schouten, 2006; van den Hout i Engelhard, 2004). Neurotyczność pozostaje istotnym 

predyktorem wystąpienia PTSD (Cox i in., 2004, Lauterbach, 2004, Miller, 2003) oraz 

predyktorem warunkującym diagnozę PTSD, także w przypadku różnych zdarzeń 

traumatycznych (Cox i in., 2004).  

Lauterbach (2004) dokonał analizy związku neurotyczności z PTSD wśród studentów. 

Zauważył, że wszystkie podkategorie tej cechy mogą predysponować do doświadczania 

silniejszego PTSD, ale najtrafniejszy walor prognostyczny posiadają: lęk, depresja, agresywna 

wrogość i nieśmiałość. Wyniki uzyskano również dla ekstrawersji (Rubin, Boals i Bernsten, 

2008). Stwierdzono, że im wyższy jest poziom neurotyczności, a niższy ekstrawersji, tym 

wyraźniejsze są objawy PTSD w różnych grupach badanych, np. studentów (Rubin i in., 2008).  

Czy można zatem mówić, że cechy osobowości modyfikują ekspresję PTSD oraz czy 

istnieją przesłanki sugerujące, że cechy osobowości warunkują przebieg reakcji PTSD w 

czasie? Istnieje kilka badań, które wskazują, że cechy nie są odpowiedzialne za zmiany w sile 

objawów PTSD. Engelhard, van den Hout i Lommen (2009) w grupie żołnierzy wyjeżdżających 

na misję do Iraku stwierdzili, że mierzona przed wyjazdem cecha neurotyczności nie była 

odpowiedzialna za wzrost objawów PTSD z fazy przed do potraumatycznej. Identyczny wynik 

uzyskano dla kobiet, u których doszło do poronienia. Mierzona przed utratą dziecka 

neurotyczność nie była istotnym predyktorem siły objawów pobudzenia psychofizjologicznego 

po tym zdarzeniu, gdy uwzględniono poziom tych symptomów z okresu ciąży (Engelhard i in., 

2003). 
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Wyniki badań wskazują również na istotną rolę cech związanych z negatywną 

emocjonalnością w rozwoju objawów PTSD, co najprawdopodobniej związane jest z silniejszą 

i trwalszą reakcją warunkowania lęku, związanego z biologicznym podłożem PTSD, wśród 

osób o wyższym nasileniu tej cechy osobowościowej.  

 

Potraumatyczny wzrost (PTG) nie stanowi prostej odwrotności zespołu stresu 

pourazowego (PTSD). Określany jest raczej jako znacząca, korzystna zmiana przejawiająca się 

w sferze poznawczej, emocjonalnej czy behawioralnej (Tedeschi, Park, Calhoun, 1996, 2004). 

Jest zatem zarówno procesem, jak i jego skutkiem powstałym w wyniku radzenia sobie z 

wydarzeniami traumatycznymi, pociągającymi za sobą koszty poznawcze i emocjonalne. 

Ilustrują to poszczególne itemy inwentarza do badania PTG, m.in. 1. Zmieniłem moje życiowe 

priorytety; 2. Bardziej cenię sobie wartość życia; 8. Mam większe poczucie bliskości z innymi; 

18. Moja religijna wiara stała się silniejsza; 19. Odkryłem, że jestem silniejszy, niż myślałem. 

Wśród uwarunkowań pozytywnych zmian potraumatycznych istotna rola przypisywana jest 

szczególnie osobowości. Spośród wielu czynników warunkujących występowanie PTG 

badacze zwracają uwagę na znaczenie indywidualnych właściwości jednostki, w tym cech 

osobowości. Osobowość jest jedną ze zmiennych, która została zbadana pod kątem jej związku 

z PTG. Cechy osobowości są ważnymi czynnikami, gdyż determinują jak osoby przystosują się 

do stresujących wydarzeń oraz jak zdrowieją po tych wydarzeniach (Watson i Hubbard, 1996). 

W literaturze badacze znaleźli powiązania pomiędzy PTG a niektórymi cechami 

osobowości, takimi jak wymiary osobowości w ujęciu koncepcji osobowości Wielkiej Piątki 

(Tedeshi, Calhoun, 1996). W swojej koncepcji wzrostu Calhoun i Tedeschi (1995) akcentują 

rolę osobowości jako regulującą pierwszą reakcję osoby na wydarzenia krytyczne. Pozytywną 

korelację ze wzrostem po traumie wykazują takie wymiary osobowości jak wysokie nasilenie 

otwartości na doświadczenie, ekstrawersji, ugodowości, sumienności oraz niskie 

neurotyczności (Ogińska – Bulik, Juczyński, 2010). Pozytywny związek z PTG wykazują 

również takie cechy jak optymizm, poczucie własnej skuteczności (Ogińska – Bulik, 2014), 

sumienność (Ogińska-Bulik, 2017), nadzieja, odporność, poczucie humoru, czy wewnętrzne 

umiejscowienie odczucia kontroli (Ogińska – Bulik i Juczyński, 2010; Ogińska – Bulik, 2015, 

Zoellner i Maercker, 2006). Pozytywne emocje także pozytywnie korelują z doświadczeniem 

wzrostu potraumatycznego, i w tym procesie mogą odgrywać większą rolę, niż dotychczas 

zwykło się im przypisywać (Zoellner i Maecker, 2006). Traumatyczne zdarzenia nie muszą być 

pozbawione pozytywnych odczuć, co warunkuje większy dystans jednostki do zdarzenia, 

elastyczność oraz pomnożone zdolności integracyjne informacji (Ogińska – Bulik i Juczyński, 
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2010; Ogińska – Bulik, 2015). Według Tashiro i Fraziera (2003), ludzie o wysokim poziomie 

ugodowości są bardziej skłonni do bycia ciepłymi, miłymi i chętnymi do współpracy; mogą 

doświadczać pozytywnych zmian w relacjach interpersonalnych z przyjaciółmi i rodziną po 

niekorzystnych wydarzeniach. W swoich badaniach Tedeschi i Calhoun (1996) stwierdzili, że 

ugodowość jest istotnie skorelowana z PTG w odniesieniu do cech osobowości w ujęciu 

Wielkiej Piątki. Istnieją również badania wskazujące na brak związku między ugodowością a 

PTG. Na przykład Sheikh (2004) nie znalazł istotnej korelacji między tymi dwiema zmiennymi 

wśród osób z chorobami serca (Sheikh, 2004). Tedeschi i Calhoun (1996) opisali również 

istotny związek między sumiennością a PTG. Cecha ta była również skorelowana z czynnikiem 

siły osobistej wzrostu potraumatycznego. Badacze ci stwierdzili również, że wśród studentów 

uniwersyteckich nie ma związku między neurotycznością a PTG. Podobne wyniki były 

wskazywane wśród osób leczonych onkologicznie (Lechner i in., 2003) i pacjentów z 

chorobami serca (Sheikh, 2004). W badaniu Tedeschi i Calhoun (1996) również ekstrawersja 

okazała się powiązana z PTG i była skorelowana ze wszystkimi pięcioma czynnikami PTG. 

Podobnie Szejk (2004) stwierdził, że ta cecha osobowości jest jedyną zmienną osobowościową 

prognozującą PTG w powiązaniu z cechami osobowości w modelu Wielkiej Piątki. W 

przeciwieństwie do tych wyników badań Tashiro i Frazier (2003) nie znaleźli istotnego związku 

między ekstrawersją a potraumatycznym wzrost po przeciwnościach rozpadu związku. Według 

Maercker i Zoellner (2004) kolejna z cech osobowości - otwartość na doświadczenie może 

odgrywać ważną rolę w adaptacji do sytuacji stresowych. Jest bardziej prawdopodobne, że 

osoby z tą cechą osobowości zareagują na sytuacje wysoce stresowe nową orientacją 

filozoficzną i zmianą planów życiowych (Affleck, Tennen, 1996). W niektórych badaniach ta 

cecha osobowości była związana z poszukiwaniem korzyści po traumie. W przytaczanych już 

badaniach Tedeschi i Calhoun (1996) stwierdzili, że otwartość na doświadczenie jest istotnie 

skorelowana z PTG. Istnieją też wyniki badań wskazujące na brak związku między otwartością 

na doświadczenie i PTG (np. Knaevelsrud, Liedl i Maercker, 2010; Sheikh, 2004; Tashiro i 

Frazier, 2003). Zoellner i jej współpracownicy (2008) odkryli, że PTG jest związany z większą 

otwartością na nowe idee u osób, które przeżyły wypadek. Ostatecznie, chociaż istnieją 

sprzeczne ustalenia dotyczące związku między PTG a wymiarami osobowości Wielkiej Piątki, 

badacze wykazali, że osoby z pewnymi cechami osobowości mogą być bardziej podatne na 

rozwój wzrostu potraumatycznego.  

Jak zostało podkreślone we wcześniejszych częściach pracy w teorii rozwoju 

pourazowego podkreśla się doświadczanie przez osoby znaczących zmian we wzorcach myśli, 

uczuć i zachowań (Tedeschi i Calhoun, 2004). Większość dowodów na ten temat została oparta 
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na badania przekrojowych z wykorzystaniem retrospektywnych miar PTG. Istnieją korelacyjne 

dowody potwierdzające hipotezę, że niektóre cechy osobowości związane są z wyższym 

poziomem zgłaszanych objawów pourazowego wzrostu. W szczególności cechy optymizmu, 

ekstrawersji i otwartości na doświadczenie zostały uznane za znaczące predyktory 

zwiększonego poziomu pourazowego wzrostu (Tedeschi i Calhoun, 1996). 

Pojawieniu się PTG sprzyjają osobowościowe charakterystyki jednostki, odporność 

psychiczna oraz stopień jej integracji. Jak wskazują badacze, pozytywną korelację ze wzrostem 

po traumie wykazują takie wymiary osobowości jak wysokie nasilenie otwartości na 

doświadczenia, ekstrawersji, ugodowości i sumienności, a niskie neurotyczności (Ogińska – 

Bulik, Juczyński, 2010). 

Lisica i współautorzy (2019) podjęli się zbadania relacji czynników ochronnych 

(poczucie własnej wartości, optymizm, proaktywne radzenie sobie) oraz odporności 

psychicznej u kobiet z rozpoznaniem raka piersi oraz wyróżnienia czynników ochronnych w 

wyjaśnianiu kryterium wzrostu potraumatycznego. W swoich badaniach 100 kobiet z 

rozpoznaniem raka stwierdzili, że poczucie własnej wartości, optymizm i proaktywne radzenie 

sobie wiązały się ze wzrostem pourazowym i jego czynnikami, takimi jak: nowe możliwości, 

osobista siła, docenienie życia. Wzrost pourazowy nie oznaczał zmniejszenia traumy, ale 

prowadził do zmiany postrzegania, w tym postrzegania życia. Odnosił się on do 

korzystniejszego zarządzania i wykorzystania własnych zasobów, dając możliwość opierania 

się na własnych mocnych stronach i zdolnościach, identyfikowaniu nowych możliwości i 

nawiązywaniu kontaktów z innymi.  

 

Podsumowując należy stwierdzić, iż brakuje badań, które łączą cechy osobowości z 

ujawnianiem u osób zmagających się z chorobą nowotworową PTSD czy PTG. Biorąc pod 

uwagę potencjalne znaczenie cech osobowości dla ujawniania przez chorych stresu 

potraumatycznego i wzrostu potraumatycznego badanie cech osobowości może okazać się 

przydatne dla lepszego rozumienia ich wpływu w procesie dostosowania psychologicznego w 

zmaganiu się osób z chorobą nowotworową. W piśmiennictwie przedmiotu badacze powołują 

się na cechy osobowości jednostki określające podatność na stres, jak również utrudniające 

zmaganie się z sytuacjami kryzysowymi. Według McCrae i Costy (2005) odpowiedzialne są za 

tę podatność cechy osobowości, mające uwarunkowania biologiczne.  

 

W rozdziale wskazano na powiązania cech osobowości ze skutecznością radzenia sobie 

ze stresem onkologicznym. W pierwszej kolejności opisano zarówno konstrukt osobowości, jak 
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i przyjęty w badaniach Pięcioczynnikowy Model Osobowości oparty na cechowym ujęciu 

osobowości. W podrozdziale cechy osobowości a radzenie sobie ze stresem w chorobie 

wykazano rolę osobowości w adaptacji do choroby nowotworowej, szczególnie negatywny 

wpływ neurotyczności na przystosowanie się. W kolejnym podrozdziale dotyczącym 

zmiennych osobowościowych w kontekście rozwoju PTSD i PTG zwrócono uwagę na 

pozytywny wpływ ekstrawersji i negatywny – neurotyczności jako istotnego predyktora 

wystąpienia PTSD, wyższy poziom tej cechy wpływa na wyraźniejsze objawy PTSD, 

pozytywną korelację z PTG takich wymiarów osobowości jak wysokie nasilenie otwartości na 

doświadczenia, ekstrawersji, ugodowości, sumienności oraz niskie neurotyczności. W 

przypadku PTG - cechy optymizm, ekstrawersja i otwartość na doświadczenie zostały uznane 

za jego znaczące predyktory oraz wskazano na pozytywną korelację z PTG takich wymiarów 

osobowości jak wysokie nasilenie otwartości na doświadczenia, ekstrawersji, ugodowości i 

sumienności, a niskie neurotyczności.  

 

ROZDZIAŁ 6. WARTOŚCI W KONTEKŚCIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ 
 

W świecie ludzi chorych onkologicznie (podobnie jak w świecie każdego człowieka) 

funkcjonują wartości, które nadają ukierunkowanie i sens życiu. Osoba chora onkologicznie 

może pełniej odbierać rzeczywistość (bardziej wyraziście), dostrzegać więcej szczegółów, a 

przez to skupiać swoje życie na wartościach bardziej istotnych. Pojawienie się nowotworu, jako  

doświadczenie egzystencjalne o szczególnym znaczeniu, może prowadzić do zmiany hierarchii 

realizowanych celów i wartości. Dlatego też choroba nowotworowej traktowana jest jako 

sytuacja zagrażająca realizacji wartości i celów jednostki. Choroba onkologiczna utrudnia lub 

uniemożliwia zaspokojenie ważnych potrzeb biologicznych, psychologicznych i 

egzystencjalnych oraz zaburza układ celów, co najczęściej wiąże się z silnym lękiem. 

Konfrontacja z chorobą zagrażającą życiu powoduje naruszenie ważnych, cenionych wartości 

przez człowieka. W psychologicznym procesie radzenia sobie z chorobą nowotworową 

szczególnie istotna jest waga tych zmian w systemie wartości chorych.  

 

6.1. Psychologiczne koncepcje wartości  

 

Wartości na przestrzeni wieków były różnie definiowane. Termin ten oznacza 

zazwyczaj to, co dla jednostki jest ważne, co uważa ona za istotne. Interpretacja psychologiczna 

wartości dotyczy jednostki, dla której wyznaczają one relację „ja – świat”. Tradycja 
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definiowania wartości jest bogata. Na gruncie psychologii podawane jest kilka ujęć tego 

zagadnienia (Brzozowski, 2007; Rokeach, 1973) i zaliczane są do klasy przekonań bądź pojęć 

(Brzozowski, 2002). Wartości pokazują to, co jest ważne dla ludzi w ich życiu, wpływają na 

postrzeganie, postawy i zachowania (Schwartz, 1992). Z powodu ich szerokiego wpływu, 

wartości są postrzegane jako zasady przewodnie w życiu ludzi i jako stosunkowo stabilne cechy 

osobowości (Schwartz, 1997). Obecnie psychologowie, rozpatrują więc pojęcie wartości 

uwzględniają aspekt emocjonalny towarzyszący ich przeżywaniu oraz aspekt poznawczo-

behawioralny, związany z organizacją wiedzy i podejmowaniem decyzji na jej podstawie oraz 

z wyborem możliwych sposobów zachowania. 

Koncepcje wartości reprezentowane są przez różne orientacje, interpretowane z różnych 

perspektyw, m.in. z perspektywy emocji, racjonalizmu, naturalizmu i humanizmu kulturowo-

społecznego. Naturalistyczno-humanistyczne ujęcie wartości charakteryzuje się tym, że 

uwzględnia całokształt doświadczenia ludzkiego, wewnętrznego i zewnętrznego, opierającego 

się nie tylko na doznaniach zmysłowych, ale także na refleksji, przewidywaniu następstw i 

akceptowaniu wartości. Pogląd tego typu reprezentują: E. Fromm, G. Allport, A. Maslow, E. 

Goldstein i inni. Badacze tej orientacji zmierzali do całościowego ujęcia jednostki ludzkiej, 

przez to – dążyli do zrozumienia celów dążeń człowieka (za: Matusewicz, 1975).  

Schwartz i Bilsky (1987), w swoim przeglądzie literatury, dotyczącej wartości ludzkich, 

odnotowali znaczną ich liczbę. Większość z nich zdefiniowała wartości przy użyciu pięciu 

atrybutów: a) wartości zostały zdefiniowane jako pojęcia lub wierzenia, b) o pożądanych 

stanach końcowych lub zachowaniach, c) które wykraczają poza szczególne sytuacje, d) 

prowadzą do wyboru lub oceny zachowań i zdarzeń, e) są uporządkowane według względnego 

znaczenia. W tym samym artykule Schwartz i Bilsky postulowali, że wartości to poznawcze 

przedstawienie następujących trzech uniwersalnych potrzeb ludzkich: (1) potrzeby biologiczne 

organizmu; (2) społeczne wymagania interakcyjne dla koordynacji interpersonalnej oraz (3) 

społeczne wymagania instytucjonalne dotyczące dobrobytu i przetrwania grupy. Autorzy 

twierdzą, że jednostki – aby poradzić sobie z rzeczywistością, muszą rozpoznać, przemyśleć i 

planować reakcje na wszystkie trzy wymagania.  

Ciekawą koncepcję wartości zaproponował Milton Rokeach (1973). Jego teoria 

wartości jest częścią ogólniejszej teorii dotyczącej systemu przekonań (belief system), w którym 

można wyodrębnić dziesięć głównych części (podsystemów), od najbardziej centralnych do 

najbardziej peryferycznych, gdzie wartości zajmują jedne z najbardziej centralnych miejsc, co 

świadczy o ich wadze i doniosłości funkcji regulacyjnych osobowości. Według Rokeacha 

(1973) wartości są przekonaniami, że określone postępowanie lub ostateczny cel życia jest 
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indywidualnie i społecznie bardziej atrakcyjny, niż inne cele życiowe. Rokeach umiejscawiał 

wartości w centralnym miejscu struktury osobowości. Według niego komponenty poznawcze, 

emocjonalne i behawioralne wartości warunkują postawy i zachowania oraz pełnią wobec 

postaw rolę nadrzędną. Rokeach traktuje wartości jako: standardy rządzące zachowaniami 

jednostek, wyuczona organizacje zasad kierujących decyzjami i rozwiązywania konfliktów. 

Według Rokeacha, system wartości indywidualnych umożliwia osobie wybór pomiędzy 

pożądanymi alternatywnymi zachowania i stanami końcowymi. Wartości są stosunkowo 

stabilne, ale czynniki, takie jak doświadczenia życiowe, nowe role i zakres odpowiedzialności 

mogą zmienić znaczenie poszczególnych wartości.  

Według Rokeacha (1973) koncepcja wartości bez hierarchii jest niewystarczająca, 

ponieważ wartość może być pożądana, ale inne wartości mogą być bardziej pożądane. 

Konieczne staje się organizowanie wartości w ogólnym systemie hierarchicznym w celu 

wspierania funkcjonowania w sytuacji sprzecznych lub zagrożonych (niełatwo osiągalnych) 

wartości. Rokeach (1973) przyjmuje, że ogólna liczba wartości cenionych przez ludzi nie jest 

zbyt duża i wynosi kilkadziesiąt. Różny natomiast może być stopień ich ważności dla 

poszczególnych jednostek. Rokeach sprowadza system wartości, do dwóch równolicznych 

głównych grup, złożonych 36 wartości, wyodrębnionych z ogólnego systemu przekonań 

człowieka, do których należą: system wartości ostatecznych oraz system wartości 

instrumentalnych. Wartości ostateczne, to najważniejsze, ponadsytuacyjne cele ludzkiego 

życia, odnoszące się do najważniejszych celów w życiu, a wartości instrumentalne - to ogólne 

sposoby postępowania przydatne do realizacji wartości ostatecznych, dotyczące 

najogólniejszych sposobów postępowania. Pierwsza grupa wskazuje na cele, które ludzie 

czynią przedmiotem swych dążeń, druga natomiast odnosi się zarówno do sposobów 

postępowania, jak i cech osobowości, dzięki którym cele te dają się zrealizować (Johnston, 

1995). Niektórzy autorzy traktują odróżnienie wartości instrumentalnych i ostatecznych, które 

zastosował Rokeach, jako nieuzasadnione konceptualistycznie i niepotwierdzone poprzez 

pomiar respondentów, którzy nie odróżniali spontanicznie wartości instrumentalnych od 

ostatecznych (np.: Feather, 1986; Schwartz i Bilsky, 1987). Rozróżnienie wartości na 

instrumentalne i ostateczne zostało jednak utrzymane we współczesnych badaniach (Musil, Rus 

i Musek, 2009).  

W systemie wartości ostatecznych, dotyczących najważniejszych celów w życiu 

człowieka Rokeach (1973) wyróżnia: (1) wartości indywidualne (osobiste), oraz (2) wartości 

społeczne. Wartości społeczne to np. Bezpieczeństwo narodowe, Pokój na świecie i Równość. 

Natomiast do wartości osobistych należą m.in.: Trwałość życia rodzinnego, Mądrość, Dojrzała 
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miłość, Wygoda życia. System wartości instrumentalnych odnosi się do najogólniejszych 

sposobów postępowania, sposobów osiągania celów. Również w tej grupie autor dokonał 

podziału na dwie podgrupy: (1) wartości moralne oraz (2) wartości kompetencyjne. W skład 

wartości moralnych wchodzą takie wartości jak: umiejętność kochania, umiejętność 

przebaczania, uczciwość, odpowiedzialność. Do podgrupy wartości kompetencyjnych 

zaliczamy wartości typu: ambicja, intelektualizm, szerokie horyzonty, wyobraźnia. Hierarchia 

wartości, opracowana przez Miltona Rokeacha jest użyteczna w diagnozowaniu preferowanych 

wartości przez ludzi, a skonstruowana na bazie wartości skala RVS, pozwala ocenić strukturę 

deklarowanych wartości (Brzozowski, 2002, 2007). 

Psychologiem, który zbudował koncepcję wartości i zdefiniował je w kategoriach 

przekonań, umieszczając tym samym w poznawczej tradycji Miltona Rokeacha, jest Shalom H.  

Schwartz (Schwartz i in., 2001). Teoria wartości Schwartza jest jedną z najbardziej 

powszechnych konceptualizacji wartości (1992, 2006). Propozycja ta stanowi jedną z części 

teoretycznych badań własnych. Według Schwartza wartości-przekonania dotyczą celów, jakie 

sobie ludzie stawiają, celów motywacyjnych, godnych pożądania i ponadsytuacyjnych. W 

koncepcji Schwartza odmienna jest natomiast struktura wartości i ich katalog (Cieciuch, 2013).  

Powyżej przedstawiono tylko niektóre wybrane koncepcje wartości. Problematyka 

wartości jest niejednorodna, wiąże się z pewnymi aspektami afektywno-poznawczymi 

funkcjonowania człowieka oraz jego aktywnością celową wyrażającą motywy działania. 

Psychologicznie można traktować wartości jako indywidualne, zinternalizowane 

doświadczenia o charakterze poznawczym. Hierarchia wartości stanowi konsekwentny układ, 

pod względem ich ważności dla osoby wartościującej. Psychologiczne ujęcie wartości skupione 

jest więc na znaczeniu ich w życiu psychicznym człowieka, a zarazem w rozwoju osobowości. 

Wyznawane przez jednostkę wartości są czynnikiem decydującym o jego zachowaniu, 

postępowaniu oraz determinują ustalanie celów życiowych, stanowią podstawowe kryterium 

dokonywania wyborów, i pozwalają określić sens życia człowieka. Pojęcie wartości jest różnie 

ujmowane, jednak jak zauważa Dyczewski (2001) wartości odgrywają kluczową rolę w życiu 

człowieka, definiując jego samego. Wartości są postrzegane przede wszystkim jako stabilne 

(Schwartz, 1998) i większość badań nad wartościami opiera się na założeniu, że mogą być 

używane jako stabilne charakterystyki osobowości. Wartości wraz z cechami osobowości są 

najbardziej istotnymi i dość dobrze opisanymi w psychologii (opartymi na psychologii 

motywacyjnej) klasyfikacjami różnic między ludźmi (Cieciuch, 2011). 

Przykładem wartości porządkującej rzeczywistość jest integralność, która ma według 

Popielskiego (2009) niebagatelne znaczenie dla rozwoju jednostki. Poczucie integralności 
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osoby z kimś lub z czymś pozwala jej na zachowanie spójności z rzeczywistością. Warto 

zaznaczyć, że psychologiczne ujęcia wartości przenoszą ich zagadnienie także na grunt 

kliniczny. Badacze twierdzą, że hierarchia wartości, ich wzajemne relacje spójności, bądź jej 

braku, mają wpływ na funkcjonowanie osoby, a więc także na jej zdrowie psychiczne, a pod 

wpływem szczególnych wydarzeń życiowych, czy psychoterapii system wartości jednostki 

może ulec istotnym zmianom (Popielski, 2009, 2015).  

Autorem najczęściej przywoływanej w publikacjach naukowych teorii wartości jest 

Shalom H. Schwartz (1992, Schwartz i in. 2012), który objął zakresem swoich badań zarówno 

treść, jak i strukturę preferowanych przez ludzi wartości. Modelowi wartości Schwartza 

poświęcony będzie kolejny podrozdział pracy. 

 

6.2. Kołowy model wartości Schwartza   

 

W 1987 r. Shalom Schwartz opublikował wraz z Wolfgangiem Bilskym artykuł 

poświęcony nowemu spojrzeniu na tematykę wartości (Schwartz, Bilsky, 1987). Autorzy 

zaproponowali model, zakorzeniony w modelach poprzedników, Rokeacha (1973) i Allporta 

(1961), ale zawierający nowe tezy dotyczące struktury wartości. 

 Schwartz (1992, 2006), konstruując swoją teorię wartości, usytuował ją w poznawczej 

tradycji Rokeacha (1973), według którego, jak wspomniano powyżej, wartości jednostki 

stanowią swego rodzaju system, w którym poszczególne jego elementy są uporządkowane 

według stopnia ważności czy preferencji. Schwartz zaczerpnął od Rokeacha założenie o 

skończonej liczbie wartości, (tj. kilkudziesięciu ogólnych kategorii wartości, których treści są 

powszechnie znane ludziom bez względu na kulturę, z której się wywodzą).  

Autor omawianej teorii wartości twierdzi, że wartości jako przekonania pełnią funkcję 

kryteriów, zasad, reguł czy standardów wykorzystywanych przez człowieka do 

selekcjonowania i oceniania działań, zdarzeń oraz ludzi, w tym również samego siebie 

(Brzozowski, 2002). Zatem definicja wartości zaproponowana przez Schwartza (1992; 

Schwartz, Bilsky,  1990; por. Cieciuch, 2013) zawiera w sobie pięć komponentów, w których, 

wartości są ujmowane jako: (1) pojęcia lub przekonania (2) dotyczą pożądanych celów – 

stanów lub zachowań, (3) mają charakter ponadsytuacyjny (nie związany z konkretną sytuacją), 

(4) kierują selekcją i oceną zachowań i zdarzeń, (5) uporządkowane są w hierarchię ważności 

(Cieciuch, Zaleski, 2011). Najistotniejsze, z punktu widzenia rozumienia wartości w ujęciu 

Schwartza mają punkty (1) i (2) - wartości traktowane są jako przekonania dotyczące celów i 

wywołują emocje. Oznacza to, że realizacja lub niemożność realizacji wartości mają swoje 
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konsekwencje (pozytywne lub negatywne) w sferze emocjonalnej człowieka (Cieciuch, 2013). 

Osobistym wkładem Schwarza, świadczącym o oryginalności jego koncepcji, jest struktura 

wartości oraz ich katalog będący próbą kompleksowego opisu ludzkich wartości. Jednakże 

argumenty świadczące o tej kompletności są jedynie empirycznej natury, brakuje natomiast 

uprzedniej wobec niego teorii, która gwarantowałaby jego zasadność i integralność (Cieciuch, 

2010). 

Schwartz (1992) w pierwotnej wersji swojej teorii, wychodząc z przekonania o 

motywacyjnym podłożu wartości, zdefiniował 10 wartości,  zgodnie z motywami, które leżą u 

ich podstaw, a kluczową cechą jego teorii jest struktura wzajemnych powiązań wśród tych 

wartości. Te dziesięć podstawowych uznanych wartości występuje w różnych kulturach i każda 

z nich może być scharakteryzowana za pomocą opisu jednego charakterystycznego celu 

motywacyjnego:  

1) niezależność własnego kierunku myślenia i działania – wybieranie, tworzenie i 

odkrywanie; 

2) stymulacja – nowość i wyzwania życiowe; 

3) hedonizm – przyjemność i zmysłowe gratyfikacje swojego ego; 

4) osiągnięcia – osobiste sukcesy osiągane dzięki własnym kompetencjom (zgodnie z 

normami społecznymi); 

5) władza – status społeczny i prestiż, dominacja (kontrola) nad ludźmi i zasobami; 

6) bezpieczeństwo – bezpieczeństwo, harmonia i stabilizacja społeczeństwa, relacji i 

osobista; 

7) przystosowanie (zgodność) – powstrzymanie skłonności i impulsów mogących 

wyrządzić innym szkody oraz mogących zakłócić oczekiwania społeczne lub 

mogących naruszyć normy (podporzadkowanie siebie nałożonym oczekiwaniom 

społecznym); 

8) tradycja – szacunek, zaangażowanie i akceptacja zwyczajów oraz idei kulturowych i 

religijnych; 

9) życzliwość – dbanie o zachowanie i zwiększanie dobrobytu innych, najbliższych ludzi; 

10) uniwersalizm – tolerancja, zrozumienie i ochrona dobra wszystkich ludzi oraz uznanie 

i szacunek dla przyrody. 

Teoria wartości Schwartza jest obecnie najbardziej popularna, sprawdzona i najchętniej 

wykorzystywana w badaniach. W swoim nowatorskim pomyśle Schwartz ujmuje wartości, 

tworzy gramatykę ich opisu jako regułę koła. Według Schwartza na poziomie indywidualnym 

wartości tworzą hierarchię, same nie są jednak bytami od siebie niezależnymi, w związku z 
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czym, część z nich jest blisko ze sobą związana, a część – ma charakter przeciwstawny, co 

oznacza, że nie da się ich realizować jednocześnie. Schwartz zakładał, że istnieją relacje między 

wartościami, ale nie są to niezależne od siebie charakterystyki. Wartości mogą istnieć ze sobą 

w relacji podobieństwa (zgodności) lub konfliktu. Każdej z wartości odpowiada zatem wartość, 

która usytuowana jest w kołowej strukturze w sposób przeciwległy, co oznacza, że dla każdej 

można wyróżnić wartość opozycyjną (ujemnie z nią skorelowaną) (Schwartz, Bilsky, 1990). 

Zależności pomiędzy wartościami umieszczonymi na kole odzwierciedlają konflikty 

motywacyjne i kompatybilność, w taki sposób, że każda wartość ma wspólną motywację z 

sąsiednimi wartościami w kręgu i  sprzeczną motywację z wartościami po przeciwnej stronie 

okręgu.  

Wartości zwykle definiowane są jako abstrakcyjne ideały, służące jako wskazówki, 

priorytety, zasady w życiu ludzi. Wiele z najnowszych badań dotyczących wartości 

wykorzystują ramy dostarczone przez Schwartza (1992), w jego teorii wartości (Values 

Theory), gdzie Schwartz zdefiniował wartości jako narzucone sobie kryteria, które pomagają 

zachować równowagę między motywami wynikającymi z potrzeb jednostek rozumianych w 

kontekście większej społeczności/grupy. Schwartz zaproponował, aby te motywy, mniej więcej 

uniwersalne, były zorganizowane według dwóch wymiarów przedstawionych na poniżej 

zaprezentowanym rysunku 3, odzwierciedlającym sformułowany przez autora model kołowy 

wartości.  

 

Rysunek 4. Koło wartości Schwartza w modelu klasycznym. Źródło: Schwartz (1992), por. 

Schwartz (2006), Cieciuch  (2013). 
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Rysunek 4 przedstawia graficzne odzwierciedlenie relacji między typami wartości 

(value types) Schwartza (1992). Ukazuje, które wartości są ze sobą w relacji zgodności (blisko 

na kole), a które w relacji konfliktu (po przeciwnych stronach koła). Wartością podobną do 

życzliwości, czyli dbania, troski o bliskich, ważnych ludzi jest uniwersalizm (z którym łączy ją 

dbanie o innych i otoczenie, a nie działanie jedynie w swoim interesie). Wartościami 

przeciwstawnymi są osiągnięcia i władza (czyli osiąganie swoich celów bez zważania na 

innych). Podobnie rzecz ma się z ogólniejszymi grupami wartości - w konflikcie, po 

przeciwległych stronach koła, znajdują się wartości: zachowawczość i otwartość na zmiany 

oraz przekraczanie siebie i umacnianie siebie.  

Wartości przekraczania siebie są w tym ujęciu motywowane wzrostem i koncentracją 

na innych. Wartości otwartości są podobne do przekraczania siebie pod względem motywacji 

wzrostu, ale różnią się pod względem drugiego wymiaru, ponieważ są motywowane 

koncentracją na sobie. Są zatem w tym zakresie podobne do wartości umacniania siebie, które 

są motywowane właśnie koncentracją na sobie oraz ochroną siebie. Z kolei wartości 

zachowawczości są motywowane również ochroną siebie (w czym są podobne do wartości 

umacniania siebie) oraz koncentracją na innych (w czym są podobne do wartości przekraczania 

siebie). Tym samym w proponowanej tu interpretacji dotychczasowe wymiary stają się grupami 

wartości, mierzonymi za pomocą kwestionariusza. Nowe wymiary (wzrost versus ochrona 

siebie oraz koncentracja na innych versus koncentracja na sobie) nie są bezpośrednio mierzone, 

ale organizują układ wartości i relacje między nimi (Cieciuch, 2013). 

Propozycje odniesione do interpretacji wartości wprowadzone przez Schwartza są 

niezwykle interesujące w swojej definicji wartości jako poznawczej reprezentacji celu 

mającego motywacyjne znaczenie dla podmiotu oraz ponadsytuacyjny charakter. 

Identyfikowanie wymiarów wartości związanych z koncentracją na własnej osobie oraz 

sprawnością przekraczania własnej osoby wydaje się równie kluczowe, jak docenianie wymiaru 

otwartości na zmiany versus zachowawczości. Schwartz definiuje wartości jako motywatory 

zależne od sytuacji oraz jako przewodnie zasady kierujące postępowaniem człowieka. 

Kształtują się one w danej kulturze od początku życia i kierują człowiekiem w dorosłym życiu. 

Charakterystyczna jest dwupoziomowa analiza wartości: dziesięć podstawowych typów na 

poziomie indywidualnym tworzy dwa niezależne od siebie wymiary wartości wyższego rzędu, 

a ich przeciwległe bieguny tworzą wartości opozycyjne. 

W teorii Schwartza zwracają uwagę zastosowane dwie charakterystyki struktury 

wartości. Pierwsza z nich sugeruje, że wartości tworzą kontinuum motywacyjne, co oznacza, 

że wartości podobne leżące obok siebie mogą być realizowane w jednym akcie działania. Z 
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kolei w drugiej zwraca się uwagę na przywołaną już kołowość struktury. Wartości podobne 

znajdują się blisko siebie, a wartości przeciwległe, w modelu kołowym, nie mogą być 

realizowane w jednym akcie działania. Zdaniem Schwartza wartości odgrywają większą rolę 

regulacyjną niż cechy osobowości w warunkach sprawowania kontroli poznawczej nad 

podejmowanymi przez jednostkę działaniami, to znaczy, gdy istnieje możliwość przemyślenia 

postępowania oraz uświadomienia sobie jego skutków (Schwartz, 1992; za Martynowicz, 

2004). 

W tak rozumianym i ustrukturowanym modelu wyróżnia się dwie grupy wartości: 

Przekraczanie siebie (Self-transcendence)  -     Umacnianie siebie (Self-enhancement) 

Uniwersalizm (Universalism)                            Osiągnięcia (Achievement) 

Życzliwosć (Benevolence)                                 Władza (Power) 

                                                                           Hedonizm (Hedonism) 

Otwartość na zmiany (Openess to change)  -    Zachowawczość (Conservation) 

Samosterowność (Self-direction)                       Ugodowość (Conformity) 

Stymulacja (Stimulation)                                   Tradycja (Tradition) 

Hedonizm (Hedonism)                                       Bezpieczeństwo (Security) 

 

Wskazane przeciwległe grupy wartości mogą być interpretowane jako wartości 

wyższego rzędu (Cieciuch, 2013). Hedonizm jest graniczną wartością, wchodzącą w skład 

dwóch sąsiadujących grup wartości – umacniania siebie i otwartości na zmiany. Cztery grupy 

wartości konstytuują krańce dwóch wymiarów: przekraczanie siebie versus umacnianie siebie 

i otwartość na zmiany versus zachowawczość (Cieciuch, 2013). 

Główna teza teorii wartości w ujęciu Schwartza jako poznawcza reprezentacja 

(przekonanie) motywacyjnego, godnego pożądania, ponadsytuacyjnego celu dotyczy dwóch 

cech struktury wartości: kontinuum i kołowości. Wartości tworzą kontinuum, zatem każdy 

podział owego kontinuum na wydzielone, odrębne jednostki, jest w pewnym stopniu 

niezależny. Kontinuum wartości jest według Schwartza kontinuum motywacyjnym, co 

oznacza, że wartości usytuowane obok siebie są motywacyjnie podobne i mogą być 

realizowane w jednym działaniu. W kontinuum wartości o kształcie koła zasada podobieństwa 

sąsiadujących wartości jest uzupełniona o zasadę opozycyjności (niezgodności) wartości 

przeciwległych, leżących po przeciwnej stronie koła. Niezgodność oznacza trudność 

(niemożliwość) jednoczesnej realizacji tych wartości w jednym działaniu, a także sprzeczne 

konsekwencje realizacji tych wartości (Cieciuch, 2013). Dotąd kontinuum dzielono na 10 

wartości lub 4 wartości tzw. wyższego rzędu – higher order values. Te 4 wartości obejmowały 
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krańce koła: „przekraczanie siebie” i po stronie przeciwnej koła „umacnianie siebie” oraz 

„zachowawczość” i po przeciwległej stronie „otwartość na zmiany”. 

W 2012 roku kołowy model wartości został przez Schwartza i jego współpracowników 

zmodyfikowany (Schwartz i in., 2012). Ostateczna wersja modelu opiera się na założeniu 

tworzonego przez wartości kontinuum, a więc na możliwych innych podziałach tego 

kontinuum. W analizach empirycznych wyłoniono 19 bardziej precyzyjnie zdefiniowanych 

wartości, ułożonych w kolejności przewidywanej teoretycznie, przyjmujący również kołową 

postać. Przeprowadzona przez Schwartza i jego współpracowników modyfikacja modelu 

wartości została potwierdzona w badaniach w 10 krajach (także w Polsce). Badania 

potwierdzają przyjęty model, wszystkie 19 wartości są rozróżnialne, mimo iż niektóre są ze 

sobą silnie skorelowane. Najbardziej skorelowane są ze sobą wartości sąsiadujące ze sobą, 

najmniej - wartości leżące po przeciwnych stronach koła (Cieciuch, 2013). W oparciu o 

definicje opracowane przez Schwartza (1992) oraz biorąc pod uwagę motywację, która 

towarzyszy cenieniu każdej z wartości, stworzono katalog 19 charakterystyk, dzieląc 

jednocześnie koło na mniejsze cząstki (Schwartz i in., 2012). Źródłem wprowadzonych 

modyfikacji było stwierdzenie, iż wartości tworzą kontinuum, a więc można je podzielić na 

mniejsze obszary. Graficzną prezentację układu wartości w zmodyfikowanym modelu 

kołowym przedstawiono na rysunku 5. 

 

 

Rysunek 5. Koło wartości Schwartza w modelu zmodyfikowanym. Źródło: Cieciuch (2013). 
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Tak więc, w kołowym modelu struktury wartości Schwartza istotne są dwie reguły 

porządkujące ich miejsce, stanowiące konsekwencje kołowego kontinuum i rozumienia 

wartości jako reprezentacji poznawczej motywacyjnych celów. Są to reguły zgodności i 

konfliktu. W zgodzie z nimi wartości sąsiadujące ze sobą w kołowym modelu są możliwe do 

współrealizowania stanowiąc reprezentację poznawczą zbliżonych celów. Z kolei wartości 

usytuowane po przeciwległych stronach koła nie są możliwe do współrealizowania, ponieważ 

stanowią reprezentację poznawczą sprzecznych celów.  

Z punktu widzenia zmodyfikowanej teorii wartości można dodatkowo wzbogacić opis 

wartości, przyjmując dwa nowe, główne wymiary motywacyjne, tzn.: koncentracja na sobie 

versus koncentracja na innych oraz ochrona siebie versus wzrost. Wartości przekraczania siebie 

są w ujęciu zmodyfikowanym motywowane wzrostem i koncentracją na innych. Wartości 

otwartości są podobne do przekraczania siebie pod względem motywacji wzrostu, ale różnią 

się pod względem drugiego wymiaru, ponieważ są motywowane koncentracją na sobie. Są więc 

w tym zakresie podobne do wartości umacniania siebie, które są motywowane właśnie 

koncentracją na sobie oraz ochroną siebie. Z kolei wartości zachowawczości są motywowane 

także ochroną siebie (w czym są podobne do wartości umacniania siebie) oraz koncentracją na 

innych (w czym są podobne do wartości przekraczania siebie). Tym samym w proponowanej 

interpretacji dotychczasowe wymiary stają się grupami wartości, mierzonymi za pomocą 

kwestionariusza. Nowe wymiary (wzrost vs ochrona siebie oraz koncentracja na innych vs 

koncentracja na sobie) organizują układ wartości i relacje między nimi. 

W interpretacji modelu Schwartza istotne jest również zidentyfikowane przez autora 

trzech nieuświadamianych przez jednostkę obszarów reprezentowanych przez wartości w 

formie świadomych celów. Stanowią je: (1) biologicznie uwarunkowane potrzeby; (2) motywy 

społeczne wynikające z konieczności interakcji społecznych umożliwiających współpracę; (3) 

wymagania społeczno-instytucjonalne służące przetrwaniu i dobru grupy (Cieciuch, 2013). 

Ponadto w interpretacji Schwartza katalog ludzkich wartości stanowi zbiór skończony. 

Możliwe są również różne podziały kontinuum wartości na liczbę pewnych grup według 

przyjętych kryteriów. Istotna jest też kwestia kołowej struktury wartości odzwierciedlającej 

wzajemne relacje podobieństwa elementów sąsiadujących w modelu kołowym i sprzeczności 

elementów przeciwległych w jego strukturze (Cieciuch, 2013).  

W modelu Schwartza zwraca się uwagę na dwie grupy wartości wyższego rzędu 

zbudowane w oparciu o ich dychotomiczne uporządkowanie. Po pierwsze, autor identyfikuje 

wymiar Przekraczania siebie – Umacniania siebie zawierający w swoim obszarze wartości 

podstawowe w postaci: uniwersalizmu i życzliwości - osiągnięć, władzy i hedonizmu. Po 
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drugie, autor wskazuje na wymiar Otwartości na zmiany - Zachowawczości zawierające w 

swoim obszarze wartości podstawowe w postaci: samosterowności, stymulacji, hedonizmu -

ugodowości, tradycji, bezpieczeństwa. 

Dwuwymiarowa taksonomia, która organizuje dziesięć podstawowych wartości 

sprzeciwia się wartościom samo-transcendencji (uniwersalizm i życzliwość) z wartościami 

samodoskonalenia (Schwartz, 1992, Verkasalo, Lönnqvist, Lipsanen i Helkama, 2009). 

Wartości samo-transcendencji podkreślają akceptację innych jako ważna jest troska o ich 

dobro, a wartości samodoskonalenie podkreślają własny względny sukces i kontrolę nad 

innymi. Druga oś przeciwstawia się wartościom konserwatywnych (zgodność, tradycja, 

bezpieczeństwo) z otwartością na zmianę wartości (samokierowanie i stymulacja). Wartości 

ochrony podkreślają samoograniczenie, zachowanie tradycyjnych praktyk i ochrony 

stabilności, podczas gdy wartości otwartości na zmiany podkreślają własne niezależne myślenie 

i działanie i sprzyjają zmianie. Dziesiąta wartość, hedonizm, znajduje się pomiędzy otwartością 

na zmiany a biegunem samodoskonalenia. Ta struktura wynika z faktu, że działanie w dążeniu 

do jakiejkolwiek wartości ma konsekwencje, które są sprzeczne z niektórymi wartościami, ale 

są zgodne z innymi.  

 

6.3. Wartości w doświadczeniu choroby onkologicznej 

 

Reed (1987) oraz Pargament i współautorzy (1990) postulowali już kilka dekad temu, 

by uwzględniać wartości w badaniach nad jakością życia pacjentów, nad stresem i strategiami 

radzenia sobie. Mimo to, wartości do niedawna nie były uwzględniane w badaniach nad 

jakością życia i w ogólnych paradygmatach stresu i radzenia sobie. Nadal brakuje koncepcji i 

badań, które włączają system wartości jednostki w kontekst radzenia sobie ze stresem choroby, 

a w szczególności – choroby onkologicznej.  

Na istotną rolę wartości, a raczej ich reorganizacji w radzeniu sobie z chorobą 

nowotworową wskazuje dobitnie proces potraumatycznego wzrostu w tej chorobie (p. 

rozdz. 3). Na wagę zmian w systemie wartości w psychologicznym procesie radzenia sobie z 

chorobą nowotworową zwracali także uwagę Andrykowski i inni (1993) oraz Arman i 

Rehnsfeldt (2003). Arman i Rehnsfeldt (2003) uważają, że cierpienie wynikające z choroby 

może zostać przezwyciężone, jeśli pacjenci wyznaczają sobie nowe cele i wartości. Tak więc, 

istotne wydaje się badanie postrzeganych przez pacjenta zmian priorytetów w obrębie wartości, 

w przypadku zagrażającej życiu diagnozie raka. Andrykowski i współautorzy (1993; s. 274) 

twierdzą, że "psychospołeczne doświadczenie chorych na nowotwór jest wydarzeniem, które 
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wiąże się z istotnymi negatywnymi skutkami, które mogą skłonić jednostki do 

zrestrukturyzowania ich systemu wartości”.  

Arman i Rehnsfeldt (2003) wskazują, że proces zmian zainicjowany przez diagnozę 

raka prowadzi do zmian w wartościach (związanych z akceptacją uwarunkowań życia i śmierci, 

rozwojem religijności i duchowości, znajdowaniem znaczenia i sensu). Autorzy ci uważają, że 

cierpienie wynikające z choroby (związane z ograniczeniami i zagrożeniami, jakie ona niesie) 

może zostać przezwyciężone, jeśli pacjenci wyznaczają sobie nowe cele i wartości. Związek 

między wartościami i cierpieniem był wskazywany już dawno. Frankl (1984) zwrócił uwagę, 

że cierpienie ujawnia wartości, które jednostka utraciła, lub które są zagrożone utratą. 

Cierpienie nie tylko ujawnia utracone wartości, ale wskazuje również na odkryte - w sytuacji 

cierpienia (lub dzięki cierpieniu) - nowe wartości.  

W prospektywnym badaniu pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego 

Nordin, i współautorzy (2001), oceniali znaczenie wartości życiowych dwukrotnie w ciągu 

pierwszych  miesięcy po postawieniu diagnozy. W tym okresie pacjenci zgłaszali wzrost takich 

wartości, jak Harmonia, Mobilność i Zdrowie. Rozbieżności w postrzeganiu przez pacjentów 

nowotworowych wartości autorzy wiązali z występującymi u nich wysokimi poziomami lęku i 

depresji.  

Zmiany w systemie wartości jednostki są też wyjaśniane Teorią Opanowywania Trwogi 

(Greenberg, Simon, Pyszczynski, 1992), zgodnie z którą ludzie na różne sposoby bronią się 

przed obezwładniającym uczuciem strachu, związanym z przekonaniem, że życie toczy się w 

warunkach niepewności, zagrożenia utraty cenionych wartości oraz świadomości nieuchronnej 

śmierci. Zmiany w systemie wartości w reakcji na krytyczne wydarzenia wyjaśniają także 

koncepcje kryzysu emocjonalnego. 

Janoff-Bulman (2004) podkreśliła potencjał traumy dla "roztrzaskanych założeń", które 

mieli pacjenci - w odniesieniu do siebie, przyszłości i świata. Teorie radzenia sobie i 

przystosowania się do przeciwności losu i kryzysu zakładają, że jednostki posiadają 

fundamentalnie pozytywne, adaptacyjne założenia dotyczące świata i jego miejsca w nim. 

Wierzą, że życie jest znaczące, uporządkowane, celowe, postrzegają siebie jako wartościowe 

osoby i uważają, że świat jest w zasadzie sprawiedliwy i przewidywalny (por. Thornton, 2002). 

Kiedy takie przekonania są kwestionowane lub zakłócane przez wystarczająco traumatyczne 

lub stresujące zdarzenia, człowiek stara się odbudować swój światopogląd (Janoff-Bulman, 

1989). 
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Zmiana preferencji wartości prowadzi do zmiany postaw, a co za tym idzie zachowań 

związanych z tymi postawami. Motywem inicjującym zmiany w systemie przekonań, zdaniem 

Rokeacha (1973), może być dążenie do utrzymania i polepszenia wyobrażeń o sobie samym 

(poczucie własnej wartości). Jeśli wyobrażenia dotyczące własnej osoby budzą niezadowolenie 

z siebie, oznacza to, że jednostka dostrzegła niezgodność czy dysonans między swoimi 

przekonaniami. Zdaniem Parsonsa (1969), to co często uznawane jest za zmianę wartości, jest 

nowym uszczegółowieniem wartości w nowych warunkach strukturalnych i sytuacyjnych. W 

nowych, ekstremalnych warunkach, człowiek może stać przed krańcowymi wyborami. 

Wówczas pojęcie wartości, bez uhierchizowania ich, przestaje wystarczać. Powstaje 

konieczność organizacji owych wartości w pewien uogólniony system hierarchiczny, 

pozwalający na funkcjonowanie w warunkach sprzecznych lub zagrożonych (mniej 

osiągalnych) wartości. Wydaje się więc, że realizacja potrzeb w zmienionych przez chorobę 

warunkach pociąga za sobą zmianę w systemie wartości. W tych warunkach człowiek nie może 

zachowywać się zgodnie ze wszystkimi akceptowanymi przez siebie wcześniej (przed diagnozą 

choroby) wartościami. Pacjent w chorobie musiałby zatem przeorganizować swoją 

dotychczasową hierarchię wartości. 

Teoria Park i Folkman (1997) radzenia sobie skoncentrowana na tworzeniu znaczenia 

(The Meaning Making Model, meaning focused coping) jest jedną z nielicznych koncepcji, 

włączających wartości do procesu adaptacji do choroby. W ramach tej teorii podkreśla się rolę 

przypisywania znaczenia jako strategii zaradczej, wiążącej się z przeformułowaniem celów i 

wartości. Zgodnie z tym modelem, stres pojawiający się w przebiegu poważnej choroby, np. 

nowotworowej, jest wynikiem rozbieżności pomiędzy rozumieniem tej choroby a posiadanymi 

celami życiowymi i przekonaniami (Park i Folkman, 1997, Folkman, 2008, Park, 2010).  

W perspektywę ujmującą wartości w kontekst trajektorii życia osób z doświadczeniem 

nowotworu, wpisuje się koncepcja Brennana (2001), który w strategiach radzenia sobie w 

procesie adaptacji do choroby, ujmuje restrukturyzację poznawczą w postaci ustanawiania 

nowych celów, priorytetów i wartości. Autor ten krytykuje redukcjonistyczne rozumienie 

przystosowania, tylko w kierunku powrotu do stanu przedchorobowego, ale proponuje 

ujmować je w znaczeniu procesualnym, na bazie którego możliwe jest uchwycenie zmian, 

których doświadcza osoba zmagająca się z chorobą onkologiczną. Zaznacza jednak, że 

nowotwór stanowi dla pacjentów dużą zmianę życiową, utrudniającą dostrzeganie ciągłości 

życia przed chorobą nowotworową oraz życia po chorobie. Brennan (2001) postuluje kontekst 

nurtu rozwojowego, w którym przystosowanie traktowane jest jako osobowa przemiana 
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(personal transition). Brennan (2001) przedstawia Poznawczo-Społeczny Model Adaptacyjnej 

Przemiany (Social-Cognitive Transition Model of Adjustment), integrujący pozytywne i 

negatywne aspekty procesu przystosowania, podkreślając wagę kluczowych schematów 

poznawczych i kontekstu społecznego. Model wyrasta z koncepcji radzenia sobie ze stresem, 

modelu żałoby oraz traumy. Zakłada on, że jednostka dysponuje złożoną siecią przekonań 

powstałych i ugruntowanych w indywidualnych doświadczeniach oraz wpływach społeczno-

kulturowych. Przekonania są z natury adaptacyjne, odzwierciedlają nagromadzenie 

doświadczeń życiowych, posiadają strukturę hierarchiczną, wiele z nich zachodzi na 

przedświadomym poziomie. Traumatyczne doświadczenie, jakim jest diagnoza nowotworu, 

może prowadzić do rozbicia posiadanych schematów interpretacyjnych. Według założeń tej 

koncepcji czynniki różnicujące jednostkowe zachowania na diagnozę nowotworu są 

następujące: a) posiadane modele poznawcze siebie, innych i świata, b) kontekst społeczny, w 

którym ma miejsce wydarzenie, c) indywidualny sposób reagowania na dysonans poznawczy. 

Wysoki poziom dystresu w sytuacji zmagania się z chorobą nowotworową może być 

kompensowany poprzez podejmowanie przez jednostkę strategii unikowych oraz uporczywe 

rozmyślanie (Brennan, 2001).  

Badania przeprowadzone w oparciu o teorię wartości Schwartza dostarczają rezultatów, 

które, w pewnym stopniu, zbieżne są z rezultatami badań prowadzonych w obszarze 

psychologii egzystencjalnej. Autorzy o takiej orientacji, postulując adaptacyjną rolę wartości 

(choć koncentrowali się głównie na tych o charterze transcendentalnym), wykazali, że ich 

obecność ogranicza nasilenie zachowań nerwicowych (Frankl, 1998; Popielski, 1993). 

Stosunkowo niewiele jest badań, które analizowały wartości czy ich zmianę w procesie 

adaptacji do choroby nowotworowej.  Badania Greszty i Siemińskiej (2011) oraz Greszty, 

Świderskiej i in. (2021) potwierdziły, że diagnoza choroby nowotworowej prowadzi do zmian 

w hierarchii cenionych wartości u pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową. W 

pierwszych z wymienionych badań (Greszta i Siemińska, 2011) dwadzieścia siedem - z 

trzydziestu sześciu badanych wartości - zmieniło u pacjentów nowotworowych znaczenie: 16 

wartości znacznie wzrosło, podczas gdy 11 wartości znacznie straciło na znaczeniu. Wśród 

wartości, które stały się bardziej cenione znajduje się: moralność religijna, orientacja osobista, 

przyjaźń, szczęście, bezpieczeństwo rodziny oraz opóźniona gratyfikacja odnoszącą się do 

mądrości i harmonii. Z kolei wartości, które straciły na znaczeniu, to: natychmiastowa 

gratyfikacja odnosząca się do przyjemności, ekscytującego i wygodnego życia, kompetencje. 

W drugim, z powyższych badań (Greszta, Świderska i in., 2021), autorzy uzyskali następujące 

wyniki. W grupie kobiet stwierdzono wystąpienie pięciu istotnych statystycznie zmian ich 
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umiejscowienia sprzed i po diagnozie choroby nowotworowej. Największa zmiana dotyczy 

„zbawienia”, które z 13 pozycji sprzed diagnozy przesunęło się na 7 miejsce oraz „poczucia 

dokonania”, które z 9 pozycji spadło na 14 miejsce. Można również zaobserwować częstsze 

lokowanie „bezpieczeństwa rodziny” i „życia pełnego wrażeń”, odpowiednio na pierwszym i 

ostatnim miejscu. Wśród wartości instrumentalnych największa zmiana dotyczy „spadku 

ambicji” z pozycji 8 na 14. Natomiast w grupie mężczyzn, największa zmiana w hierarchii 

wartości ostatecznych dotyczy spadku „życia pełnego wrażeń” z 12 miejsca na ostatnie. Tutaj 

również można zaobserwować częstsze wybieranie „bezpieczeństwa rodziny” na pierwszym 

miejscu po informacji o diagnozie. Z kolei w grupie mężczyzn w hierarchii wartości 

instrumentalnych, największa zmiana dotyczy spadku „niezależności” z 1 miejsca na 14 oraz 

„wartości intelektualnych” z 3 na 16, odpowiedzialności -  z 4 na 1. Między kobietami i 

mężczyznami stwierdzono wystąpienie tylko jednej istotnej statystycznie różnicy w hierarchii 

wartości ostatecznych oraz trzy - w hierarchii wartości instrumentalnych. Mężczyźni po 

usłyszeniu diagnozy o chorobie nowotworowej, istotnie częściej niż kobiety wyżej umieszczają 

dojrzałą miłość oraz zaczynają niżej cenić takie wartości, jak: niezależny, intelektualista i 

schludny. 

Już kilka dekad temu Montgomery i Johansson (1986) oraz Wright (1983) sugerowali, 

że osoby mogą dostosować się psychicznie do znacznej straty poprzez zmianę znaczenia 

różnych wartości życiowych. Zmiana ta może obejmować przywiązywanie mniejszej wagi do 

wartości postrzeganych jako mniej osiągalne w wyniku przewlekłej choroby lub 

niepełnosprawności (np. zdrowie) oraz innych wartości, takich jak relacje społeczne (Wright, 

1983). Potwierdzenie powyższych założeń uzyskano w badaniu porównującym wartości 

życiowe osób z niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi (Montgomery, Persson i 

Ryden, 1996) i stwierdzono, że u osób z niepełnosprawnością wartości dotyczące zdrowia są 

oceniane jako mniej ważne niż u osób pełnosprawnych, co sugeruje dewaluację ich znaczenia 

w grupie osób niepełnosprawnych. Wyniki wskazały również, że ludzie cenią sobie wysoko te 

aspekty życia, do których mają dostęp i że takie funkcjonowanie wiąże się z wysokimi miarami 

dobrego samopoczucia emocjonalnego. Tak więc badania ujawniły, że w odpowiedzi na 

poważną chorobę lub niepełnosprawność pacjenci mogą zmienić swoje postrzeganie wartości 

życiowych w celu utrzymania dobrego samopoczucia.  

W nowszych badaniach Lampic i in. (2002) sprawdzali czy wartości życiowe u kobiet 

zmieniają się wraz z rozpoznaniem raka piersi. Zmiany w wartościach badane były  

prospektywnie. Z 517 kobiet skierowanych do badań po wykonaniu przesiewowego badania 

mammograficznego u 38 kobiet zdiagnozowano raka piersi. Trzy miesiące od diagnozy 
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nowotworu piersi badane kobiety zgłaszały zmniejszenie osiągnięć i znaczenia wartości 

zdrowia. Zgłaszały również zmiany w postrzeganym znaczeniu wartości - odpowiedzialność i 

uwikłanie. Badacze ocenili, że zmiany w postrzeganym znaczeniu niektórych wartości 

życiowych mogą stanowić część psychologicznej adaptacji kobiet do choroby nowotworowej 

piersi. Nie znaleziono jednak dowodów na zwiększenie znaczenia przypisywanego związkom 

interpersonalnym czy docenianiu życia (np. pozytywne relacje, harmonia) oraz duchowości.  

Wśród nielicznych badań zwrócono uwagę na doniesienia pacjentów ze zdiagnozowaną 

i leczoną chorobą nowotworową, w których wskazano na zmiany w wartościach i priorytetach 

życiowych (Frank-Stromborg, Wright, 1984; HalldoÂrsdoÂttir,  Hamrin, 1996). Osoby leczone 

z powodu raka zgłaszały też zwiększone docenienie życia (Belec, 1992, Moch, 1990) i bliskich 

relacji (Belec, 1992, Frank-Stromborg, Wright, 1984, HalldoÂrsdoÂttir, Hamrin, 1996). W 

przytoczonych doniesieniach wykorzystano badania retrospektywne.  

Podsumowując, dowody empiryczne sugerują, że w kontekście raka osoby zmagające 

się z chorobą nowotworową mogą dążyć do przystosowania się do choroby poprzez zmianę 

postrzeganego znaczenia wartości życiowych. A więc, pacjenci po diagnozie choroby 

nowotworowej mogą dokonać przewartościowania swoich dotychczasowych celów i 

priorytetów życiowych (selftransformation), albo może też dojść do załamania zasobów, co 

prowadzi do rozwinięcia dezadaptacyjnych strategii radzenia sobie z chorobą. Choroba, która 

zagraża życiu może pociągać za sobą kryzys egzystencjalny, wiążący z koniecznością 

przewartościowania dotychczasowego życia i zaakceptowania zmian w trybie aktualnego życia 

i własnym systemie wartości, w którym priorytetowe staje się szukanie nadziei. Większość 

autorów, zajmujących się zagadnieniem zmagania się z chorobą czy adaptacją do zdarzeń 

traumatycznych, jest zgodna, że zmiany te są funkcją czasu (za: Stewart i in., 2001).  

 

ROZDZIAŁ 7. POCZUCIE SENSU ŻYCIA W CHOROBIE ONKOLOGICZNEJ 

 

Choroba przewlekła, w tym choroba nowotworowa, to choroba, która ma charakter 

długotrwały, wymaga długotrwałego monitorowania jej przebiegu, leczenia i nie zawsze daje 

możliwość całkowitego wyzdrowienia. Poważny przewlekły stan somatyczny zasadniczo 

zmienia całą sytuację osoby chorującej. Człowiek musi dostosować się do nowych okoliczności 

życia, czyli stworzyć związek z chorobą. Związek z chorobą przewlekłą zależy od subiektywnej 

reakcji na chorobę, która z kolei zależy szczególnie od cech psychologicznych. Uwzględniając 

specyfikę problemów związanych z poważną chorobą somatyczną, za jaką jest uważana 
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choroba nowotworowa, wydaje się, że problematyka poczucia sensu życia u osób chorych 

onkologicznie nabiera szczególnego znaczenia.  

 

7.1. Poczucie sensu życia w ujęciu psychologicznym 

 

Problematyka związana z sensem istnienia człowieka stanowi jedno z najważniejszych 

zagadnień współczesnej psychologii. Fenomen sensu istnienia jest czymś realnie powiązanym 

z wewnętrzną głębią człowieka, czymś pierwotnym i niedającym się zastąpić niczym innym. 

Zrozumienie i zaakceptowanie sensu własnego istnienia na drodze życia jest trudnym 

zadaniem. Poczucie sensu życia, nie towarzysząc człowiekowi od momentu narodzin, i będąc 

osobliwą formą samoświadomości, wymaga poszukiwania go wraz z upływem lat życia i 

osobistych doświadczeń. Odkrywaniu sensu życia może towarzyszyć przeżywanie zwątpienia, 

bezsilności i niepokoju.  

Przedstawiciele psychoanalizy nie uznawali zaspokojenia potrzeby sensu życia jako  

podstawowego dążenia człowieka. Zygmunt Freud (1975) twierdził, że głównym ludzkim 

pragnieniem jest „dążenie do rozkoszy”, zwane zasadą przyjemności. Według niego pełne i 

niczym nie skrepowane zaspokojenie wszystkich instynktownych pragnień doprowadziłoby 

człowieka do psychicznego zdrowia i szczęścia. Alfred Adler (1986) z kolei uważał, że 

podstawową potrzebą człowieka jest dążenie do mocy. Był przekonany, że całe życie człowieka 

jest dążeniem do siły, walką z prawdziwą słabością i z poczuciem niższości, które pozostaje 

człowiekowi z okresu dzieciństwa. W opozycji do tych poglądów, Viktor Frankl (1978, 2011) 

twórca analizy egzystencjalnej, uważał dążenie do sensu życia za najważniejsze z dążeń 

ludzkich i przeciwstawiał je dążeniu do przyjemności Freuda i dążeniu do mocy Adlera. 

Podkreślał, że nie są one zasadami psychologicznymi, lecz – patologicznymi. Frankl uważa, że 

Freud i Adler, nie dostrzegli, że człowiek jest pierwotnie zorientowany ku sensowi. Według 

Frankla (2011), do rozwinięcia się dążenia do przyjemności lub dążenia do mocy, dochodzi 

dopiero wtedy, gdy zawodzi dążenie do nadania życiu sensu. Pierwotnie, w normalnych 

warunkach nie chodzi nigdy o samą przyjemność, ale zawsze o jakiś sens. Frankl twierdził, że 

przyjemność pojawia się sama wraz z osiągnięciem jakiegoś celu, jest skutkiem, ale nie jest 

celem samym w sobie. Zatem człowiek nie dąży od początku do szczęścia. W rzeczywistości 

pragnie on nie „szczęśliwości” samej w sobie, lecz podstawy tej szczęśliwości. Gdy tylko dana 

jest podstawa - szczęście i radość zjawiają się same z siebie. Zaś w sytuacji nienormalnej 

następuje zamiana przyjemności jako skutku, w przyjemność jako zamiar (Frankl, 1978, 2011). 
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Adler poświęcił też wiele uwagi problemowi sensu życia. Twierdził, że najważniejszym 

motywem ludzkiego życia jest dążenie do doskonałości, realizowanej w inny, sobie właściwy 

sposób. Adler dostrzegał dramat człowieczego losu, dostrzegał walkę ego z wieloma 

przeciwnościami, widział walkę jako cel ludzkiego życia. Maslow, z kolei, rozpatrywał sens na 

tle wartości istnienia zaprogramowanych biologicznie. W tym ujęciu warunki indywidualne i 

społeczne mogą i blokować i ułatwiać rozwój (Pilecka, 2004).  

Wielu psychologów było przekonanych, że najważniejszą potrzebą człowieka jest 

dążenie do samorealizacji. O samorealizacji mówili tacy autorzy jak, Horney, Fromm, Kurt 

Goldstein, Carl Rogers, Allport, Maslow (za: Obuchowski, 2000). Samorealizacja, wg 

Maslowa (2009) to poświecenie życia czemuś, co Maslow nazywa „wartościami istnienia”, tj. 

wartościom ostatecznym. Do wartości takich należy np. sprawiedliwość, doskonałość, prostota, 

ład, prawda, dobro i piękno.  

Wspomniany już Victor Frankl (2011) przeciwstawia się takim poglądom przekonując, 

że podstawową potrzebą ludzką – ale i najważniejszą spośród pozostałych - jest potrzeba sensu 

życia. Jest tak dlatego, ponieważ nie zawsze istnieją warunki np. do samorealizacji. Tak więc 

nadanie swemu życiu sensu - niezależnie od okoliczności, zewnętrznych i wewnętrznych, jest 

dla człowieka najważniejsze. Frankl uważa, że człowiek jest w stanie urzeczywistnić się tylko 

w takiej mierze, w jakiej nadaje życiu sens. Potrzebę sensu życia Frankl wywodzi z 

transcendencji egzystencji ludzkiej. „Byt ludzki zawsze wskazuje ponad siebie samego, na coś 

co nie jest nim samym, na coś lub na kogoś, na sens który należy urzeczywistnić lub na inny 

byt, który spotykamy kochając” (Frankl 1977, s. 42). W poświęceniu jakiejś sprawie lub w 

miłości do drugiego człowieka, człowiek spełnia samego siebie. Im bardziej oddaje się 

drugiemu człowiekowi lub zadaniu, tym bardziej jest człowiekiem (Frankl, 2011). 

Viktor Frankl jest twórcą analizy egzystencjalnej, kierunku w obrębie podejścia 

humanistyczno-egzystencjalnego, stawiającego pytania dotyczące samej istoty człowieka, 

rozpatrującego zagadnienia ludzkiego istnienia, jego sensu, sumienia oraz odpowiedzialności 

(Drat-Ruszczak, Drążkowska-Zielińska, 2005). W ostatnich latach kierunek ten cieszy się coraz 

większym zainteresowaniem badaczy. Victor E. Frankl (2011) zalicza dążenie do sensu do 

potrzeb metafizycznych. Badacz ten ujmuje człowieka w trzech wymiarach: fizycznym, 

psychicznym i duchowym. Uważa, że istotą człowieka jest jego duchowość. Jako byt duchowy, 

człowiek walczy o duchową treść życia, walczy o nadanie sensu swojemu bytowi. Tak więc 

Frankl uważa, że obok potrzeb biologicznych i psychicznych, należy wyróżnić kategorię 

potrzeb duchowych, metafizycznych, do których zalicza Frankl potrzeby religijne, estetyczne, 

etyczne oraz potrzebę sensu życia. 
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Zgodnie z logoteorią Victora Frankla odkrywanie sensu życia jest elementarną potrzebą 

człowieka, ukierunkowującą działania i aktywność jednostki na wartości, będącymi nosicielami 

sensu (Frankl, 1998). Zgodnie z prezentowanym przez Frankla w logoteorii punktem widzenia 

poczucie sensu życia to efekt aktywności noetyczno-duchowej jednostki, która umożliwia 

przekraczanie własnych ograniczeń, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Ja osobowe 

konstytuuje się w obszarze noetyczno-duchowym poprzez partycypację w świecie wartości 

oraz życiu społeczno-kulturowym. Postawy wartościujące odgrywają znaczącą rolę w 

definiowaniu sensu ludzkiej egzystencji, dlatego mierzalnym wskaźnikiem aktywności sfery 

noetycznej jest poczucie sensu życia (Stawiarska, 2004). Przedłużająca się frustracja potrzeby 

sensu życia może prowadzić do zjawiska pustki egzystencjalnej, która wiąże się z poczuciem 

apatii, monotonii, bezsensu, beznadziei i anhedonii (Frankl, 1973), a według Popielskiego 

(1993) w skrajnych przypadkach może wyrażać się poprzez przygnębienie, smutek, żal, 

frustrację, nudę, agresję, rozpacz.  

Frankl (1978) podkreśla, że w człowieku istnieje silne dążenie do znalezienia sensu 

życia i jest ono podstawową potrzebą ludzką. Niezaspokojenie tej potrzeby wywołuje niepokój 

i frustrację. Człowiek jest istotą będącą w polu tzw. „napięcia noodynamicznego”. Potrzeba ta 

objawia się bowiem niepokojem, którego – jak podkreśla Frankl – nie należy traktować jako 

zjawiska patologicznego, ani leczyć psychoterapią. W żadnym razie nie wolno uwalniać 

pacjenta od tego niepokoju, byłoby to bowiem równoważne z częściową eutanazją, albowiem 

oznaczałby zlekceważenie jego potrzeby metafizycznej. Frankl nazywa to „metafizyczną 

lekkomyślnością”, a spokój dawany pacjentowi byłby spokojem pozornym. Gdy to napięcie 

słabnie powstaje poczucie pustki i lęku. V. Frankl (1977) podkreśla, że człowiek z natury swej 

wypełniony jest tęsknotą do nadania sensu swojej egzystencji. Badacz zauważa, że 

„psychologiczny sens życia to stan podmiotowej satysfakcji jednostki będący wynikiem 

celowych i ukierunkowanych na wartości działań. Człowiek nie jest twórcą sensu, ale dostrzega 

go w rzeczywistości, w której żyje (sens wewnętrzny), i nadaje własnemu życiu (sens 

egzystencjalny)" (Klamut, 2010). 

Według innego badacza  - Rokeacha (1973), sensu życia można poszukiwać poprzez 

dążenie do tzw. wartości ostatecznych, określających stan finalny ludzkich dążeń, takich jak 

piękno, pokój, wolność czy dojrzała miłość. Wartościami instrumentalnymi (np. ambicje, 

zdolności) będą natomiast pożądane sposoby zachowania, pozwalające osiągnąć wartości 

ostateczne (Skrzypińska, 2002). Problem braku poczucia sensu życia pojawia się, gdy brakuje 

celów wartościowych, gdy okazały się one zawodne, fałszywe, niewłaściwie postawione, a 

więc wówczas, gdy przestają one motywować człowieka (Popielski, 1994). W koncepcji Maya 
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z kolei, znaczenie sensu życia wiązane jest z pełnym rozwojem osobistym człowieka. Twierdził 

on, że „człowieka możemy rozumieć tylko wówczas, gdy wiemy ku czemu zmierza, czym się 

staje. Poznanie jednak tego, co potencjalne w człowieku i jego urzeczywistnienie możliwe jest 

tylko wówczas, gdy ujmuje się ludzkie istnienie w całości układu relacji określonego w 

terminach: „ja – świat”, „ja – ty”, „ja jako podmiot – ja jako przedmiot” (za: Popielski, 1987). 

Z kolei Obuchowski (2000) podkreśla, że utworzenie własnego sensu życia przez 

człowieka, wiąże się z kosztem bycia człowiekiem - podmiotem. Obuchowski pojęcie sensu 

życia ujmował w kategoriach potrzeb. Twierdził, że „u normalnego człowieka jedynym 

kierunkiem mogącym zapewnić wyższe, dojrzałe formy zachowania się jest kierunek 

wyznaczony przez potrzebę sensu życia" (Obuchowski, 1983). Autor ten łączył sens życia z 

potrzebą człowieka do utworzenia osobistej koncepcji życia, umożliwiającej mu pozytywne 

spełnianie się. W jego ujęciu sposobem realizacji potrzeby sensu życia jest praca, zależna od 

czynników kulturowych, pełnionych ról społecznych, czy też od wykształconych nawyków 

(Obuchowski, 2000). Autor postrzegał poczucie sensu życia wtedy, gdy człowiek stale dąży do 

realizacji swoich celów życiowych, wykraczających poza wymiar zaspokajania potrzeb 

fizjologicznych oraz wówczas, gdy w wyniku trudnych, kryzysowych czy traumatycznych 

wydarzeń w życiu, człowiek zaczyna odczuwać poczucie braku jego sensu, bezradność czy 

pustkę swojego istnienia. Obuchowski łączy sens życia z potrzebą człowieka do utworzenia 

osobistej koncepcji życia, umożliwiającej pozytywne spełnianie się. Według niego, gdy brak 

jest utworzenia takiej koncepcji, nie może nastąpić rzeczywisty rozwój osobowości człowieka. 

Natomiast Kazimierz Dąbrowski (1975) ujmuje potrzebę sensu życia w kontekście rozwoju 

psychicznego człowieka, poprzez udział w nim samoświadomości, konfliktów wewnętrznych  

i zewnętrznych oraz osiąganie wyższych poziomów osobowości. Według tego autora, 

osobowość kształtuje się poprzez trud istnienia, rozwoju i właśnie poczucie sensu życia.  

Polskim psychologiem, który zagadnieniu sensu życia poświęcił bardzo dużą uwagę jest 

Kaziemierz Popielski (1994). Zdaniem Popielskiego „pojęcie sensu życia wyraża motywację 

głęboką, podstawową, choć zarazem bardzo ogólną. Jest ona potrzebą każdego działania i 

równocześnie ważną dla prawidłowego realizowania się każdej, poszczególnej ludzkiej 

egzystencji”. Określenie „poczucie” wskazuje na jego zrelatywizowanie do podmiotu 

doświadczającego, a także odniesienie do celu i wartości (Popielski, 1987). Doświadczenie 

poczucia sensu jest możliwe do ujęcia i opisania w kategoriach doznań intelektualnych i 

przeżyć emocjonalnych (Popielski, 1993, s. 187). Autor twierdzi, że odnalezienie sensu własnej 

egzystencji, umożliwia stabilność, odporność, uruchamia satysfakcję z życia i pozwala na 

doskonalenie osobowości. Jego brak może przyczynić się do powstania zaburzeń i problemów 
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psychicznych, co wiąże się z utratą zaufania, nadziei, dążenia do wartości oraz posiadania 

celów czy napędu i chęci do życia. Brak poczucia sensu życia może objawiać się w postaci 

uogólnionego smutku, frustracji, zniechęcenia czy rozpaczy i w konsekwencji może prowadzić 

do różnych zaburzeń  

Aspekt psychologicznego rozumienia sensu życia wiąże się nierozerwalnie z 

posiadaniem przez człowieka celów, dążeń i wartości, ale i z brakiem stanów rezygnacyjnych, 

nudy, depresji, agresji (Popielski, 1994). Zdaniem Popielskiego poczucie sensu pochodzi z 

kręgu potrzeb, jest potrzebą potrzeby. Z jego wystąpieniem powiązane są: wysiłek, 

zaangażowanie w działanie, poszukiwanie, podejmowanie decyzji, trudności, odwaga, ryzyko, 

cierpienie. Sens może być realizowany wieloma drogami, np.: tworzeniem związków 

przyczynowo-skutkowych, aktywnością skierowaną na znaczenie, zaangażowaniem w 

wartości, wiarą w Boga, doświadczeniem dobra czy dostrzeganiem piękna. Natomiast utrata 

poczucia sensu może manifestować się w stracie nadziei, zaufania, celów życiowych, 

zaangażowania, realizacji wartości, a także podejmowania aktywności i chęci do życia 

(Popielski, 1993). Jednostka może nadać sens swojemu życiu również poprzez sposób, w jaki 

radzi sobie z cierpieniem, które wynika z aktywnego stosunku do życia, a więc ochrania 

człowieka przed apatią i dlatego może stanowić czynnik prowadzący do rozwoju. Człowiek, 

jak podkreśla Popielski (1987), może znaleźć sens w sposobie, w jaki znosi cierpienie. Może 

ono zatem stać się bolesną receptą na rozwój.  

Z psychologicznego punktu widzenia, poczucie sensu życia i jego celu jest jedną z 

podstawowych ludzkich właściwości oraz jednym z najważniejszych czynników 

motywacyjnych (Frankl, 1984, Fromm, 1993). Przegląd powyżej zaprezentowanych koncepcji 

dotyczących potrzeby sensu życia prowadzi do konkluzji, że jest ona fundamentalną potrzebą 

człowieka. Niezaspokojenie tej potrzeby prowadzi do frustracji egzystencjalnej, niepokoju i 

stanu napięcia. 

 

7.2. Sens życia w sytuacjach kryzysowych – przegląd koncepcji 

 

Zagadnienie sensu życia odgrywa ważną rolę w psychicznym i społecznym 

funkcjonowaniu człowieka. Przesłanki sugerujące relację pomiędzy sferą znaczenia i radzenia 

sobie ze stresem dostarczają założenia zawarte np. w koncepcjach Frankla (1973, 1984). Autor 

ten, zainspirowany własnymi doświadczeniami życiowymi, nabytymi w wyniku uwięzienia w 

obozie koncentracyjnym, dostrzegał wagę podmiotowych właściwości osoby w zakresie 

znaczenia i sensu życia dla przystosowania się do trudnych warunków życia w obozie zagłady. 
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Zagrożenie dla poczucia sensu życia stanowią kryzysy wywołane sytuacjami trudnymi, 

budzącymi silny lęk i dotyczącymi wartości najistotniejszych dla jednostki, w których podmiot 

nie ma oparcia w innych ludziach, grupach społecznych czy wierze religijnej. Jak zostało 

podkreślone we wcześniejszych częściach pracy do sytuacji kryzysowych należy m.in. 

diagnoza poważnej choroby. 

Kubacka-Jasiecka i Ostrowski (2005, s. 67) stworzyli model zawierający ciąg 

zależności, odpowiadający kolejnym fazom reakcji  kryzysowej na wydarzenie krytyczne 

(traumatyczne) na podstawie klasycznych koncepcji kryzysu (rysunek 6). 

 

 

Rysunek 6.  Fazy reakcji kryzysowej (zmagania się z kryzysem emocjonalnym) w związku z wydarzeniem 

krytycznym. Źródło: Kubacka-Jasiecka, Ostrowski (2005). 

 

Kubacka-Jasiecka (2010) wyróżnia kilka faz w kryzysie, jakiego doświadcza osoba w 

następstwie otrzymania diagnozy chorobie nowotworowej: (a) stan ostry – występuje wówczas 

zdolność (często nawet podwyższony poziom tej zdolności) do walki z użyciem zwyczajnych 

strategii adaptacyjnych osoby; (b) stan równowagi dynamicznej – jeśli mechanizmy regulujące 

są w stanie doprowadzić do równowagi, wówczas – w czasie do kilku tygodni (4 – 6) – osoba 

konstruuje swój nowy stan pewnej stabilności emocjonalnej; (c) początek kryzysu – jeśli 

mechanizmy regulujące działają niewłaściwie (nierealistyczna ocena sytuacji, brak pomocy i 

wsparcia, nieprawidłowe mechanizmy radzenia sobie, niemożność zrozumienia problemu), 

wówczas nie następuje stan równowagi i zaczyna się kryzys. 

Jednym z niewielu modeli, zawierających włączenie poczucia sensu życia (a także 

wartości) do procesu adaptacji do choroby jest, wspomniana w poprzednim rozdziale, teoria 
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radzenia sobie skoncentrowana na tworzeniu znaczenia (The Meaning Making Model, meaning 

focused coping), w której akcentowane są głównie wysiłki podejmowane w celu zrozumienia 

znaczenia danej sytuacji (Park i Folkman, 1997). Zgodnie z tym modelem, stres pojawiający 

się w przebiegu poważnej choroby, np. nowotworowej, jest wynikiem rozbieżności pomiędzy 

rozumieniem tej choroby a posiadanymi celami życiowymi i przekonaniami (Park i Folkman, 

1997, Folkman, 2008, Park, 2010). Zaproponowane przez Park (2010), funkcjonalne ujęcie 

znaczenia posiada dużą wartość eksplikacyjną, umożliwiającą zrozumienie i wyjaśnianie 

ludzkich zachowań przez pryzmat sensu i wartości, które osoby nadają swoim osobistym 

doświadczeniom, np. chorobie czy radzenia sobie ze stresem. Widoczne jest to szczególnie w 

ramach czynnika posiadającego bezpośrednie odniesienie do znaczenia – poczucia sensu życia, 

które jest oparte na spostrzeganiu znaczenia w życiu i posiadaniu istotnych celów, wiążącym 

się z konstruktywnym radzeniem sobie ze stresem i lepszym przystosowaniem psychicznym. 

W celu poradzenia sobie z takim stresem, jednostka może zastosować strategię radzenia sobie 

opartą na tworzeniu znaczenia, a efektem końcowym może być pojawienie się transformacji 

wewnętrznej, czyli wzrostu potraumatycznego. PTG jest więc w tej teorii mechanizmem 

przystosowawczym wzmacniającym mechanizmy samoregulacji. 

Model Wypracowywania Sensu Michaela Stegera i Crystal Park (2012)  zakłada 

istnienie dwóch aspektów poczucia sensu: ogólnego i sytuacyjnego. Jego naruszenie przez 

diagnozę nowotworu, uruchamiającą zagrożenie życia, powoduje zaburzenie spójności, a tym 

samym podejmowanie prób jej przywrócenia. Pojawienie się dysonansu poznawczego w 

obszarze poczucia sensu prowadzi do subiektywnego poczucia utraty kontroli. Dopasowywanie 

poczucia sensu i poczucia utraty kontroli odbywa się na drodze asymilacji (gdy rozbieżność nie 

jest zbyt znacząca) lub akomodacji, polegającej na strukturalnej rekonstrukcji. Proces ten jest 

wspierany przez automatyczne procesy myślowe. Automatyczne myśli zapewniają trwałą i 

wielokrotną ekspozycję na treści traumatyczne, tym samym pozwalają na tworzenie złożonego 

obrazu doznanej krzywdy. Jeśli przebieg tego procesu jest pomyślny, to zostaje wypracowane 

znaczenie tego, co się wydarzyło i następuje włączenie go do ogólnego systemu posiadanych 

schematów poznawczych. „Transformacja na poziomie znaczeń” jest znacznie efektywniejszą 

formą radzenia sobie w przypadku pojawienia się traumy, gdy podejmowanie realnych działań 

nie zawsze jest możliwe (Krok, 2017).  

Nurt rozważań wywodzący się z badań nad traumą koncentruje się na wysiłku 

poszukiwania sensu wydarzeń krytycznych/traumatycznych i odpowiedzi na pytanie: 

„dlaczego ja?”, koncentrujące się wokół prób dociekań, dlaczego właśnie mnie dotknęły 

wydarzenia urazowe? W związku z nimi podkreśla się rolę wartości, filozofii życiowej w 
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poszukiwaniu sensu doświadczeń urazowych. Poszukiwanie i nadawanie sensu przeżywanej 

czy przeżytej traumie stanowi podstawowy sposób radzenia sobie ze stresem doświadczeń 

urazowych (Janoff-Bulman, 1992). W tym kontekście rozważań mieszczą się tezy Horowitza 

(1986) dotyczące występowania tendencji domykania, kończenia procesów przetwarzania 

informacji traumatycznych. Odbudowa zburzonych, zaprzeczonych przez traumę 

adaptacyjnych założeń dotyczących sprawiedliwego i uporządkowanego świata oraz 

odzyskanie utraconego poczucia kontroli oraz pozytywnej samooceny, odbywa się właśnie, 

poprzez nadanie sensu i znaczenia traumie. Osoba, która stanęła w obliczu zagrożenia zdrowia 

i życia, kwestii ostatecznych, zaczyna doceniać wartość samego faktu życia i tego, co w życiu 

najważniejsze. Dzięki bardziej refleksyjnemu podejściu głębiej rozumie traumatyczne 

zdarzenie, a zmieniając narrację o własnym życiu, odnajduje jego poczucie sensu i znaczenia. 

Poczucie sensu, jako umiejętność rozumienia, nadawania lub odnajdywania znaczenia w życiu, 

której towarzyszy postrzeganie siebie jako osoby mającej inicjatywę oraz realizującej mniejsze 

i nadrzędne cele (Steger, 2009), może prowadzić do podejmowania właściwych strategii 

radzenia sobie ze stresem, traumą (Frankl, 2009).  

Dotychczasowe badania wykazały, że poczucie znaczenia i celu życia są kluczowymi 

elementami w sytuacjach pogarszającego się zdrowia, czy wydłużającej się choroby (Wong, 

2000). Badacze donoszą, że poziom akceptacji choroby koreluje z radzeniem sobie 

skoncentrowanym na tworzeniu znaczenia, wsparciem społecznym i zmianami rozwojowymi, 

z poczuciem koherencji, optymizmem, kontrolą oraz elastycznością (Dolińska-Zygmunt, 2001, 

Załuski, 2014). Radzenie sobie skoncentrowane na znaczeniu polega na wielokrotnej ocenie 

rozumienia sytuacji, jaką jest choroba. Efektem jest znalezienie wspólnego mianownika dla 

dwóch rodzajów rozumienia zidentyfikowanych przez Park i Folkman (1997): rozumienie 

aktualnej sytuacji i rozumienie sensu życia. Dolińska-Zygmunt (2001) zwraca uwagę na 

procesy przewartościowania, reinterpretacji, restrukturyzacji, w kierunku nadania sensu 

traumatycznym przeżyciom.  

Co wydaje się szczególnie istotne na potrzeby pracy, to zaakcentowanie doświadczania 

survivorship przynoszącego transformacyjne zmiany w życiu osoby, często wiążące się z 

wyznaczaniem sobie nowych celów, przewartościowaniem dotychczasowych, w poszukiwaniu 

nowego sensu życia. Doyle (2008) ujmuje również aspekty potraumatycznego wzrostu w 

trajektoriach życia postcancer, choć nie używa bezpośrednio tego terminu, a mówi o większym 

docenianiu życia, poczuciu osobistej siły (w kierunku PTG). Podkreśla także osobliwość 

doświadczania zmagania się z chorobą nowotworową, różniące się od zmagania się z innymi 

kryzysami życiowymi. Badaczka postuluje też, aby nie zaniedbywać grupy osób po 
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zakończeniu leczenia, w fazie chronicznej, większość badań bowiem koncentruje się na 

wczesnych etapach diagnozy i leczenia nowotworu.  

 

7.3. Potrzeba odkrywania sensu życia u chorych onkologicznie 

 

Każdy człowiek ma potrzebę odczuwania sensu w życiu. Wydaje się wysoce 

prawdopodobne, że znaczenie sensu życia będzie szczególnie wzrastać podczas sytuacji 

traumatycznych i trudnych, za jakie jest uważana choroba nowotworowa. Najczęstszą reakcją 

na sytuację chorobową jest lęk, a szczególnie lęk przed śmiercią, przed przyszłością, przed 

koniecznością weryfikowania dotychczasowego myślenia.  

De Walden-Gałuszko (1994) podkreśla, że okresem, w którym rozmyślania nad sensem 

życia nabierają szczególnego znaczenia jest sytuacja choroby onkologicznej, która może 

sprzyjać refleksji na temat życia, jego skończoności, swoistego bilansu życiowego – zysków i 

strat, wartości i konieczności ich przewartościowania, celów zrealizowanych i 

niezrealizowanych. Sytuacja wywołana chorobą onkologiczną wiąże się z ograniczeniami w 

zaspokajaniu ważnych potrzeb biologicznych i psychologicznych chorych. Jedne z kluczowych 

potrzeb, takich jak potrzeba miłości, bezpieczeństwa, uznania czy aktywności, zostają 

zagrożone frustracją. Zakłóceniu ulega układ celów z czasu przedchorobowego oraz możliwość 

ich realizacji.  

Według Baumeister (1991) cierpienie pobudza potrzebę posiadania sensu. Jak  już 

zostało podkreślone, wiele badań wskazuje, że pacjenci, w obliczu poważnej choroby, takiej 

jak choroba nowotworowa, zwykle szukają znaczenia w tym doświadczeniu (Coward, Kahn, 

2005; Fife, 1994; O’Connor, Wicker, Germino, 1990; Taylor, 2003).  

Osoby pozbawione możliwości realizacji swoich wartości i celów, rezygnują z nich, a 

decydując się na inne, zachowują poczucie sensu życia. Z kolei osoby, które nie znajdują innych 

wartości mogących nadać sens ich życiu, wchodzą w stan frustracji egzystencjalnej. Badania 

na poziomie noetyczno-duchowego wymiaru osobowości w procesie radzenia sobie ze stresem 

onkologicznym wskazują, że istnieje istotny związek między natężeniem poczucia sensu życia 

a takimi czynnikami, jak: posiadanie przyjaciół, strategia działania w sytuacji trudnej, ocena 

wykorzystania własnych zdolności i zadowolenie z życia. Wykazano wysokie znaczenie wiary 

religijnej w realizacji potrzeby sensu życia (Szymanowska, 1992). Nie będąc przekonanym, że 

„świat ma sens i jest dobry”, osoba może trzymać się panicznie tego, co straciła nie widząc 

innych perspektyw.  
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U pacjentów, którzy wykazują silne dążenie do pozytywnej adaptacji w chorobie, 

następują zmiany w dotychczasowym systemie potrzeb i celów życiowych. Zmiany te obejmują 

również struktury poznawcze, dzięki czemu pojawia się nowe spojrzenie na świat przez 

pryzmat własnej sytuacji. Pacjent dokonuje na nowo samookreślenia się poprzez odpowiedź na 

pytania o własną tożsamość oraz sens życia. Warunkiem pozytywnej adaptacji do choroby 

nowotworowej jest zaakceptowanie siebie w tej trudnej sytuacji (Dolińska-Zygmunt, 2001).  

Badania de Walden-Gałuszko i współautorów (1994) dotyczące jakości życia pacjentów 

onkologicznych wskazują na związek poczucia sensu życia z przystosowaniem się do sytuacji 

choroby nowotworowej. Zmienna ta korelowała w sposób istotny z lepszą oceną jakości życia 

w obszarze dolegliwości fizycznych i psychicznych. U osób z wyższym poczuciem sensu życia 

stwierdzono istotnie niższy poziom uczuć negatywnych: lęku, depresji, agresji. W grupie 

badanych wystąpiło zróżnicowanie postaw ze względu na płeć. Korelacja pomiędzy obiema 

zmiennymi była istotnie wyższa u kobiet. U mężczyzn stwierdzono istotną korelację między 

większą skłonnością do gniewu i rozdrażnienia a niższym poczuciem sensu życia. Ogólne 

poczucie sensu życia w grupie badawczej było niższe niż w grupie kontrolnej, czyli u osób 

zdrowych. Płeć nie odgrywała istotnej roli w zróżnicowaniu wyników u badanych osób. 

Różnice międzygrupowe mogą wskazywać na różnice w radzeniu sobie ze stresem 

onkologicznym między mężczyznami i kobietami. 

W kolejnych badaniach, Majkowicz, de Walden-Gałuszko, Trojanowski (1997) 

wykazali, że poczucie sensu życia jest pozytywnie związane z jakością życia pacjentów 

onkologicznych. Wśród determinantów jakości życia w chorobie nowotworowej badacze 

dostrzegają m.in. takie czynniki, jak poczucie sensu życia oraz religijność (Heszen-Niejodek, 

Gruszczyńska, 2004, Jim i in., 2006). Rezultaty badań nawiązują do pionierskich badań  Frankla 

(2009), który utrzymywał, że ludzie nie są wyłącznie bytami biologicznymi, społecznymi i 

psychologicznymi, ale jednostkami duchowymi, które potrafią wykraczać poza własne 

ograniczenia fizyczne za pomocą poczucia sensu życia. Badacze twierdzą, że przeżycie 

traumatyczne może być doświadczeniem egzystencjalnie znaczącym, niosącym ze sobą wyższe 

wartości (Popielski, Mamcarz, 2015) i zwracają uwagę na fakt, że człowiek stale poszukuje 

sensu, znaczenia, wartości. 

Badania pokazują, że wraz z płcią i poziomem lęku przed nawrotem choroby, niskie 

poczucie sensu życia jest współodpowiedzialne za negatywny wpływ na poziom lęku przed 

śmiercią u pacjentów nowotworowych. Tang i współautorzy (2011) postulują więc, by 

pracować z pacjentami nad poprawą poczucia sensu życia, co mogłoby przyczynić się do 

zmniejszenia ich lęku przed śmiercią. Także wyniki badań Ramanakumara i zespołu (2005), 
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pokazały, że sens życia może być zmienną psychospołeczną (obok pozytywnego myślenia i 

wsparcia rodziny), odgrywającą kluczową rolę w zakończeniu leczenia, a następnie w 

przedłużeniu życia kobiet chorujących na raka szyjki macicy. 

Jak starano się wykazać poczucie sensu życia to zmienna psychologiczna, która okazuje 

się mieć duże znaczenie w sytuacji ludzi chorych z diagnozą nowotworową. Inne badanie 

przeprowadzone przez Wnuka, Marcinkowskiego i Fobair (2012) pokazało znaczenie długości 

trwania choroby nowotworowej m.in. dla różnych właściwości dobrostanu. Pacjenci chorujący 

dłużej mieli niższe poczucie sensu życia, szczęścia i mniejszą chęć życia. Natomiast Pinquart, 

Silbereisen i Fröhlich (2009) sprawdzali powiązanie poczucia sensu życia u osób chorych na 

raka z ich celami życiowymi na początku chemioterapii i 9 miesięcy później. Okazało się, że 

wyższe poczucie sensu życia wiązało się z większym znaczeniem celów społecznych, 

psychologicznych i zdrowotnych, natomiast cele materialistyczne powiązane były ze spadkiem 

tego poczucia. Także Brunelli z zespołem (2012) badali poczucie sensu życia u chorych na raka 

(w populacji włoskiej). Okazało się, że wyższe poczucie sensu życia mieli m.in. mężczyźni, 

wierzący, a także osoby pod opieką psychologiczną. Z kolei w badaniu dotyczącym przewlekle 

chorych (na chorobę nienowotworową) Verduin, De Bock, Vlieland, i in. (2008) poczucie sensu 

życia wiązało się z lepszym zdrowiem psychicznym, optymistycznym stylem radzenia sobie i 

większym udziałem w aktywnościach społecznych. 

 

W rozdziale 7. opisano modele, dotyczące zmagania się pacjentów z doświadczeniem 

poważnej choroby, w tym nowotworowej. Wybrano takie modele, które - prócz innych 

zmiennych - ujmują także problem poszukiwania sensu życia. Przedstawiono badania nad 

różnymi grupami osób chorych, które wskazują na ważną rolę, jaką może odgrywać poczucie 

sensu życia w zmaganiu się z chorobą. Szczególnie w chorobach nowotworowych poczucie 

sensu życia odgrywa ważną rolę w poprawie stanu zdrowia i jest uwzględniane w badaniach i 

projektowanych oddziaływaniach terapeutycznych. Przytoczone dane nie mogą być jednak 

traktowane jako jednoznacznie rozstrzygające o pozytywnej adaptacyjnej roli odnajdywania 

sensu w życiu po traumatycznych wydarzeniach. Proces poszukiwania sensu nie zapewnia 

odkrycia go, nie zapewnia tego także, możliwość odreagowania emocji, czy też posiadanie 

osób, którym można się zwierzać ze swych traumatycznych doświadczeń. Znajdowanie sensu 

nie jest też powiązane ze stopniem natężenia traumatycznego stresu, ani z czasem trwania 

poszukiwań sensu, czy wiekiem, w którym osoba zetknęła się z urazowym wydarzeniem.  
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II. CZĘŚĆ EMPIRYCZNA 

 

ROZDZIAŁ 8. PROBLEM BADAŃ WŁASNYCH 
 

8.1. Cel badań i pytania badawcze  

 

Celem pracy jest poszukiwanie związków między wybranymi zmiennymi 

psychologicznymi a zjawiskiem stresu potraumatycznego oraz potraumatycznego wzrostu u 

kobiet z nowotworem piersi. Z wyjątkiem kilku badań (Antoni i in., 2001, Cordova, 

Cunningham, Carlson i Andrykowski, 2001a, Sears i in., 2003), większość doniesień 

naukowych nie przytacza jednocześnie pozytywnych i negatywnych wyników u chorych na 

raka oraz osób, które przeżyły chorobę nowotworową (cancer survivors). W dostępnej 

literaturze znaleziono tylko jedną pracę (Widows i in., 2005),  zawierającą zestawienie zarówno 

objawów PTSD, jak i PTG oraz opisującą, w jaki sposób pacjenci przechodzą dostosowanie 

psychiczne po diagnozie raka, jak i w trakcie leczenia onkologicznego. 

Jak opisano w pracy, diagnoza choroby nowotworowej jest sytuacją przełomową, 

uruchamiającą szereg procesów psychicznych, zmieniającą dotychczasowe myślenie, 

odczuwanie i zachowanie. Wśród głównych cech kryzysu nowotworowego wymieniane są: 

nieprzewidywalność, poważne zagrożenie zdrowia i życia, obciążenie psychiczne, obniżenie 

poczucia kontroli i możliwości działania, które to czynniki w istotny sposób wpływają na 

sposoby radzenia sobie ze stresem oraz przystosowanie do choroby. Każdy etap choroby 

nowotworowej (diagnoza, leczenie, nawrót) związany jest z szeregiem reakcji poznawczych i 

emocjonalnych, zaburzających równowagę psychiczną, wymuszających dostosowanie do 

sytuacji choroby. Jak już zostało wspomniane, doświadczenie choroby nowotworowej stanowi 

sytuację o charakterze traumatycznym, wywołującą silny stres, przekraczający dotychczasowe 

możliwości adaptacyjne i zmuszający do podejmowania nowych działań, w tym rewizji 

dotychczasowego systemu wartości i poczucia sensu życia.  

Zatem głównym celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest poszerzenie dotychczasowej 

wiedzy, dotyczącej adaptacji w chorobie nowotworowej kobiet z rakiem piersi, obejmujące 

konsekwencje zmagania się z chorobą onkologiczną, zarówno negatywne (PTSD), jak i 

pozytywne (PTG), w kontekście zasobów osobowościowych, ale także zmiennych rzadko 

podejmowanych w badaniach, mianowicie - w kontekście zasobów egzystencjalnych (wartości 

i poczucie sensu życia). Jest to więc próba wyjaśnienia zjawiska PTG i PTSD, w następstwie 
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diagnozy raka, rozpatrywanego (m.in.) z perspektywy teorii egzystencjalnej (por. Cordova i 

wsp. 2007), która postuluje, że stan nierównowagi odczuwany w obliczu śmiertelności może 

prowokować ponowne rozpatrzenie podstawowych wartości życiowych i sensu własnego 

życia.  

Celem podjętych badań jest analiza związków między strategiami radzenia sobie w 

chorobie nowotworowej, cechami osobowości, zmianami systemu wartości i poczucia sensu 

życia a poziomem stresu pourazowego (PTSD) oraz wzrostu pourazowego (PTG).  Cel ten 

obejmuje szczegółowe cele, które pozwalają precyzyjniej ustalić funkcję negatywnych i 

pozytywnych sposobów radzenia sobie z traumą choroby nowotworowej oraz określić związki 

zachodzące między czynnikami uwzględnionymi w modelu badawczym, obejmującym: PTSD, 

PTG, cechy osobowości, zmianę systemu wartości i poczucia sensu życia oraz stylami radzenia 

sobie ze stresem choroby onkologicznej. Aby uchwycić zmiany systemu wartości i poczucia 

sensu życia – które to zmiany ujmowane są w koncepcjach, omawianych w części teoretycznej 

modelach - zastosowano dwa powtarzane pomiary w obrębie systemu wartości oraz poczucia 

sensu życia (przed i po diagnozie) z zastosowaniem pomiaru retrospektywnego. (Tego typu 

badania podłużne czy też prospektywne  są praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia).  

Sformułowano następujące pytania badawcze: 

1. Czy u badanych kobiet nastąpiła zmiana systemu wartości (przedchorobowy vs aktualny) - 

w ramach adaptacji do choroby nowotworowej? 

2. Czy u badanych kobiet nastąpiła zmiana poczucia sensu życia (przedchorobowy vs 

aktualny) - w ramach adaptacji do choroby nowotworowej? 

3. Czy zachodzą istotne związki pomiędzy poziomem objawów PTSD i PTG a strategiami 

radzenia sobie kobiet z rakiem piersi w chorobie nowotworowej? 

4. Czy zachodzą istotne związki pomiędzy poziomem objawów PTSD i PTG a 

przedchorobowym oraz aktualnym systemem wartości u kobiet z rakiem piersi? 

5. Czy zachodzą istotne związki pomiędzy poziomem objawów PTSD i PTG a 

przedchorobowym i aktualnym poczuciem sensu życia u kobiet z rakiem piersi?  

6. Czy zachodzą istotne związki pomiędzy poziomem objawów PTSD i PTG a cechami 

osobowości u kobiet z rakiem piersi? 
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7. Czy zachodzi istotna zależność i jakiego typu (negatywny czy pozytywny związek) - 

pomiędzy konstruktami PTSD i PTG u kobiet z nowotworem piersi? Czy ścieżki obu 

konstruktów: PTSD i PTG wzajemnie się wykluczają? 

 

8.2. Założenia badawcze 

 

Na podstawie przeglądu literatury z obszaru podjętych badań, przedstawionego w części 

teoretycznej pracy, uzasadnione jest postawienie następujących założeń: 

Przyjęto, że diagnoza choroby nowotworowej należy do jednej z najbardziej 

stresujących sytuacji, z jaką spotyka się człowiek (Spiegel, 2007), a zgodnie ze współczesnymi 

trendami badawczymi w pracy przyjęto konceptualizację zmagania się z chorobą nowotworową 

w kategoriach traumy (Popiel, 2009). Z kolei zgodnie z definicją i teorią traumy przyjęto, że 

diagnoza, leczenie i życie z chorobą nowotworową stanowi doświadczenie życiowe 

o charakterze stresu traumatycznego, o długoterminowych skutkach psychologicznych 

(Widows i in., 2005; Doyle, 2008; Schwarzer, Knoll, 2007; Cieślak, 2016). Takie oblicze 

stresora traumatycznego obecne jest w doświadczaniu nowotworu piersi z uwagi na całokształt 

wyzwań nakładających się na kobietę (Alkhyatt i in., 2011).  

 Badania wskazują, że teoria doświadczenia traumatycznego jest najbardziej adekwatną 

perspektywą badawczą dla opisu problematyki chorób nowotworowych (Stuber i in., 1998, za 

Barakat, Alderfer i Kozak, 2006). Argument o zagrożeniu życia przyjmowany jest jako główny, 

wspierający hipotezę o traumatycznej naturze raka. Natomiast w przebiegu raka, doświadczenie 

tej choroby wiąże się z szeregiem zdarzeń składających się na trwającą w czasie traumę 

(Gurevich i in., 2002). Pacjentom zmagającym się z chorobą nowotworową stale towarzyszy 

uczucie przerażenia, bezradności, zaburzenie równowagi życiowej, co jest spójne z jakością 

przeżywania w tradycyjnym rozumieniu traumy (Schwarzer, Knoll, 2007). O urazowym 

wymiarze doświadczenia decyduje – prócz poczucia zagrożenia życia - inwazyjne leczenie oraz 

uciążliwość objawów ubocznych (Sumalla i in., 2009, Wachen i in., 2014). 

Przegląd badań wskazuje, że długoterminowymi skutkami psychologicznymi, które 

występują u pacjentów onkologicznych, jest zespół stresu pourazowego PTSD (m.in. Cordova 

i in., 2000; Shelby, Golden-Kreutz, 2008; Koopman i in., 2002; Kangas, Henry, Bryant, 2002; 

Epping-Jordan i in., 1999; Green i in., 1998; Stanton, Revenson i Tennen, 2007) oraz wzrost 

potraumatyczny PTG (m.in. Tedeschi i Calhoun, 1996, 2004; Manne i in., 2004; Thornton i 
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Perez, 2006). Tak więc analizowany problem badawczy ma swoje solidne uzasadnienie w teorii 

i badaniach.  

Powodzenie procesu radzenia sobie ze stresem choroby onkologicznej zależy od 

zasobów psychologicznych jednostki. Teorie i badania wskazują, że takimi zasobami są 

zmienne osobowościowe, w tym style i strategie radzenia sobie. A zatem, można założyć, że 

do zmiennych tego typu należą cechy, ujęte w Pięcioczynnikowym Modelu Osobowości Costy 

i McCrae (2005) oraz strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową („formy przystosowania 

psychicznego do choroby onkologicznej”), zawarte w modelu Moorey’a i Greera (1989). 

Choroba onkologiczna utrudnia lub uniemożliwia zaspokojenie ważnych potrzeb 

biologicznych, psychologicznych i egzystencjalnych oraz zaburza układ celów. Jest traktowana 

jako sytuacja zagrażająca realizacji wartości i celów jednostki (Andrykowski i in., 1993; Arman 

i Rehnsfeldt, 2003; Greszta, Siemińska, 2011; Greszta i in., 2021) oraz narusza poczucie sensu 

życia (Frankl, 1998; Park i Folkman, 1997; Kubacka-Jasiecka i Ostrowski, 2005; Dolińska-

Zygmunt, 2001; de Walden-Gałuszko i Trojanowski, 1997). Wśród nielicznych dotychczas 

badań, zwrócono uwagę na doniesienia pacjentów ze zdiagnozowaną i leczoną chorobą 

nowotworową, w których wskazano na zmiany w wartościach i priorytetach życiowych (Frank-

Stromborg, Wright, 1984; HalldoÂrsdoÂttir, Hamrin, 1996). Osoby leczone z powodu raka 

zgłaszały też zwiększone docenienie życia (Belec, 1992, Moch, 1990) i bliskich relacji (Belec, 

1992, Frank-Stromborg, Wright, 1984, HalldoÂrsdoÂttir, Hamrin, 1996), sprzyjające 

zwiększeniu poczuciu sensu życia. 

Powyższe rozważania teoretyczne i wyniki badań wskazują na potrzebę włączenia – 

obok wartości – także poczucia sensu życia, do badań i analiz w kontekście związku tej 

zmiennej - z PTSD i PTG u kobiet z rakiem piersi. Zgodnie z przesłankami wynikającymi z 

analizy literatury, założeń teorii egzystencjalnej Frankla (1998) oraz autora kwestionariusza 

LAP-R (Life Attitudes Profile – Revised) LAP-R G. Rekera (1992), narzędzia do badania 

poczucia sensu życia, wykorzystanego w prezentowanej pracy, odkrywanie sensu życia jest 

elementarną potrzebą człowieka, ukierunkowującą działania i aktywność jednostki na wartości, 

będącymi nosicielami sensu (Frankl, 1998; Dolińska-Zygmunt, 2001; Stawiarska, 2004; 

Obuchowski, 2000; Popielski, 1987). Badania wskazują, że pacjenci, w obliczu poważnej 

choroby, takiej jak choroba nowotworowa, zwykle szukają znaczenia w tym doświadczeniu 

(Coward, Kahn, 2005; Fife, 1994; O’Connor, Wicker, Germino, 1990; Taylor, 2003). Teoria 

Park i Folkman (1997) radzenia sobie skoncentrowana na tworzeniu znaczenia jest jedną z 
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nielicznych koncepcji, włączających wartości (a także poczucie sensu życia) do procesu 

adaptacji do choroby. 

Większość autorów mówi o wartościach i sensie życia wyłącznie w kontekście PTG, 

jednak część badaczy sugeruje, że PTSD stanowi warunek sine qua non dla pojawienia się 

pozytywnych zmian w postaci PTG. A zatem, doświadczenie choroby nowotworowej można 

rozumieć jako psychospołeczną przemianę (psychosocial transition) (Andrykowski, i in., 1996; 

Andrykowski, Brady i Hunt, 1993; Parkes, 1971). Taka perspektywa podkreśla szeroką 

konceptualizację doświadczania choroby nowotworowej, uwzględniającą zarówno pozytywne, 

jak i negatywne wyniki, co zostało uwzględnione w niniejszej pracy.  

W pracy przyjęto, również, że osoba z chorobą nowotworową uruchamia szereg strategii 

radzenia sobie, mających na celu opanowanie obciążających wymagań związanych z chorobą i 

obniżenie doświadczanych negatywnych stanów emocjonalnych. W pracy przyjęto koncepcję 

stresu Lazarusa (1986), według którego radzenie sobie jest ujmowane jako poznawcze i 

behawioralne wysiłki, które prowadzą do sprostania wymogom zewnętrznym i/lub 

wewnętrznym oraz przekraczają możliwości jakimi jednostka dysponuje. Na formach 

przystosowania psychicznego do choroby onkologicznej według Moorey i Greer (1989) oparte 

są strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową wykorzystywane w Skali Mini-MAC 

(Juczyński, 2012), użytej na potrzeby prezentowanych badań: zaabsorbowanie lękowe, 

bezradność-beznadziejność, pozytywne przewartościowanie i ducha walki. W skali wyróżnione 

są też dwa style: konstruktywny i destruktywny (bierny) (Juczyński, 2012). 

Za najlepiej wspierające radzenie sobie z chorobą nowotworową uważana jest strategia 

ducha walki, która słabo koreluje z objawami PTSD, w przeciwieństwie do strategii 

bezradności/beznadziejności i do zaabsorbowania lękowego, wzmacniających nasilenie 

objawów PTSD (Juczyński, 2012). W odniesieniu do stosowania strategii unikowych 

wykazano, że ich występowanie jest dodatnio związane z nasileniem symptomów PTSD 

(Pineles, Moustoufi, 2011). Strategie ukierunkowane na rozwiązanie problemu uznawane są za 

bardziej adaptacyjne, podczas gdy radzenie sobie poprzez koncentrację na emocjach za mniej 

adaptacyjne (por. Kershaw i in., 2004).  

Badania wskazują też na powiązania między PTG a konstruktywnym radzeniem sobie 

z traumą choroby nowotworowej. Rak piersi może być traktowany jako wyzwanie, w którym 

to przypadku kobieta na niego cierpiąca, może stosować aktywne i adaptacyjne strategie w celu 

przezwyciężenia choroby - strategie zorientowane na problem lub przezwyciężenie go, 
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poszukiwanie informacji lub kontroli, konfrontowanie, przezwyciężanie lub strategia ducha 

walki (Livneh, 2000).  

W odniesieniu do obu kategorii zmian, w podjętych badaniach własnych starano się 

sprawdzić, jaką rolę odgrywają powyższe strategie w rozwinięciu symptomatologii PTSD  oraz 

procesu wzrostowego po traumie – PTG, a także - przy jakich zasobach psychologicznych 

badanych kobiet wystąpi PTSD i PTG.   

Ciekawym zagadnieniem są relacje pomiędzy objawami pourazowymi a zjawiskiem 

wzrostu potraumatycznego. Psychologiczne przepracowanie choroby w procesie pozytywnej 

adaptacji i konstruktywnego przewartościowania sytemu wartości, a więc  rozwoju 

potraumatycznego (zmiana adaptacyjna, wzrost pourazowy - PTG), bądź też poczucia 

nieodwracalnej utraty dotychczasowych celów i wartości (zmiana dezadaptacyjna) w procesie 

zmagania się z chorobą nowotworową mogą prowadzić do rozwinięcia nadmiernego stresu 

(PTSD).  

Zmienne osobowościowe mogą modyfikować wybór lub skuteczność poszczególnych 

strategii. Z drugiej strony wiadomo, że jednostki dobrze adaptujące się do sytuacji choroby i jej 

leczenia, bardziej angażują się w proces radzenia sobie z rakiem i stawiania sobie nowych 

celów życiowych (Stanton i in., 2000). Tak więc cechy osobowości stanowią kolejną 

analizowaną zmienną w kierunku zależności z badanymi zmiennymi zależnymi PTSD i PTG 

w zmaganiu się kobiet z rakiem piersi. Pięcioczynnikowy Model Osobowości (PMO) Costy i 

McCrae (1997, 2005) wybrano jako podstawę teoretyczną zmiennej osobowościowej, ujętej w 

koncepcji badawczej niniejszej pracy. 

Zmienne osobowościowe wykazują związek z podatnością na stres. Ponadto, niektóre 

cechy mogą ułatwiać lub utrudniać zmaganie się z sytuacjami kryzysowymi. Stanowią je 

głównie cechy osobowości, mające uwarunkowania biologiczne (McCrae,  Costa, 2005). 

McCrae i Costa (1986) kładą też nacisk na związek pomiędzy cechami osobowości  

(neurotyzmem i ekstrawersją), a radzeniem sobie ze stresem. Inni badacze, np. Vollrath i in. 

(1995) wskazują na zwiększone zainteresowanie stabilnymi aspektami radzenia sobie ze 

stresem, uwidaczniającym się w ujmowaniu radzenia sobie w kategoriach stylów czy 

dyspozycji oraz tym, że cechy osobowości stanowią długoterminowy predyktor radzenia sobie. 

Cechy osobowości mają znaczenie w radzeniu sobie w chorobie onkologicznej. Rola 

osobowości w przystosowaniu do choroby onkologicznej jest dobrze zbadana. W 

piśmiennictwie przedmiotu badacze powołują się na predyspozycje jednostki określające 
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podatność na stres, jak również ułatwiające lub utrudniające zmaganie się z chorobą. Bajcar 

(2012) ujmuje osobowość jako „wyznacznik przystosowania psychospołecznego i dobrostanu 

chorych przewlekle”. Bajcar i Tylka (2014), w swoich badaniach, przeprowadzonych w 

grupach przewlekle chorych somatycznie w tym pacjentów onkologicznych w trakcie leczenia, 

wykazali, że neurotyczność i ekstrawersja stanowią główne korelaty osobowościowe 

przystosowania psychicznego do choroby. Ekstrawersja wpływa pozytywnie na zdrowie 

psychiczne za pośrednictwem pozytywnego afektu oraz strategii radzenia sobie. 

W badaniach dotyczących zjawiska stresu po traumie wskazuje się na zmienne 

osobowościowe, ujawniając istotne korelaty z objawami PTSD, np. neurotyczność (Chung i in., 

2007; Cox, Lauterbach, Vrana, 2001; McFarlane, 1989). Neurotyczność pozostaje istotnym 

predyktorem wystąpienia PTSD (Cox i in., 2004; Lauterbach, 2004; Miller, 2003) oraz 

predyktorem warunkującym diagnozę PTSD, także w przypadku różnych zdarzeń 

traumatycznych (Cox i in., 2004). 

Badania wskazują też na związki PTG z osobowością. Pozytywną korelację ze 

wzrostem po traumie wykazują takie wymiary osobowości jak wysokie nasilenie otwartości na 

doświadczenia, ekstrawersji, ugodowości, sumienności oraz niskie neurotyczności (Ogińska – 

Bulik, Juczyński, 2010). Pozytywny związek z PTG wykazują również takie cechy jak 

optymizm, poczucie własnej skuteczności (Ogińska – Bulik, 2014), sumienność (Tedeschi i 

Calhoun, 1996; Ogińska-Bulik, 2017), ugodowość (Tedeschi i Calhoun, 1996; Tashiro i 

Frazier, 2003), ekstrawersja (Tedeschi i Calhoun, 1996; Szejk, 2004), otwartość na 

doświadczenie (Maercker i Zoellner, 2004; Affleck, Tennen, 1996, Tedeschi i Calhoun, 1996). 

Reasumując, przegląd teorii i badań wskazuje, że zmienne psychologiczne, takie jak: 

predyspozycje osobowościowe, strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową, system 

wartości oraz poczucie sensu życia, mogą odgrywać ważną rolę w procesie zmagania się z 

chorobą onkologiczną. Uzasadnione jest więc założenie, że wymienione zmienne mogą być 

predykatorami wystąpienia zespołu stresu pourazowego (PTSD) lub wzrostu 

potraumatycznego (PTG) u pacjentów onkologicznych. 

Dla celów prezentowanej pracy, wybrano i przeanalizowano, kilka użytecznych teorii i  

modeli, uwzględniających związki między strukturą osobowości, strategiami radzenia sobie z 

chorobą nowotworową, systemem wartości, poczuciem sensu życia oraz zespołem stresu 

pourazowego lub wzrostu potraumatycznego. Stały się one podstawą do skonstruowania 

autorskiego modelu związków między analizowanymi zmiennymi w badaniach własnych.  



120 
 

W perspektywę ujmującą wartości w kontekst trajektorii życia osób z doświadczeniem 

nowotworu, wpisuje się koncepcja Brennana (2001), który w strategiach radzenia sobie w 

procesie adaptacji do choroby, ujmuje restrukturyzację poznawczą w postaci ustanawiania 

nowych celów, priorytetów i wartości. Brennan (2001) postuluje przyjęcie nurtu rozwojowego, 

w którym przystosowanie rozumiane jest jako przemiana osobowa (personal transition). Autor 

ten przedstawia Poznawczo-Społeczny Model Przemiany Adaptacyjnej (Social-Cognitive 

Transition Model of Adjustment), integrujący pozytywne i negatywne aspekty procesu 

przystosowania, podkreślając wagę kluczowych schematów poznawczych i kontekstu 

społecznego. Model wyrasta z koncepcji radzenia sobie ze stresem, modelu żałoby oraz traumy. 

Traumatyczne doświadczenie, jakim jest diagnoza nowotworu, może prowadzić do rozbicia 

posiadanych schematów interpretacyjnych.  

Teoria Park i Folkman (1997) radzenia sobie skoncentrowana na tworzeniu znaczenia 

(The Meaning Making Model, meaning focused coping) jest kolejną koncepcją, włączającą 

wartości do procesu adaptacji do choroby, w ramach której podkreśla się rolę przypisywania 

znaczenia jako strategii zaradczej, wiążącej się z przeformułowaniem celów i wartości. Zgodnie 

z tym modelem, stres pojawiający się w przebiegu choroby jest wynikiem rozbieżności 

pomiędzy rozumieniem tej choroby a posiadanymi celami życiowymi i przekonaniami (Park i 

Folkman, 1997, Folkman, 2008, Park, 2010). 

Teoria Janoff-Bulman (1992, 2006) „rozbitych przekonań” (shattered assumptions), 

wyjaśnia, jak w procesie traumy dochodzi do zachwiania podstawowych przekonań jednostki, 

a w konfrontacji ze zdarzeniem zaburzającym takie podstawowe schematy, osoba uruchamia 

procesy związane z potrzebą poznawczej asymilacji, m.in. przeformułowanie egzystencjalne, 

polegające na nadawaniu nowego sensu i większego doceniania życia, co odbywa się na drodze 

rewizji dotychczasowego systemu wartości. 

Z kolei w modelu kryzysu i wzrostu Schaefera i Moosa (1984),  autorzy nakreślają 

determinanty pozytywnych skutków radzenia sobie z kryzysem: zmienne osobowe, 

środowiskowe, cechy zdarzenia, ocenę poznawczą oraz stosowane strategie zaradcze. Poprzez 

użycie przez jednostkę konstruktywnych strategii radzenia sobie następują pozytywne zmiany, 

głównie w obszarze percepcji siebie oraz stosunku do innych, a zaistniałe zmiany wyrażają się 

wzrostem zasobów osobistych i relacyjnych. 

Model Kubackiej-Jasieckiej i Ostrowskiego (2005) pokazuje, że konfrontacja człowieka 

z traumą, może blokować realizację celów, naruszać ważne wartości. Pacjenci po diagnozie 

choroby nowotworowej mogą dokonać przewartościowania swoich dotychczasowych celów i 
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priorytetów życiowych (selftransformation), albo może też dojść do załamania zasobów, co 

prowadzi do rozwinięcia dezadaptacyjnych strategii radzenia sobie z chorobą.  

W kontekście opisanych wyżej modeli krytycznych i traumatycznych wydarzeń 

życiowych, istotne – w analizie skutków diagnozy choroby nowotworowej - wydaje się 

uchwycenie procesów psychologicznych związanych z: (1) krytycznym/traumatycznym 

wydarzeniem życiowym, jakim jest doświadczanie choroby nowotworowej; (2) 

uruchomieniem strategii radzenia sobie z chorobą nowotworową; (3) wspomaganymi zasobami 

osobowościowymi; (3) generowaniem zmian w hierarchii cenionych wartości i poczucia sensu 

życia w odpowiedzi na chorobę nowotworową (ustosunkowanie się do tego wydarzenia przez 

osobę chorą) (4) procesem korzystnej (PTG) bądź niekorzystnej (PTSD) adaptacji w chorobie 

nowotworowej.  

W opracowanej koncepcji badań własnych przyjęto następujące założenia: 

1. Choroba nowotworowa ma charakter doświadczenia traumatycznego. 

2. Trauma wywołuje PTSD i PTG. 

3. PTSD i PTG może być powiązane z zasobami osobistymi. 

4. PTSD i PTG może być powiązane ze zmiennymi osobowościowymi bezpośrednio lub 

jako zmienna pośrednicząca/mediująca miedzy PTSD i PTG a strategiami radzenia sobie z 

chorobą nowotworową. 

5. W doświadczeniu choroby onkologicznej stwierdzono występowanie zmian wartości i 

sensu życia, osobowość może być zmienną pośredniczącą. 

6. PTSD i PTG mogą być powiązane z tymi zmianami, a osobowość i strategie mogą 

wyjaśniać jak te zasoby (osobowość i strategie radzenia sobie z chorobą) mediują lub wpływają 

na PTSD i PTG (osłabiają siłę wpływu sytuacji traumatycznej). 

Praca opiera się na powyższych, zasadniczych założeniach, które wyznaczają jej 

strukturę. Choroba nowotworowa traktowana jest jako zbiór wydarzeń krytycznych i 

traumatycznych, z którymi chory zmaga się na przestrzeni czasu (diagnoza, leczenie). Staje się 

ona źródłem stresu, z czym wiąże się zaburzenie (np. PTSD) i dezorganizacja dotychczasowego 

funkcjonowania, co może prowadzić do podjęcia szeregu działań, tj. radzenia sobie (style 

radzenia sobie z chorobą nowotworową). Procesy zachodzące w trakcie zmagania się z chorobą 

onkologiczną można rozumieć w perspektywie transakcyjnej koncepcji stresu Lazarusa i 

Folkman (1984), modelu adaptacji do choroby Michaela Stegera i Crystal Park (2012). 
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8.3. Model związków między zmiennymi. Hipotezy badawcze 

 

W opracowanym modelu badawczym uwzględnione zostały następujące (wybrane) 

zmienne: PTSD, PTG, wartości, poczucie sensu życia, osobowość oraz strategie radzenia sobie 

ze stresem choroby onkologicznej. Zatem, w modelu przedstawiającym hipotetyczne 

zależności między zmiennymi, uwzględnione zostały następujące zmienne: (1) wartości (w 

ujęciu Kołowego Modelu Wartości Schwartza i in., 2012); poczucie sensu życia (na podstawie 

teorii egzystencjalnej Frankla, 1998), cechy osobowości (w ujęciu Pięcioczynnikowego 

Modelu Osobowości McCrae i Costy, 2003), strategie radzenia sobie ze stresem na podstawie 

(na podstawie modelu Moora i Greer, 1989 oraz Skali Przystosowania Psychicznego do 

Choroby Nowotworowej Mini-MAC Watson i wsp. (1994), w polskiej adaptacji  Zygfryda 

Juczyńskiego, 2012) oraz  PTSD (wg modelu PTSD Ehlers i Clark, rok ) i PTG (wg 

funkcjonalno-opisowego modelu potraumatycznego wzrostu Richarda G. Tedeschiego i 

Lawrenca G. Calhouna, 1996, 2004). 

Na podstawie przedstawionych w części teoretycznej, teorii, modeli oraz wyników 

dotychczasowych badań, powstał integrujący autorski „Model PTSD i PTG w chorobie 

nowotworowej piersi”, w kontekście wybranych zmiennych psychologicznych, tworzący ramy 

koncepcyjne dla przeprowadzonych badań.  

Rysunek 7 przedstawia Model PTSD i PTG w chorobie nowotworowej piersi w 

kontekście wybranych zmiennych psychologicznych. 
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Rysunek 7. Model PTSD i PTG w chorobie nowotworowej piersi w kontekście wybranych zmiennych 

psychologicznych. Źródło: opracowanie własne.  
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Na podstawie teorii oraz wyników badań, przytoczonych w części teoretycznej 

prezentowanej pracy, postawiono hipotezy badawcze.  

Po pierwsze, na podstawie teorii i wyników badań założono, że charakter zagrożenia, 

doświadczanego w chorobie nowotworowej, warunkuje naruszenie ważnych wartości, w 

związku z czym system wartości kobiet zmagających się z rakiem piersi ulegnie zmianie.  

Hipoteza 1. Aktualny system wartości kobiet z chorobą nowotworową piersi różni się od 

systemu wartości przed diagnozą (mierzony retrospektywnie). Hipoteza szczegółowa: System 

wartości kobiet po diagnozie ulega zmianie w kierunku ujawniania wartości nastawionych na 

bezpieczeństwo, tradycję, życzliwość. 

Trauma choroby nowotworowej warunkuje zmiany w poczuciu sensu życia, w związku 

z czym ta zmienna  w wyniku konfrontacji z diagnozą i zmaganiem się z chorobą nowotworową 

piersi ulegnie zmianie.  

Hipoteza 2. Aktualne poczucie sensu życia kobiet z chorobą nowotworową piersi różni się od 

poczucia sensu życia przed diagnozą (mierzone retrospektywnie). Hipoteza szczegółowa: 

Poczucie sensu życia kobiet po diagnozie ulega zmianie w kierunku zmniejszania pustki 

egzystencjalnej. 

 Paradygmat traumy, rozumianej jako stres o ekstremalnym natężeniu, jest właściwym 

punktem wyjścia do rozumienia natury PTSD i PTG. Trauma stanowi proces życiowy (life 

transition), przynoszący zarówno negatywne, jak i pozytywne zmiany (Parkes, 1971). Choroba 

nowotworowa stanowi zatem typ stresora, który może wywołać symptomatologię PTSD 

(Cordova i in., 2000, Shelby, Golden-Kreutz, 2008) lub prowadzić do zmian wzrostowych - 

PTG (Tedeshi, Calhoun, 2004). Przystosowanie do choroby nowotworowej może przebiegać w 

sposób nieadaptacyjny i wiązać się z symptomatologią w postaci PTSD, a także może 

przebiegać w sposób adaptacyjny i prowadzić do wzrostu potraumatycznego (PTG), na drodze 

wyboru zróżnicowanych strategii radzenia sobie oraz zmian w systemie preferowanych 

wartości i poczuciu sensu życia przez kobiety z rakiem piersi. Radzenie sobie ze stresem i 

zdarzeniem traumatycznym może być uwikłane w zmienne osobowościowe. Tak więc struktura 

osobowości może mieć znaczenie dla kształtowania się pozytywnego, bądź negatywnego 

przystosowania do choroby nowotworowej. Stres związany z zagrożeniem zdrowia częściej 

generuje strategie ukierunkowane emocjonalnie niż zadaniowo (Lazarus, 1986). Wskazuje się 

na korzystne aspekty postaw woli walki i zaprzeczania (Juczyński, 1997; Morris i in., 1992). 

Biorąc pod uwagę stabilność cech osobowości, przewiduje się również, że osobowość wpłynie 
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pośrednio na PTG i PTSD poprzez wpływ na wybór adaptacyjnego lub dezadaptacyjnego 

radzenia sobie. 

Hipoteza 3. Istnieją zależności pomiędzy strategiami radzenia sobie z chorobą nowotworową, 

wartościami (przed i po diagnozie), poczuciem sensu życia (przed i po diagnozie) i cechami 

osobowości a PTSD i PTG u kobiet z rakiem piersi. 

Dla Hipotezy 3. sformułowano następujące hipotezy szczegółowe: 

H3.1. Strategie negatywne: bezradność-beznadziejność i zaabsorbowanie lękowe wykazują 

dodatni związek z PTSD u kobiet z rakiem piersi. 

H3.2. Strategie pozytywne: duch walki i pozytywne przewartościowanie wykazują ujemny 

związek z PTSD u kobiet z rakiem piersi. 

H3.3. Strategie negatywne: bezradność-beznadziejność i zaabsorbowanie lękowe wykazują 

ujemny związek z PTG u kobiet z rakiem piersi. 

H3.4. Strategie pozytywne: duch walki i pozytywne przewartościowanie wykazują dodatni 

związek u kobiet z rakiem piersi z PTG. 

H3.5. Poziom poczucia sensu życia wykazuje ujemny związek z symptomatologią PTSD u 

kobiet z rakiem piersi. 

H3.6. Poziom poczucia sensu życia wykazuje dodatni związek z symptomatologią PTG u 

kobiet z rakiem piersi. 

H3.7. Kobiety z chorobą nowotworową piersi z objawami PTSD wykazują niższy poziom 

poczucia sensu życia, który występował przed diagnozą choroby nowotworowej. 

H3.8. Kobiety z chorobą nowotworową piersi z objawami PTG wykazują wyższy poziom 

poczucia sensu życia, który występował przed diagnozą choroby nowotworowej. 

H3.9. Kobiety z objawami PTSD, ujawniającymi się w chorobie nowotworowej, preferują 

wartości redukujące niepokój, z wymiaru zachowawczości: bezpieczeństwa osobistego i 

tradycji.  

H3.10. Kobiety z PTG, ujawniającym się w chorobie nowotworowej, preferują wartości z 

wymiaru przekraczania siebie: uniwersalizm i życzliwość.                                  
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H3.11. Kobiety wykazujące objawy PTSD po diagnozie choroby nowotworowej - przed 

diagnozą preferowały wartości z wymiaru zachowawczości (ugodowość, tradycja, 

bezpieczeństwo). 

H3.12. Kobiety z PTG po diagnozie choroby nowotworowej - przed diagnozą preferowały 

wartości z wymiaru przekraczania siebie (uniwersalizm, życzliwość).  

H3.13. Neurotyczność wykazuje dodatni związek z symptomatologią PTSD u kobiet z chorobą 

nowotworową piersi. 

H3.14. Otwartość na doświadczenia, ekstrawersja, ugodowość i sumienność wykazują dodatni 

związek z ujawnianiem pozytywnych następstw traumy w postaci PTG u kobiet z chorobą 

nowotworową piersi. 

 Negatywna i pozytywna adaptacja w chorobie nowotworowej kobiet z rakiem piersi się 

może ujawnić się  w zależnościach pomiędzy zmiennymi PTSD i PTG.  

Hipoteza 4. Pomiędzy PTSD i PTG w chorobie nowotworowej zachodzą trzy wzorce 

zależności. 

Dla Hipotezy 4. sformułowano następujące hipotezy szczegółowe: 

H4.1. Kobiety doświadczające w chorobie nowotworowej piersi stresu potraumatycznego 

(PTSD) nie ujawniają jednocześnie wzrostu potraumatycznego (PTG). 

H4.2. Kobiety w chorobie nowotworowej piersi mogą doświadczać zarówno symptomatologii 

stresu potraumatycznego (PTSD), jak i wzrostu potraumatycznego (PTG). 

H4.3. Kobiety w wyniku choroby nowotworowej piersi nie doświadczają objawów stresu 

potraumatycznego (PTSD), gdy doświadczają wzrostu potraumatycznego (PTG). 

 

ROZDZIAŁ 9. METODA 

 

9.1. Charakterystyka osób badanych 

 

Badaną próbę stanowiła grupa kliniczna 91 kobiet z rakiem piersi, na różnych etapach 

leczenia, w okresie remisji lub po wyleczeniu. Warunkiem wzięcia udziału w badaniach było 

rozpoznanie w przeszłości choroby nowotworowej piersi. Rozpiętość wieku badanych kobiet 

nie była jednorodna i wynikała z naturalnej historii pojawienia się diagnozy raka piersi. 
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Dokonano podziału badanych kobiet na trzy grupy: (1) 0 – 2 lata po diagnozie, (2) 2 - 5 lat po 

diagnozie, (3) 5 i więcej lat po diagnozie. Status osobowy kobiet wyróżniono jako: stan wolny, 

związek, rozwiedziona i wdowa oraz wyróżniono dzietność: brak potomstwa, jedno dziecko, 

dwoje dzieci i troje dzieci. Tabela 1. przedstawia statystyki opisowe danych demograficznych 

i czasu od diagnozy badanych kobiet 

 

Tabela 1.  

Statystyki opisowe wieku kobiet dla całej próby i w podziale ze względu na czas od diagnozy, status 

rodzinny oraz dzietność 

 N M Mediana Min Max SD 

Cała próba 90 51,59 51 20 82 11,898 

0-2 lata od diagnozy 25 44 44 20 63 11,169 
2-5 lat od diagnozy 23 49,96 48 34 73 10,768 
5 lub więcej lat od diagnozy 42 57 58 37 82 10,270 

Stan wolny 16 47,63 48,5 20 72 13,947 
Związek 62 51,39 51 30 73 10,611 
Rozwiedziona 7 53,14 53 41 73 11,335 
Wdowa 4 60,25 54 41 71 13,35 

Brak potomstwa 20 46,75 43,5 20 82 14,994 
1 dziecko 23 51,13 51 34 73 10,533 
2 dzieci 29 54,13 55 34 73 11,027 
3 dzieci 7 54,57 51 45 66 7,323 

 

  W przypadku czasu który upłynął od diagnozy choroby nowotworowej najliczniejsza 

jest grupa „5 lub więcej lat od diagnozy” (N = 42), która cechuje się również najwyższym 

średnim wiekiem kobiet. Wielkość pozostałych dwóch grup – „0-2 lat od diagnozy” i „2-5 lat 

od diagnozy” – jest podobna (odpowiednio 25 do 23 osób). Najniższym średnim wiekiem 

cechuje się grupa kobiet „0-2 lat od diagnozy”. 

 W przypadku statusu rodzinnego najliczniejszą próbę stanowią kobiety w związku (N = 

62), zaś najmniej liczną wdowy (N = 4), która to cechuje się również najwyższym średnim 

wiekiem. Z kolei kobiety w stanie wolnym (druga grupa, co do liczności: N = 16) cechują się 

najniższym średnim wiekiem. Kobiety rozwiedzione (N = 7) cechują się dość podobnym, ale 

jednak wyższym, średnim wiekiem w porównaniu do kobiet w związkach. 

 Na koniec, w podziale ze względu na dzietność najliczniejszą grupę stanowią matki 

dwójki dzieci (N = 29), następnie matki jednego dziecka (N = 23), następnie kobiety nie 

posiadające potomstwa (N = 20), zaś najmniej liczną grupę stanowią matki trójki dzieci (N = 

7). Średni wiek wzrasta wraz z liczbą potomstwa tak, że najwyższym średnim wiekiem 

charakteryzuje się grupa kobiet będących matką trójki dzieci, zaś najniższym - grupa kobiet nie 

posiadających potomstwa.  
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Tabela 2 

Miary PTSD i PTG a czas od diagnozy nowotworu 

 H df P 

Zmiany w percepcji siebie 0,725 2 0,696 
Zmiany w relacji z innymi 0,784 2 0,676 
Większe docenianie życia 1,185 2 0,553 
Zmiany duchowe 0,325 2 0,850 
PTGI Wynik Ogólny 0,399 2 0,819 
Intruzja 0,446 2 0,800 
Pobudzenie 0,117 2 0,943 
Unikanie 0,196 2 0,907 
PTSD Wynik Ogólny 0,015 2 0,993 

 

Analiza z wykorzystaniem nieparametrycznego testu H nie wskazuje żadnych istotnych 

statystycznie różnic w zakresie skal PTSD i PTG, pomiędzy grupami wydzielonymi ze względu 

na czas który upłynął od momentu diagnozy nowotworowej. 

 

9.2. Narzędzia badawcze 

 

Informacje do analizy badawczej pozyskano metodą pomiaru z wykorzystaniem 

standaryzowanych i uznanych za trafne i rzetelne, a zatem wiarygodne narzędzia tj.: Inwentarz 

Osobowości (NEO-PI-R), Portretowy Kwestionariusz Wartości (PVQ-R2), Kwestionariusz 

Postaw Życiowych (KPŻ), Zrewidowana Skala Wpływu Zdarzeń (ZSWZ), Inwentarz 

Potraumatycznego Rozwoju (PTGI-R), Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby 

Nowotworowej (Mini-MAC). 

Wszystkie zastosowane narzędzia badawcze miały charakter samoopisowy. Mając na 

uwadze jak najmniejsze obciążenie badanych kobiet z grupy eksperymentalnej, w wybranych 

narzędziach badawczych zastosowano ułatwione procedury wypełniania arkuszy testowych, 

tak aby nie wywoływały nadmiernych trudności u badanych kobiet z chorobą nowotworową. 

 

9.2.1. Inwentarz Osobowości NEO-PI-R 

 

Inwentarz Osobowości NEO-PI-R, autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae’a, w 

polskiej adaptacji  Jerzego Siuty (2006) obejmuje 240 twierdzeń, których prawdziwość osoba 

badana ocenia w skali pięciostopniowej (od "całkowicie się nie zgadzam" do "całkowicie się 

zgadzam"). Stwierdzenia odnoszą się one do pięciu czynników osobowości (skal). W ramach 
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każdego z czynników wyróżniono sześć składników (podskal): Neurotyczność (Lęk, 

Agresywna wrogość, Depresyjność, Nadmierny krytycyzm, Impulsywność i Nadwrażliwość), 

Ekstrawertyczność (Serdeczność, Towarzyskość, Asertywność, Aktywność, Poszukiwanie 

doznań i Emocje pozytywne), Otwartość na doświadczenie (Wyobraźnia, Estetyka, Uczucia, 

Działanie, Idee i Wartości), Ugodowość (Zaufanie, Prostolinijność, Altruizm, Ustępliwość, 

Skromność i Skłonność do rozczulania się), Sumienność (Kompetencja, Skłonność do 

porządku, Obowiązkowość, Dążenie do osiągnięć, Samodyscyplina i Rozwaga). Interpretacja 

może dotyczyć zarówno wyników poszczególnych skal i podskal z osobna, jak i ich 

konfiguracji (np. wyników par czynników). 

Czterokrotnie większa ilość pozycji kwestionariuszowych (240), niż w przypadku 

Inwentarza Osobowości NEO-FFI (60 pozycji), pozwala dokonać pomiaru pięciu 

podstawowych cech osobowości oraz cech niższego rzędu (6 aspektów w odniesieniu do  

każdego wymiaru)., co daje możliwość dokonywania bardziej pogłębionej analizy badanych 

kobiet (Siuta, 2006).  

Narzędzie składa się z 5 skal (wymiarów) oraz 30 podskal (aspektów). Wszystkie skale 

i podskale dokładnie odpowiadają cechom podstawowym i cechom niższego rzędu, ujętym w 

PMO autorstwa Costy i McCrae i są to: 

1. neurotyczność (N) – lęk (N1), agresywna wrogość (N2), depresyjność (N3), nadmierny 

samokrytycyzm (N4), impulsywność (N5), nadwrażliwość (N6); 

2. ekstrawertyczność (E) – serdeczność (E1), towarzyskość (E2), asertywność (E3), 

aktywność (E4), poszukiwanie doznań (E5), emocje pozytywne (E6); 

3. otwartość na doświadczenie (O) – wyobraźnia (O1), estetyka (O2), uczucia (O3), 

działania (O4), idee (O5), wartości (O6); 

4. ugodowość (U) – zaufanie (U1), prostolinijność (U2), altruizm (U3), ustępliwość (U4), 

skromność (U5), skłonność do rozczulania się (U6); 

5. sumienność (S) – kompetencja (S1), skłonność do porządku (S2), obowiązkowość (S3), 

dążenie do osiągnięć (S4), samodyscyplina (S5), rozwaga (S6) (Siuta, 2006).  

NEO-PI-R odznacza się dobrymi właściwościami psychometrycznymi, 

wykorzystywany jest w pracy badawczej oraz praktyce klinicznej, z zakresu medycyny 

behawioralnej i psychologii zdrowia (Siuta, 2006). Badania normalizacyjne wykazały  

najlepszą trafność czynnikową dla podskal ładujących czynniki otwartość na doświadczenie, 

ugodowość i sumienność. Do pomiaru rzetelności posłużyły współczynniki zgodności 

wewnętrznej (alfa Cronbacha). W przypadku skal przedstawiają się one jednorodnie (0,85 – 

0,86), za wyjątkiem skali ugodowość (0,81). Niższe współczynniki uzyskano dla większości 
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podskal, choć nadal uznawane są za wystarczające. Wyjątek (alfa Cronbacha poniżej 0,50) 

stanowią natomiast pojedyncze podskale skłonność do rozczulania się oraz dążenie do 

osiągnięć (Siuta, 2006). 

 

9.2.2. Portretowy Kwestionariusz Wartości (PVQ-RR) 

 

Portretowy Kwestionariusz Wartości (PVQ-RR, Portrait Values Questionnaire) 

opracował Shalom Schwartz (1992). Został on zmodyfikowany w 2012 (Schwartz i in., 2012), 

a polskiej adaptacji dokonał Jan Cieciuch (2013). Kwestionariusz ten powstał w wyniku 

modyfikacji klasycznego modelu wartości (mierzonego przez kwestionariusz PVQ), 

przeprowadzonej przez Schwartza i współpracowników (Schwartz i in., 2012; polska adaptacja: 

Cieciuch, 2013). Kwestionariusz mierzy preferencje 19 typów wartości.  

Kwestionariusz PVQ składa się z 57 stwierdzeń, w postaci krótkich opisów osób pod 

względem tego, co jest dla nich ważne. Badany ma za zadanie oszacować stopień podobieństwa 

danego opisu w stosunku do siebie na 6-stopniowej skali Likerta (1 – zupełnie nie podobny do 

mnie; 6 – bardzo podobny do mnie). Wyniki oblicza się dla poszczególnych skal – wartości. Na 

wgląd wewnątrz danej hierarchii wartości pozwala tak zwany wskaźnik preferencji typu 

wartości (Cieciuch, 2012).  

19 typów wartości stanowią: Kierowanie sobą  wmyśleniu, Kierowanie sobą w 

działaniu, Stymulacja, Hedonizm, Osiągnięcia, Władza nad ludźmi, Władza nad zasobami, 

Prestiż, Bezpieczeństwo osobiste, Bezpieczeństwo społeczne, Przystosowanie do reguł, 

Przystosowanie do ludzi, Tradycja, Życzliwość-niezawodność, Życzliwość-troskliwość, 

Uniwersalizm społeczny, Uniwersalizm ekologiczny, Uniwersalizm-tolerancja.  

 

9.2.3. Kwestionariusz Postaw Życiowych – KPŻ 

 

Kwestionariusz Postaw Życiowych – KPŻ stanowi polską adaptację Ryszarda Klamuta 

kwestionariusza  LAP-R (Life Attitudes Profile – Revised) Gary’ego T. Rekera – i służy do 

badania poczucia sensu życia. Narzędzie zbudowane zostało w oparciu o teorię Frankla (1984) 

i służyć miało empirycznej weryfikacji wprowadzanych przez niego egzystencjalnych pojęć. 

Kwestionariusz pozwala na badanie „podstawowych odniesień egzystencjalnych tworzących 

globalną ocenę własnego życia definiowaną jako sens życia” (Klamut, 2010, s. 70). Umożliwia 

pomiar motywacji człowieka do określania celu i nadawania życiu sensu, a także określenie 

poziomu doświadczanego sensu życia. Pozwala na opis egzystencjalnego funkcjonowania 
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człowieka na sześciu wymiarach, wyróżnionych przez Rekera (1992, za: Klamut, 2010) 

wymiarów: Cel (Celowość), Spójność wewnętrzna (koherencja), Akceptacja śmierci, Pustka 

egzystencjalna, Kontrola życia,  Poszukiwanie celów. Kwestionariusz obejmuje również dwie 

skale złożone: Osobowy sens i Równowaga postaw życiowych. Skale kwestionariusza zostały 

skonstruowane do badania podstawowych odniesień egzystencjalnych składających się na 

ogólną ocenę życia, definiowaną jako sens życia. W związku z tym, dają możliwość oceny 

znaczenia posiadanych celów, stopnia rozumienia rzeczywistości oraz miejsca w niej własnej 

egzystencji, poziomu odczuwania znaczenia własnego życia lub jego braku (pustka 

egzystencjalna), przekonania o możliwości i poziomie kontroli życia, a także stosunku do 

własnej śmiertelności oraz siły dążenia do zmian i poszukiwania nowych wyzwań.   

Kwestionariusz Postaw Życiowych jest wielowymiarowym samoopisowym 

narzędziem, służącym do mierzenia poziomu doświadczanego sensu życia oraz motywacji do 

nadawania sensu i określania celu. Kwestionariusz składa się z 48 twierdzeń, po osiem dla 

każdej skali, których prawdziwość w stosunku do badanego, oceniana jest na skali 

siedmiostopniowej, od zdania „całkowicie nieprawdziwe” - do zdania „całkowicie prawdziwe”. 

Twierdzenia te odnoszą się do poczucia sensu życia i obejmują sześć skal prostych, 

odnoszących się do poszczególnych postaw egzystencjalnych:  

1. Cel (C) – określa posiadanie celów życiowych, poczucie ukierunkowania w przyszłość. 

Odnosi się do przekonania o wartości życia oraz tego, co jest najbardziej istotne w życiu; 

2. Spójność wewnętrzna (SW) – odnosi się do rozumienia siebie, innych oraz życia. 

Wskazuje na poczucie uporządkowania, rozumienia egzystencji, jasne poczucie 

tożsamości oraz świadomość własnego miejsca w świecie;  

3. Kontrola życia (KŻ) – określa poziom spostrzegania wolności do podejmowania 

życiowych decyzji, przyjmowania osobowej odpowiedzialności, a także wewnętrznej 

kontroli zdarzeń życiowych. Istotny jest tu poziom świadomej oceny możliwości 

działania i ewentualnych ograniczeń wynikających z posiadanego systemu wartości.  

4. Akceptacja śmierci (AŚ) – opisuje brak lęku wobec śmierci, jej akceptację, jako 

naturalnego aspektu życia. Stanowi operacyjny wskaźnik stopnia, w jakim jednostka 

rozumie perspektywę śmierci, ma do niej dystans, nie boi się jej. 

5. Pustka egzystencjalna (PE) – odnosi się do poziomu niedostatku sensu w życiu, braku 

celów, braku ukierunkowania w życiu, a także do nudy, apatii, odczuwania obojętności. 

Stanowi operacyjny wskaźnik sfrustrowanej „woli sensu” – podstawowej potrzeby 

pobudzającej aktywność nastawioną na realizację ważnych celów i osiągani sensu życia; 
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6. Poszukiwanie celów (PC) – opisuje pragnienie wyjścia z rutyny życia, odrzucenia 

schematów życiowych, poszukiwanie nowych doświadczeń, bycie w ruchu (potrzeba 

działania), podejmowanie nowych wyzwań, nowych wrażeń, czerpanie więcej z życia. 

Charakterystyczna jest tu chęć dokonywania zmian w życiu. 

Dwie skale złożone wchodzące w skład kwestionariusz to: 

I. Osobowy sens (OS) – skala stworzona jako bardziej jednoznaczna i dokładna miara 

osobowego sensu (poczucia sensu życia), który składa się z dwóch elementów i definiowany 

jest jako posiadanie celów życiowych (ważnych celów w życiu), misji w życiu, poczucia 

ukierunkowania w czasie z przeszłości ku przyszłości (skala Cel) oraz posiadanie logicznego, 

spójnego rozumienia siebie, innych oraz życia w ogólności (skala Spójność wewnętrzna); 

II. Równowaga Postaw Życiowych (RPŻ) - stanowi łączny wynik wszystkich sześciu skal 

prostych (z czego cztery mają wagi dodatnie, a dwie – ujemne). Jest ogólna miarą postaw wobec 

życia, uwzględniającą stopień, w jakim został odkryty i jest doświadczany sens życia, a także 

– poziom motywacji do odnalezienia (określenia) celu i sensu. Stanowi skalę teoretyczną, 

wynikającą z założeń teorii egzystencjalnej Frankla oraz autora LAP-R Rekera. Określa ocenę 

swojego życia przez jednostkę w kategoriach pozytywnych doświadczeń, satysfakcji z życia i 

akceptacji stanu aktualnego. RPŻ wiąże się z niskim poziomem nastawienia na zmianę i 

poszukiwania nowych wrażeń życiowych. Stanowi stan ogólnego zadowolenia z życia, z 

posiadania i realizowania ważnych zadań, rozumienia i akceptacji siebie oraz życia (Klamut, 

2010). 

Kwestionariusz KPŻ odznacza się satysfakcjonującymi właściwościami 

psychometrycznymi. Współczynnik α Cronbacha dla poszczególnych skal wynoszą: Cel = 

0,77; Spójność wewnętrzna  = 0,74; Kontrola życia 0,72;  Akceptacja śmierc = 0,83; Pustka 

egzystencjalna = 0,70; Poszukiwanie celów = 0,71; Osobowy sens = 0,87; Równowaga postaw 

życiowych α = 0,85. 

Współczynniki rzetelności α-Crombacha dla wersji polskiej są satysfakcjonujące, 

wyższe od 0,70, co wskazuje na zadowalającą jednorodność twierdzeń w poszczególnych 

skalach. Mieszczą się w przedziale od umiarkowanych do wysokich (od 0,80 do 0,84) (Klamut, 

2010). 

 

9.2.4. Zrewidowana Skala Wpływu Zdarzeń 

 

Zrewidowana Skala Wpływu Zdarzeń w polskiej adaptacji, zrewidowanej wersji Impact 

of Event Scale (IES-R), autorstwa Weissa i Marmara, przygotowana została przez Juczyńskiego 
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i Ogińską-Bulik (2009)  i służy do pomiaru PTSD. Skala powstała na bazie obserwacji osób 

ujawniających objawy stresu po urazie. Skala składa się z 22 twierdzeń i uwzględnia trzy 

wymiary PTSD: Intruzję, Pobudzenie i Unikanie. Oceny dokonuje się na 5-stopniowej skali 

typu Likerta (0 – 4). 

Skala pozwala na ustalenie aktualnego, subiektywnego poczucia dyskomfortu 

związanego z zaistniałym specyficznym zdarzeniem. Ujmuje trzy wymiary PTSD:  

a) Intruzję, wyrażającą powracające obrazy, sny, myśli lub wrażenia percepcyjne 

związane z traumą;  

b) Pobudzenie, charakteryzujące się wzmożoną czujnością, lękiem, zniecierpliwieniem, 

trudnościami w koncentracji uwagi;   

c) Unikanie, przejawiające się wysiłkami pozbycia się myśli, emocji lub rozmów 

związanych z traumą (Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009). 

W wersji zrewidowanej (IES-R, Impact of Event Scale-Revised) autorzy zmienili 

instrukcję, pytając o reakcje dyskomfortu odczuwanego w ostatnich 7 dniach w związku z 

doświadczonym zdarzeniem. Ponadto 15 twierdzeń zawartych w wersji oryginalnej IES, 

zostały nieznacznie zmienione. Twierdzenie dotyczące snu zastąpiono dwoma, w tym jednym 

(nr 2) odnoszącym się do Intruzji, drugim (nr 15) do Pobudzenia; dodano 7 nowych stwierdzeń, 

w tym 6 dotyczących wymiaru Pobudzenia i jedno Intruzji (nr 14) oraz skale Intruzji i Unikania 

składają się z 8 twierdzeń, a nowa skala Pobudzenia, dotycząca objawów wyrażających 

zniecierpliwienie, nadmierną koncentrację, czujność i pobudzenie fizjologiczne, z 6 twierdzeń 

(Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009).  

Zgodność wewnętrzna, oceniona na podstawie współczynnika alfa Cronbacha, wynosi 

0,92 dla całej skali, zaś dla Intruzji, Pobudzenia i Unikania – odpowiednio: 0,89, 0,85 oraz 0,78. 

Większość twierdzeń koreluje powyżej 0,60 z ogólnym wynikiem skali. Dwukrotne badanie 

25-osobowej grupy strażaków w odstępie 14 dni dało także zadowalającej wyniki stałości, czyli 

0,75 dla całej skali oraz 0,79, 0,76 i 0,68 dla trzech wymiarów. 

Trafność konwergencyjną ustalono, porównując uzyskane wyniki z liczbą 

doświadczonych zdarzeń traumatycznych – liczba zdarzeń koreluje umiarkowanie z wynikiem 

ogólnym, a w przypadku poszczególnych wymiarów: nieco wyżej z Pobudzeniem, niż z 

Intruzją, a najniżej z Unikaniem. Trafność kryterialną weryfikowano, korelując wyniki IES-R 

z wymiarami kwestionariusza do pomiaru stanu zdrowia psychicznego (GHQ-28) Goldberga i 

skali Mini-COPE oraz Mini-MAC (Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009, Strelau i in., 2002). 

Skala służy do badania osób dorosłych, którzy uczestniczyli w określonym zdarzeniu 

traumatycznym, takim jak naturalne katastrofy, wypadki czy akty przemocy, lub też należą do 
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grup zawodowych narażonych na ryzyko wystąpienia traumy. Skalę można wykorzystywać do 

monitorowania zmian w nasileniu reakcji potraumatycznych. Skala przeznaczona jest głównie 

do celów badawczych, ale może też znaleźć w badaniach przesiewowych, profilaktycznych, w 

ocenie efektywności oddziaływań terapeutycznych itp. Może służyć jako proste narzędzie do 

szybkiej oceny zagrożenia związanego z doświadczaniem zdarzeń traumatycznych lub 

monitorowania zmian w nasileniu objawów. Skala IES-R może być wykorzystywana przez 

psychologów i psychiatrów, jak również innych specjalistów zajmujących się stresem, 

promocją zdrowia, edukacją zdrowotną, profilaktyką czy terapią (Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, 

N., 2009). 

 

9.2.5. Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju – PTGI-R 

 

Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju – PTGI-R stanowi polską adaptację 

Posttraumatic Growth Inventory – PTGI, autorstwa Tedeschiego i Calhouna (1996), 

przeprowadzoną przez Ogińską-Bulik i Juczyńskiego (2010) i składa się z 21 stwierdzeń, 

opisujących różne pozytywne zmiany zaistniałe w wyniku doświadczonego wydarzenia 

traumatycznego. Badana osoba ustosunkowuje się do podanych stwierdzeń wybierając 

odpowiedzi od „nie doświadczyłem tej zmiany” (0 pkt), do „doświadczyłem tej zmiany w 

bardzo dużym stopniu” (5 pkt).  

W wersji oryginalnej inwentarz bada 5 aspektów - zmiany: w Relacjach z innymi 

(Relating to others — 7 pozycji), Nowe możliwości (New possibilities — 5), Poczucie osobistej 

siły (Personal strength — 4), Zmiany duchowe (Spiritual changes — 2) i Docenianie życia 

(Appreciation for life — 3) (Tedeschi, Calhoun,1996). W polskiej wersji, poza ogólnym 

wskaźnikiem nasilenia PTG, inwentarz mierzy cztery czynniki składające się na rozwój po 

traumie, tj. (1) zmiany w percepcji siebie, (2) zmiany w relacjach z innymi, (3) większe 

docenianie życia i (4) zmiany duchowe. Wynik ogólny jest sumą czterech wymienionych 

czynników (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2010). 

Kwestionariusz PTGI jest narzędziem samoopisowym, poprzedzonym instrukcją 

dotyczącą celu badania i sposobu wypełniania kwestionariusza. Ogólny wynik oraz wyniki 

czterech czynników oblicza się zgodnie z kluczem diagnostycznym. Poszczególne czynniki 

oznaczają: Czynnik 1. Zmiany w percepcji siebie — w wyniku doświadczonej traumy człowiek 

dostrzega nowe możliwości i odczuwa wzrost poczucia osobistej siły; Czynnik 2. Zmiany w 

relacjach z innymi — większe poczucie związku z innymi, wzrost empatii i altruizmu; Czynnik 

3. Większe docenianie życia — zmiana filozofii życia, dotychczasowych priorytetów, większe 
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docenianie każdego dnia; Czynnik 4. Zmiany duchowe — lepsze rozumienie problemów 

duchowych i wzrost religijności (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2010). 

Im wyższy wynik uzyskany w kwestionariuszu, tym więcej pozytywnych zmian 

będących skutkiem przeżytej sytuacji traumatycznej. Poziom potraumatycznego rozwoju 

można ustalić, odnosząc uzyskany wynik do średniego wyniku ogólnego. Średni ogólny wynik 

wynoszący 60,36 (SD = 20,6) w skali, której teoretyczny rozkład wynosi 0–105 punktów, 

wskazuje na poziom około 57% maksymalnego rozwoju potraumatycznego (wynik ¥ 100/105) 

(Ogińska-Bulik, Juczyński, 2010). 

Wskaźniki rzetelności są porównywalne z wersją oryginalną (alfa Cronbacha=0,93). 

Rzetelność przyjętej wersji PTGI oceniono poprzez oszacowanie jego zgodności wewnętrznej. 

Wszystkie pozycje inwentarza korelowały z wynikiem ogólnym powyżej 0,40, co wskazywało 

na wystarczającą moc dyskryminacyjną. Zgodność wewnętrzna, mierzona za pomocą 

współczynnika alfa Cronbacha, wyniosła dla całej skali 0,93 (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2010). 

Trafność zewnętrzną PTGI ustalono poprzez korelacje jego wyników z wynikami innych 

narzędzi, mierzącymi zbliżone konstrukty lub czynniki wpływające na potraumatyczny rozwój. 

W badaniach pacjentów kardiologicznych (n = 63) potraumatyczny rozwój, w tym jego 

wymiary dotyczące doceniania życia oraz zmian w relacjach z innymi, korelował dodatnio z 

dwoma objawami stresu potraumatycznego skali IES-R, czyli intruzją (r = 0,34, p < 0,01) i 

pobudzeniem (r = 0,33, p < 0,01) (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2010).  

Doświadczenie stresu w postaci intruzji, wyrażającej powracające obrazy, sny, myśli 

związane z traumą, oraz pobudzenia, charakteryzującego się wzmożoną czujnością, lękiem, 

trudnościami w koncentracji uwagi, może współistnieć z potraumatycznym rozwojem, 

polegającym na zmianach w relacjach z innymi i w filozofii życia. Zmiany w percepcji siebie 

wiązały się z prężnością, zwłaszcza jej wymiarem otwartości na nowe doświadczenia i poczucia 

humoru (r = 41, p < 0,001) oraz kompetencjami osobistymi do radzenia sobie i tolerancją 

negatywnych emocji (r = 34, p < 0,01). (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2010). 

Narzędzie służy do oceny pozytywnych zmian, powstających w wyniku doświadczenia 

traumatycznych wydarzeń i przeznaczone jest do badania dorosłych oraz starszej młodzieży. 

Inwentarz może być również wykorzystywany do monitorowania zmian w percepcji siebie, 

relacjach z innymi czy zmian w filozofii życiowej, występujących na przestrzeni czasu. 

Głównie przeznaczone jest do celów badawczych. 
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9.2.6. Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej Mini-MAC 

 

Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej Mini-MAC, autorstwa 

Watson, Lawa, dos Santos, Greera, Barucha i Bliss (1994), w polskiej adaptacji Juczyńskiego 

(2012), jest narzędziem samoopisowym, zawierającym 29 stwierdzeń. Skala Mini-MAC 

stanowiącym skróconą wersję pierwotnej Skali MAC (Mental Adjustment to Cancer). Autorką 

obydwu wersji jest Watson i współpracownicy, autorem polskiej adaptacji jest Juczyński 

(2012). 

Skala Mini-MAC mierzy cztery strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową: 

zaabsorbowanie lękowe, bezradność-beznadziejność, pozytywne przewartościowanie i duch 

walki oraz wyróżnia dwa style:  konstruktywny i destruktywny (bierny). Narzędzie może służyć 

do oceny reakcji na diagnozę choroby nowotworowej oraz do ujęcia zmian zachodzących w 

trakcie procesu leczenia i rehabilitacji. Opis narzędzia, jego własności psychometryczne, 

instrukcja badania i normy znajdują się w zbiorze „Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii 

zdrowia” Zygfryda Juczyńskiego (Juczyński, 2012).  

Skala służy do pomiaru przystosowania psychicznego (mental adjustment), radzenia 

sobie z chorobą (coping), poznawczego pojmowania choroby (illness cognition) (Nordin i in., 

1999; Hulbert-Williams, Hulbert-Williams, Morrison, Neal, Wilkinson, 2012; Wang i in., 2013; 

Czerw, Religioni, Deptała, 2016). Nazwa Skali wskazuje, że przeznaczona jest do pomiaru 

przystosowania psychicznego w chorobie nowotworowej. Umożliwia pomiar strategii radzenia 

sobie z chorobą onkologiczną i może być wykorzystywana na różnych etapach choroby (reakcja 

na diagnozę, leczenie, rehabilitacja itd.) (Juczyński, 2012).  

Mini-MAC jako narzędzie samoopisowe składa się z 29 twierdzeń, do których osoba 

badana ustosunkowuje się na czterostopniowej skali, wybierając spośród odpowiedzi: 

„zdecydowanie nie”, „raczej nie”, „raczej tak”, „zdecydowanie tak”.  

Skala mierzy cztery następujące strategie radzenia sobie (Juczyński, 2012, s. 174): 

a) zaabsorbowanie lękowe (anxious preoccupation) – niepokój z powodu choroby, 

spostrzeganej głównie jako zagrożenie wywołujące lęk, nad którym nie można 

zapanować; 

b) duch walki (fighting spirit) – postrzeganie choroby jako osobistego wyzwania i 

podejmowanie działań zwalczających chorobę; 

c) bezradność-beznadziejność (hopelessness-helplessness) – poczucie bezsilności, 

zagubienia i bierne poddanie się chorobie; 
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d) pozytywne przewartościowanie (w wersji oryginalnej: fatalism) – „przeorganizowanie 

problemu swojej choroby, aby przy pełnej świadomości jej powagi znaleźć nadzieję i 

zadowolenie z już przeżytych lat”. 

Dodatkowo wyróżniono dwa ogólne style radzenia sobie z chorobą: 

1. Konstruktywny: obejmuje strategie ducha walki i pozytywnego przewartościowania. 

2. Destruktywny: obejmuje strategie zaabsorbowania lękowego i bezradności-

beznadziejności.    

Wyniki obliczane są dla poszczególnych strategii. Liczba punktów w danej skali 

równoznaczna jest z większym nasileniem określonej strategii. Interkorelacje między 

strategiami pozwalają przyjąć, że mamy do czynienia z dwoma stylami: destrukcyjnym 

(pasywnym, łączącym zaabsorbowanie lękowe i bezradność-beznadziejność) oraz 

konstruktywnym (aktywnym, łączącym ducha walki i pozytywne przewartościowanie) 

(Juczyński, 2012).  

Struktura czynnikowa polskiej adaptacji różni się od oryginalnej wersji brytyjskiej. 

Wyróżniono cztery czynniki, zamiast pierwotnych pięciu czynników. Pozycje 

kwestionariuszowe odpowiadające unikaniu poznawczemu, wchodzą w skład strategii ducha 

walki (Juczyński, 2012).  

Po analizie pozycji testowych daje się zauważyć, że na strategię ducha walki składają 

się zachowania konfrontacyjne, jak i ucieczkowe obejmujące tzw. unikanie poznawcze 

(cognitive avoidance) (Szczepańska-Gieracha i in., 2010).  

Warto zauważyć, że kwestia struktury czynnikowej podejmowana w literaturze 

dotyczącej kwestionariuszy MAC i Mini-MAC różni się w zależności od kraju i języka 

adaptacji (por. Grassi i in., 2005; Kang i in., 2008; Bredal, 2010). Jako przyczyn upatruje się 

różnic kulturowych lub też przyczyny odnosi się do metodologicznych założeń związanych z 

analizą czynnikową (Wang i in., 2013).  

Mini-MAC odznacza się dobrymi właściwościami psychometrycznymi. W zakresie 

rzetelności polska adaptacja uzyskała lepsze wskaźniki zgodności wewnętrznej niż wersja 

oryginalna (Juczyński, 2012). Osiągnięto wysokie współczynniki alfa Cronbacha dla każdej ze 

skal (od 0,87 dla pozytywnego przewartościowania do 0,92 dla strategii bezradność-

beznadziejność). Rzetelność narzędzia Mini-MAC jest więc dobra - współczynniki alfa 

Cronbacha wahają się od α = 0,70 do α = 0,92. Trafność skali Mini-MAC potwierdzają 

korelacje z innymi narzędziami, jak MAC, Wielowymiarowy Inwentarz Radzenia Sobie – 

COPE czy Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności – GSES) (Juczyński, 2912). 
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9.2.7. Rzetelność zastosowanych narzędzi w odniesieniu do badanej próby 

 

 W pierwszym kroku analiz dokonano pomiaru rzetelności wykorzystywanych narzędzi 

w odniesieniu do badanej próby. Zastosowana została miara α-Cronbacha. Wartości statystyki 

dla wszystkich badanych zmiennych zaprezentowane zostały poniżej w tabeli 3.   
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Tabela 3  

Rzetelność skal KPŻ i PVQ mierzona α-Cronbacha w pomiarach stanu aktualnego i odpowiedziach 

retrospektywnych 

 Po diagnozie choroby Przed diagnozą choroby 

Osiągnięcia 0,761 0,808 

Hedonizm 0,687 0,781 

Stymulacja 0,591 0,724 

Kierowanie sobą w działaniu 0,768 0,833 

Kierowanie sobą w myśleniu 0,168 0,406 

Uniwersalizm-T 0,763 0,806 

Uniwersalizm-E 0,804 0,831 

Uniwersalizm-S 0,732 0,781 

Życzliwość-troskliwość 0,581 0,751 

Życzliwość-niezawodność 0,679 0,714 

Pokora 0,176 0,189 

Przystosowanie do ludzi 0,811 0,872 

Przystosowanie do reguł 0,769 0,830 

Tradycja 0,834 0,817 

Bezpieczeństwo społeczne 0,864 0,849 

Bezpieczeństwo osobiste 0,559 0,562 

Prestiż 0,509 0,534 

Władza nad zasobami 0,790 0,792 

Władza nad ludźmi 0,676 0,823 

Cel 0,825 0,832 

Spójność Wewnętrzna 0,820 0,816 

Kontrla Życia 0,820 0,854 

Akcpetacja Śmierci 0,875 0,895 

Pustka Egzystencjalna 0,729 0,695 

Poszukiwanie Celów 0,737 0,784 

Osobowy Sens 0,846 0,718 

Równowaga Postaw Życiowych 0,649 0,511 

 

W przypadku niektórych skal kwestionariusza PVQ wartość statystyki α - dla pomiaru 

po diagnozie choroby nowotworowej, wskazuje na brak rzetelności (< 0,6),. Dotyczy to 
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następujących skal: „Kierowanie sobą w myśleniu”, „Pokora”, „Stymulacja”, „Życzliwość-

troskliwość”, „Bezpieczeństwo osobiste” i „Prestiż”; natomiast w przypadku pomiarów 

retrospektywnych – dla skal: „Pokora”, „Kierowanie sobą w myśleniu”, „Bezpieczeństwo 

osobiste” i „Prestiż”.  

Z kolei w przypadku skal narzędzia KPŻ, jedynie wskaźnik „Równowagi postaw 

życiowych” w pomiarze retrospektywnym, nie osiągnął odpowiedniego poziomu rzetelności. 

 Wszystkie skale PTGI cechują się dobrą rzetelnością: Zmiana w percepcji siebie (α = 

0,891), Zmiany w relacji z innymi (α = 0,849), Większe docenianie życia (α = 0,795), Zmiany 

duchowe (α = 0,638) i PTGI WO (α = 0,934). Sytuacja wygląda podobnie w przypadku miar 

IES-R: Intruzja (α = 0,906), Pobudzenie (α = 0,800), Unikanie (α = 0,726) i PTSD WO (α = 

0,911).  

W odniesieniu do skal kwestionariusza Mini-MAC, dobra rzetelność została osiągnięta 

dla Zaabsorbowania lękowego (α = 0,870), Ducha walki (α = 0,724) oraz Bezradności-

beznadziejności (α = 0,717). Pozytywne przewartościowanie cechowało się zaś niską 

rzetelnością (α = 0,495).  

W przypadku NEO-PI-R dobrą rzetelnością cechowały się skale N1 (0,768), O1 (0,666), 

U1 (0,720), N2 (0,678), E2 (0,689), O2 (0,659), U2 (0,669), S2 (0,650), N3 (0,737), U3 (0,706), 

S3 (0,826), E4 (0,711), U4 (0,729), N5 (0,609), O5 (0,693), U5 (0,607), S5 (0,823), N6 (0,687), 

E6 (0,633), S6 (0,744). Niską rzetelnością cechowały się zaś skale E1 (0,575), S1 (0,565), E3 

(0,545), O3 (0,540), N4 (0,583), O4 (0,518), S4 (0,515), E5 (0,522), O6 (0,481), U6 (0,360). 

 

9.3. Procedura badań  

 

Ze względu na niezwykle osobisty charakter podejmowanych zagadnień dużą uwagę 

zwrócono na procedurę badawczą. Badanie miało charakter indywidualny oraz anonimowy. 

Poproszono badanych o podpisywanie arkuszy testowych inicjałami lub pseudonimami, które 

służyły wyłącznie przypisaniu wypełnionych arkuszy do tej samej osoby. Procedurę tę 

zastosowano w celu stworzenia badanym kobietom optymalnych warunków do swobodnego i 

szczerego udzielania odpowiedzi. Ze względu na zastosowanie obszernej baterii testów, 

długością czasu potrzebnego na wypełnienie kwestionariuszy oraz wykorzystanie 

rozbudowanych metod, które wymagały znacznego zaangażowania poznawczego w postaci 

dokonania refleksji na własny temat, nie stosowano ograniczenia czasowego w czasie jednego 

spotkania, a ponadto rozkładano badania na dwa spotkania w odstępie ok. 1 tygodnia.  

Wypełnianie ankiety oraz badania kwestionariuszowe - NEO-PI-R, PVQ-RR i KPŻ 
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wykonywane były w pierwszej kolejności. Pierwszy pomiar PVQ-RR i KPŻ dotyczył 

aktualnego systemu wartości i poczucia sensu życia badanych kobiet. W drugim pomiarze 

wykonywano kwestionariusze Mini MAC, PTGI i ZSWZ oraz pomiar retrospekcyjny PVQ-RR 

i KPŻ. 

Uczestniczki badań, przed wypełnianiem kwestionariuszy, były instruowane, co do 

sposobu udzielania odpowiedzi. Ponadto w baterii użytych testów zastosowano ułatwienia, w 

postaci bardzo czytelnego arkusza odpowiedzi, zawierającego możliwości odpowiedzi (a, b, c 

i d), każdorazowo z pełnym ich opisem, umieszczonym przy każdym pytaniu kwestionariusza.  

W celu wzbudzenia pozytywnego nastawienia wobec badania, informowano badane 

kobiety o wysokiej wartości naukowej i klinicznej ich udziału. Ze względu na poziom 

zaangażowania, jaki musiał być wzbudzony w celu wypełnienia przez badane całej baterii 

testów, kobiety zainteresowane, były motywowane poprzez stworzenie im możliwości 

uzyskania informacji zwrotnej na temat rezultatów badania.  

Poza baterią testów użytą w badaniach, osoby badane wypełniały ankietę, dotyczącą 

danych demograficznych oraz grupy pytań odnoszących się do historii ich choroby (czas 

diagnozy, przebyte leczenie itp.). Osoby prowadzące badania nie podawały ani dokładnego celu 

badań ani czynników, które faktycznie podlegały mierzeniu. Każdej kobiecie została udzielona 

taka sama instrukcja: najpierw proszono o wypełnienie ankiety, następnie - części 

kwestionariuszowej. W przypadkach, gdy stan psychofizyczny osoby badanej nie pozwalał na 

samodzielne wypełniania kwestionariuszy, osoba przeprowadzająca badanie czytała 

poszczególne pytania. Podczas badań zwracano szczególną uwagę na stan psychiczny, 

emocjonalny oraz fizyczny pacjentki, starając się redukować ewentualne obciążenie 

psychofizyczne. 

Badania trwały od 2018 do 2020 roku. Z uwagi na specyfikę badań w obszarze 

psychoonkologii wykorzystano metodę doboru nielosowego (nieprobabilistycznego). 

Brzeziński (2011) wskazuje, że w przypadkach badań klinicznych prowadzonych na pacjentach 

kliniki, bądź z określonymi rozpoznaniami, wykorzystuje się metodę doboru celowego. Za 

kryterium kwalifikujące do badań uznano płeć żeńską i doświadczenie choroby onkologicznej 

piersi. Przy doborze próby badawczej wykorzystano metodę „kuli śniegowej” (snowball 

sampling), która umożliwiła dotarcie do innych badanych kobiet za pośrednictwem osób 

badanych, które już zostały zwerbowane do udziału w badaniu (por. Sęk, 2015).  

Miejsca przeprowadzania badań oraz pora ich prowadzenia badań były dostosowane do 

możliwości i preferencji badanych kobiet, odbywały się zarówno na terenie placówek 

medycznych (m.in. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, 
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Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Poradnia 

Onkologiczna w Ostrołęce), jak również w miejscach zaproponowanych przez osoby badane 

(np. w miejscu zamieszkania). Badane kobiety werbowane były również przez portale 

społecznościowe zrzeszające kobiety z chorobą nowotworową, po mastektomii oraz poprzez 

Kluby Amazonek. Wszystkie badania przeprowadzano osobiście. 

Dodatkowo procedura badania wymagała także specyficznego doboru grupy badawczej 

i nakładała konieczność współpracy z osobami badanymi, kobietami chorującymi na raka piersi 

w różnych stadiach leczenia, z różną wydolnością psychofizyczną związaną z chorobą, w 

ramach dwóch bezpośrednich sesji diagnostycznych. Gromadzenie grupy klinicznej badanych 

spośród kobiet chorych i ujawniających nieprzewidywalne w czasie pojawienie się zaostrzeń 

choroby i wzrostu jej objawów, wymagało klinicznych kompetencji, w celu nawiązania 

pozytywnej (dającej możliwość przeprowadzenia badania) relacji badacz – badany (psycholog 

– pacjent).     

Zastosowanym kryterium włączenia do badań było dopuszczenie udziału kobiet, u 

których rozpoznano raka piersi, znajdowały się w każdej fazie choroby, tj. od diagnozy, poprzez 

okres leczenia onkologicznego, do fazy zakończenia leczenia (wyleczenia), bądź nawrotu 

choroby. Dokonano podziału badanych kobiet na trzy fazy survivorship: (1) 0 – 2 lata po 

diagnozie, (2) 2 - 5 lat po diagnozie, (3) 5 i więcej lat po diagnozie. Badania  prowadzone były 

zgodnie i ściśle z zastosowaniem zarówno standardów naukowego pomiaru badanych 

zmiennych psychologicznych, jak i z zachowaniem standardów etycznych w trakcie 

przeprowadzania badań, szczególnie, że osoby chore onkologicznie wyjątkowo narażone są, 

poprzez obniżoną odporność i stan psychofizyczny, na negatywne skutki oddziaływań 

psychologicznych podczas przeprowadzania badań naukowych. Udział pacjentek w badaniu 

był całkowicie dobrowolny, badane bez konieczności wyjaśnień, mogły przerwać w nich swój 

udział. Pacjentkom zostały udzielone wszelkie niezbędne informacje.  

Warto zaznaczyć, iż dostępność grupy klinicznej kobiet z rakiem piersi była utrudniona, 

a prowadzenie badań żmudne i trudne, ze względu na specyfikę związanych z przebiegiem 

choroby i leczeniem ograniczeń w wydolności psychofizycznej kobiet z rakiem piersi na 

różnych etapach leczenia choroby nowotworowej. Powyższe fakty zostały uwzględnione na 

etapie planowaniu procedury badań i zastosowaniu ułatwień w narzędziach testowych 

wybranych do pomiaru zmiennych. Ograniczenie liczebności grupy klinicznej do 91 kobiet 

było spowodowane koniecznością wstrzymania badań ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w kraju.  
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Istotne wydaje się również, że zindywidualizowania i różna wydolność poznawcza 

badanych kobiet oraz psychofizyczna, ulegające zmianie w przebiegu choroby nowotworowej, 

na jej różnych etapach, w sposób trudny do kontrolowania w procesie badawczym, mogły 

wpływać na jakość wypełniania przez poszczególne kobiety kwestionariuszy. Dlatego, biorąc 

powyższe pod uwagę, starano się nawiązać dobry kontakt z badanymi podczas sesji 

diagnostycznych i służyć pomocą, jeśli osoby zgłaszały trudności w wypełnianiu testów. W 

sformułowanych wnioskach starano się uwzględniać powyższe ograniczenia badawcze.   

Przeprowadzone badania miały przede wszystkim charakter poufny. Poinformowano 

badane osoby, że wyniki zostaną wykorzystane w celach naukowych. Zwracano uwagę na 

anonimowy charakter badań, a także możliwość otrzymania informacji zwrotnej dotyczącej  

wyników badań. Priorytetem było zapewnienie przyjaznej, bezpiecznej atmosfery podczas 

przeprowadzania procedury badawczej oraz zindywidualizowanego, empatycznego podejścia 

do każdej z badanych kobiet. 
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ROZDZIAŁ 10. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 
 

10.1. System wartości i poczucie sensu życia przed i po diagnozie choroby 

nowotworowej piersi 

 

Sprawdzano, czy nastąpiły zmiany w systemie wartości oraz poczucia sensu życia u 

kobiet przed diagnozą choroby nowotworowej (w retrospektywnej ocenie badanych) w 

porównaniu do ich poczucia sensu życia po diagnozie tej choroby (stan aktualny).  

Tabela 4 

Średnie i odchylenia standardowe dla wartości przed i po diagnozie choroby nowotworowej 

Zmienne N M1 M2 SD1 SD2 

Osiągnięcia 
 

90 11,978 10,500 3,302 3,474 

Hedonizm 
 

90 13,678 12,478 2,861 3,130 

Stymulacja 
 

90 10,933 9,133 2,931 3,348 

Kierowanie sobą w działaniu 
 

89 15,133 14,348 2,577 2,597 

Kierowanie sobą w myśleniu 
 

90 12,822 11,900 2,214 2,542 

Uniwersalizm-T 
 

90 14,144 14,756 2,391 2,533 

Uniwersalizm-E 
 

90 13,856 14,300 2,750 2,799 

Uniwersalizm-S 
 

90 14,722 15,489 2,105 2,413 

Życzliwość-troskliwość 
 

90 15,544 16,067 1,634 1,873 

Życzliwość-niezawodność 
 

88 15,533 16,011 1,685 1,769 

Pokora 
 

88 11,956 12,886 2,271 2,243 

Przystosowanie do ludzi 
 

90 13,300 13,111 3,488 2,814 

Przystosowanie do reguł 
 

90 12,722 13,978 2,788 3,432 

Tradycja 
 

90 13,211 13,956 2,990 2,830 

Bezpieczeństwo społeczne 
 

90 15,178 15,722 2,249 2,599 

Bezpieczeństwo osobiste 
 

90 14,400 15,478 2,035 2,151 

Prestiż 
 

90 14,833 14,500 2,357 2,404 

Władza nad zasobami 
 

90 8,767 7,400 3,053 3,233 

Osiągnięcia 
 

90 6,656 6,011 2,564 2,880 

1 – przed diagnozą choroby nowotworowej; 2 – po diagnozie choroby nowotworowej 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1 w badanej próbie kobiet przed diagnozą 

choroby nowotworowej najwyższy poziom odnotowano w skalach: Kierowanie sobą w 
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działaniu (M1=15,133), Życzliwość - troskliwość (M1=15,544) i Życzliwość – niezawodność 

(M1=15,533), Bezpieczeństwo społeczne (M1=15,178) i Bezpieczeństwo osobiste (M1=14,400) 

oraz Prestiż (M1= 14,833). Najniższy poziom odnotowano w skalach: Władza nad  zasobami 

(M1=8,767) i Osiągnięcia (M1=6,656).   

 Po diagnozie choroby nowotworowej odnotowano w badanej próbie kobiet najwyższy 

poziom w skalach: Życzliwość – niezawodność (M2=16,011) i Życzliwość – troskliwość 

(M2=16,067), Uniwersalizm społeczny (M2=15,489), Bezpieczeństwo osobiste (M2=15,478) i 

Bezpieczeństwo społeczne (M215,722), a także Kierowanie sobą w działaniu (M2=14,348), 

Uniwersalizm – tolerancja (M2=14,756) i Uniwersalizm ekologiczny (M2=14,300) oraz Prestiż 

(M2=14,500). Najniższy poziom odnotowano w skalach: Osiągnięcia (M2=6,001), Władza nad 

zasobami (M2=7,400) i Stymulacja (M2=9,133). 

 Następnie przeanalizowano wyniki różnicy z wykorzystaniem testu znaków dla 

wartości przed diagnozą i po diagnozie choroby onkologicznej (tj. aktualnych oraz 

retrospektywnie ocenianych wartości).  

Tabela 5 prezentuje wyniki analizy różnicy wykonanej z użyciem test znaków. Istotne 

statystycznie zmiany w średniej wartości przypisywanej poszczególnym wartościom 

zaobserwowano w przypadku wszystkich zmiennych poza Przystosowaniem do ludzi, 

Bezpieczeństwem społecznym, Prestiżem i Władzą nad ludźmi. W przypadku Uniwersalizmów 

(Tolerancja, Ekologiczny i Społeczny), Życzliwości (Troska i Niezawodność), Pokory, 

Przystosowania do reguł, Tradycji i Bezpieczeństwa osobistego zaobserwowano zwiększenie 

się ich ważności po diagnozie nowotworu. Z kolei w przypadku Osiągnięć, Hedonizmu, 

Stymulacji, Kierowania sobą (w działaniu i w myśleniu) i Władzy nad zasobami odnotowano 

zmniejszenie się ich ważności po diagnozie. 
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Tabela 5 

Wyniki różnicy z wykorzystaniem testu znaków dla wartości przed i po diagnozie choroby 
nowotworowej (ocenianych aktualnie i retrospektywnie) 

Para zmiennych 
Liczba 

Niewiąz. 
 

Procent 

v < V 
 

Z 
 

p 
 

Osiągnięcia & Osiągnięcia2 
 

73 73,973 3,979 0,000 

Hedonizm & Hedonizm2 
 

73 73,973 3,979 0,000 

Stymulacja & Stymulacja2 
 

74 77,027 4,534 0,000 

Kierowanie sobą w działaniu & Kierowanie sobą w działaniu 2 
 

62 69,355 2,921 0,003 

Kierowanie sobą w myśleniu & Kierowanie sobą w myśleniu 2 
 

68 72,059 3,517 0,000 

Uniwersalizm-T & Uniwersalizm-T2 
 

66 31,818 2,831 0,005 

Uniwersalizm-E & Uniwersalizm-E2 
 

57 33,333 2,384 0,017 

Uniwersalizm-S & Uniwersalizm-S2 
 

62 25,807 3,683 0,000 

Życzliwość-troskliwość & Życzliwość-Troskliwość2 
 

54 25,926 3,402 0,001 

Życzliwość-niezawodność & Życzliwość-niezawodność2 
 

53 33,962 2,198 0,028 

Pokora & Pokora2 
 

73 28,767 3,511 0,000 

Przystosowanie do ludzi & Przystosowanie do ludzi2 
 

64 37,500 1,875 0,061 

Przystosowanie do reguł & Przystosowanie do reguł2 
 

64 34,375 2,375 0,018 

Tradycja & Tradycja2 
 

69 28,986 3,371 0,001 

Bezpieczeństwo społeczne & Bezpieczeństwo społeczne2 
 

56 39,286 1,470 0,142 

Bezpieczeństwo osobiste & Bezpieczeństwo osobiste2 
 

72 23,611 4,360 0,000 

Prestiż & Prestiż2 
 

61 50,820 0,000 1,000 

Władza nad zasobami & Władza nad zasobami2 
 

69 79,710 4,815 0,000 

Władza nad ludźmi & Władza nad ludźmi2 
 

66 59,091 1,354 0,176 

 

 Analogiczne analizy wykonano biorąc pod uwagę średnie i odchylenia standardowe dla 

poczucia sensu życia badanych kobiet - po diagnozie raka piersi (aktualnego) oraz poczucie 

sensu życia przed diagnozą (retrospektywnie ocenianego). 
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Tabela 6 

Średnie i odchylenia standardowe poczucia sensu życia przed i po diagnozie choroby nowotworowej  

Zmienne N M1 M2 SD1 SD2 

Cel 90 40,144 37,522 7,662 8,27 

Spójność Wewnętrzna 89 39,478 40,764 7,011 7,021 

Kontrola Życia 90 43,022 39,389 7,689 7,831 

Akceptacja Śmierci 90 29,389 27,722 10,844 10,764 

Pustka Egzystencjalna 89 25,833 24,382 6,514 7,145 

Poszukiwanie Celów 90 38,089 34,867 7,879 8,052 

Osobowy Sens 89 79,622 78,315 12,963 14,28 

Równowaga Postaw Życiowych 88 87,216 86,727 27,795 29,533 

1 – przed diagnozą choroby nowotworowej; 2 – po diagnozie choroby nowotworowej 

 

 Rozkład wyników dla poszczególnych skal KPŻ w grupie kobiet przed i po diagnozie 

choroby nowotworowej przedstawia tabela 6. Przed diagnozą choroby nowotworowej w grupie 

badanych kobiet onkologicznych stwierdzono następujące wyniki w skalach ogólnych: 

Osobowy Sens (M1=79,622), Równowaga Postaw Życiowych (M1=87,216). W poszczególnych 

skalach najwyższe wyniki odpowiednio odnotowano dla skal: Kontrola Życia (M1=43,022), 

Cel (M1=40,144), Spójność Wewnętrzna (M1=39,478) i Poszukiwanie Celów (M1=38,089), a 

najniższe – dla Akceptacji Śmierci (M1=29,389). Aktualny poziom poczucia sensu życia u 

badanych kobiet wyrażał się w skalach ogólnych następująco: Osobowy Sens (średni wynik na 

poziomie M2=78,315) i Równowaga Postaw Życiowych (średni wynik na poziomie 

M2=86,727). W poszczególnych skalach najwyższe wyniki odnotowano dla: Spójności 

Wewnętrznej (M2=40,764), Kontroli Życia (M2=39,389), Celu (M2=37,522) i Poszukiwania 

Celów (M2=34,867), a najniższe – dla Akceptacji Śmierci (M2=27,722).  

 Podobnie, jak w przypadku PVQ, dokonano oceny wyników różnicy - z 

wykorzystaniem testu znaków - dla poczucia sensu życia przed i po diagnozie raka piersi u 

badanych kobiet.  
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Tabela 7 

Wyniki różnicy poczucia sensu życia przed i po diagnozie choroby nowotworowej - z wykorzystaniem 
testu znaków 

 

Para zmiennych 

Liczba 

Niewiąz. 
 

Procent 

v < V 
 

Z 
 

P 
 

C & C2 83 60,241 1,756 0,079 

SW & SW2 
 

75 37,333 2,078 0,038 

KŻ & KŻ2 
 

81 72,840 4,000 0,000 

AŚ & AŚ2 
 

86 59,302 1,617 0,106 

PE & PE2 
 

82 62,195 2,098 0,036 

PC & PC2 
 

84 60,714 1,855 0,064 

OS & OS2 
 

87 55,172 0,858 0,391 

RPŻ & RPŻ2 
 

85 55,294 0,868 0,386 

 

 Wyniki testu znaków dla skal KPŻ zaprezentowane zostały w tabeli 7. Istotne 

statystycznie różnica w średnich wynikach przed i po diagnozie nowotworu piersi zostały 

zaobserwowane dla trzech spośród skal KPŻ: Spójności Wewnętrznej, Kontroli Życia oraz 

Pustki Egzystencjalnej. Badane pacjentki po diagnozie cechują się istotnie wyższą wartością 

poczucia Spójności Wewnętrznej i niższymi wartościami poczucia Kontroli Życia i Pustki 

Egzystencjalnej w porównaniu do stanu sprzed diagnozy.  

 

10.2. PTSD i PTG a strategie radzenia sobie, poczucie sensu życia, wartości oraz cechy 

osobowości 

 

Wszystkie prezentowane analizy korelacji przeprowadzone zostały z wykorzystaniem 

statystki τ-Kendalla. Wykonano serię analiz korelacji ze współczynnikiem τ Kendalla. 

Tabela 8 prezentuje wyniki analizy korelacji między wzrostem potraumatycznym 

(PTG) i stresem potraumatycznym (PTSD) a strategiami radzenia sobie ze stresem w grupie 

kobiet z rakiem piersi. Zaobserwowano istotne dodatnie i ujemne korelacje. Wśród dodatnich 

korelacji między: Zmianą w percepcji siebie a Pozytywnym przewartościowaniem (0,223 - 

słaba) i Stylem konstruktywnym (0,151 - bardzo słaba); Zmianami w relacji z innymi a 

Pozytywnym przewartościowaniem i Stylem konstruktywnym (odpowiednio: 0,369 i 0,270 - 

słaba); Większym docenianiem życia a Pozytywnym przewartościowaniem i Stylem 
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konstruktywnym (odpowiednio: 0,326 i 0,251 - słaba), Zmianami duchowymi a Pozytywnym 

przewartościowaniem, Stylem konstruktywnym (odpowiednio: 0,397, 0,286 – słaba) i Duchem 

walki (0,152 – bardzo słaba); Wynikiem Ogólnym PTG a Pozytywnym przewartościowaniem, 

Stylem konstruktywnym (odpowiednio: 0,397, 0,286 - słaba) i Duchem walki (0,150 - bardzo 

słaba); Intruzją a Zaabsorbowaniem lękowym (0,415 - przeciętna), Stylem destrukcyjnym (0,329 

- słaba) i Bezradnością-beznadziejnością (0,158 - bardzo słaba); Pobudzeniem a 

Zaabsorbowaniem lękowym, Stylem destrukcyjnym i Bezradnością-beznadziejnością 

(odpowiednio: 0,394, 0,347, 0,214 - słaba); Unikaniem a Stylem konstruktywnym, Duchem 

walki, Zaabsorbowaniem lękowym, Stylem destrukcyjnym (odpowiednio: 0,278, 0,272, 0,204 - 

słaba) i Pozytywnym przewartościowaniem (0,193 - bardzo słaba); Wynikiem Ogólnym PTSD a 

Zaabsorbowaniem lękowym (0,406 – przeciętna), Stylem destrukcyjnym (0,348 – słaba) i 

Bezradnością-beznadziejnością (0,195 - bardzo słaba). 

Tabela 8 

Korelacja między  PTSD i PTG a strategiami radzenia sobie z chorobą nowotworową 

Zmienna 
Zaabsorbowanie 

lękowe 

Duch 

walki 

Bezradność-

beznadziejność 

Pozytywne 

przewartościowanie 

Styl 

konstruktywny 

Styl 

destrukcyjny 

Zmiana w 

percepcji 

siebie 

-0,164 0,073 -0,305 0,223 0,151 -0,233 

Zmiany w 

relacji z 

innymi 

-0,177 0,133 -0,227 0,369 0,270 -0,196 

Większe 

docenianie 

życia 

-0,101 0,123 -0,166 0,326 0,251 -0,129 

Zmiany 

duchowe 
-0,116 0,152 -0,094 0,397 0,286 -0,115 

PTG WO -0,221 0,150 -0,300 0,365 0,274 -0,268 

Intruzja 0,415 -0,035 0,158 0,072 0,024 0,329 

Pobudzenie 0,394 -0,018 0,214 0,058 0,026 0,347 

Unikanie 0,204 0,272 0,108 0,166 0,278 0,193 

PTSD WO 0,406 0,055 0,195 0,099 0,090 0,348 
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 Zaś wśród ujemnych korelacji między: Zmianami w percepcji siebie a Bezradnością-

beznadziejnością, Stylem destrukcyjnym (odpowiednio: -0,305, -0,233 – słaba) i 

Zaabsorbowaniem lękowym (-0,164 – bardzo słaba); Zmianami w Relacji z innymi a 

Bezradnością-beznadziejnością (-0,227 – słaba), Stylem destrukcyjnym i Zaabsorbowaniem 

lękowym (odpowiednio: -0,196, -0,177 – bardzo słaba); Większym docenianiem życia i 

Bezradnością-beznadziejnością (-0,166 – bardzo słaba); Wynikiem Ogólnym PTG a 

Bezradnością-beznadziejnością, Stylem destrukcyjnym i Zaabsorbowaniem lękowym 

(odpowiednio: -0,300, -0,268, -0,221 - słaba). 

 Następnie przeanalizowano korelacje pomiędzy  PTSD i PTG a  poczuciem sensu życia 

po diagnozie choroby nowotworowej u badanych kobiet. 

 

Tabela 9 

Korelacja między  PTSD i PTG a  poczuciem sensu życia po diagnozie choroby nowotworowej 

 Zmienna C SW KŻ AŚ PE PC OS RPŻ 

Zmiana w 

percepcji siebie 
0,380 0,384 0,288 0,135 -0,298 0,196 0,410 0,315 

Zmiany w 

relacji z innymi 
0,282 0,388 0,165 0,089 -0,200 0,012 0,352 0,269 

Większe 

docenianie 

życia 

0,250 0,332 0,157 -0,099 -0,176 0,076 0,305 0,170 

Zmiany 

duchowe 
0,203 0,372 0,156 0,040 -0,059 0,006 0,293 0,183 

PTG Wynik 

Ogólny 
0,377 0,484 0,253 0,095 -0,261 0,109 0,452 0,328 

Intruzja -0,063 0,027 0,074 -0,281 0,065 0,135 -0,023 -0,151 

Pobudzenie -0,148 -0,063 -0,028 -0,335 0,130 0,045 -0,116 -0,238 

Unikanie -0,046 -0,001 0,077 -0,125 0,090 -0,008 -0,025 -0,077 

PTSD Wynik 

Ogólny 
-0,101 -0,013 0,028 -0,300 0,117 0,056 -0,064 -0,190 

 



151 
 

 Tabela 9 prezentuje wyniki analizy korelacji między skalami wzrostu potraumatycznego 

(PTG) i stresu potraumatycznego (PTSD) oraz skalami poczucia sensu życia (KPŻ) dla pomiaru 

po diagnozie choroby nowotworowej. Zaobserwowano istotne dodatnie i ujemne korelacje.  

Wśród dodatnich korelacji miedzy: Zmianami w percepcji siebie a Osobowym Sensem 

(0,410 - przeciętna), Spójnością Wewnętrzną, Celem, Równowagą Postaw Życiowych, Kontrolą 

Życia (odpowiednio: 0,384, 0,380, 0,315, 0,288 - słaba) i Poszukiwania Celów (0,196 - bardzo 

słaba); Zmianami w relacji z innymi a Spójnością Wewnętrzną, Osobowym Sensem, Celem, 

Równowagą Postaw Życiowych (odpowiednio: 0,388, 0,352, 0,282, 0,269 - słaba) i Kontrolą 

Życia (0,165 - bardzo słaba); Większym docenieniem życia a Spójnością Wewnętrzną, 

Osobowym Sensem, Celem (odpowiednio: 0,332, 0,305, 0,250 - słaba), Równowagą Postaw 

Życiowych i Kontrolą Życia (0,170 i 0,157 - bardzo słaba); Zmianami duchowymi a Spójnością 

Wewnętrzną, Osobowym Sensem, Celem (odpowiednio: 0,372, 0,292, 0,2013 - słaba), 

Równowagą Postaw Życiowych i Kontrolą Życia (0,189 i 0,157 - bardzo słaba); Wynikiem 

Ogólnym PTG a Spójnością Wewnętrzną, Osobowym Sensem (0,484 i 0,452 - przeciętna), 

Celem, Równowagą Postaw Życiowych i Kontrolą Życia (odpowiednio: 0,377, 0,328, 0,253 - 

słaba). 

Wśród ujemnych korelacji między: Zmianami w percepcji siebie a Pustką 

Egzystencjalną (-0,298 - słaba); Zmianami w relacji z innymi a Pustką Egzystencjalną (-0,200 

- słaba); Większym docenianiem życia a Pustką Egzystencjalną (-0,176 - bardzo słaba); 

Wynikiem Ogólnym PTG a Pustką Egzystencjalną (-0,261 - słaba); Intruzją a Akceptacją 

Śmierci (-0,281 - słaba) i Równowagą Postaw Życiowych (-0,151 - bardzo słaba); Pobudzeniem 

a Równowagą Postaw Życiowych (-0,238 - słaba) i Celem (-0,148 - bardzo słaba); Wynikiem 

Ogólnym PTSD a Akceptacją Śmierci (-0,300 - słaba) i Równowagą Postaw Życiowych (-0,190 

- bardzo słaba). 

W kolejnym kroku analogiczne analizy wykonano odnośnie oceny korelacji pomiędzy  

PTSD i PTG a poczuciem sensu życia przed diagnozą choroby nowotworowej w retrospekcji 

badanych kobiet z rakiem piersi. 
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Tabela 10 

Korelacja między PTSD i PTG a poczuciem sensu życia przed diagnozą choroby nowotworowej (w 
retrospekcji badanych) 

 Zmienna C2 SW2 KŻ2 AŚ2 PE2 PC2 OS2 RPŻ2 

Zmiana w 

percepcji siebie 
0,167 0,235 0,061 0,087 -0,092 0,145 0,224 0,260 

Zmiany w 

relacji z innymi 
0,098 0,237 0,030 0,065 -0,108 -0,040 0,187 0,220 

Większe 

docenianie 

życia 

0,207 0,239 0,064 -0,041 -0,122 0,102 0,276 0,140 

Zmiany 

duchowe 
0,108 0,253 0,007 0,031 -0,011 0,049 0,192 0,150 

PTG Wynik 

Ogólny 
0,178 0,299 0,058 0,064 -0,107 0,080 0,263 0,267 

Intruzja -0,024 -0,044 0,068 -0,166 0,158 0,182 -0,034 -0,171 

Pobudzenie -0,111 -0,172 -0,015 -0,257 0,152 0,072 -0,154 -0,279 

Unikanie -0,018 -0,055 0,058 -0,084 0,129 0,041 -0,039 -0,087 

PTSD Wynik 

Ogólny 
-0,066 -0,115 0,032 -0,215 0,174 0,132 -0,094 -0,223 

 

Dane w tabeli 10 prezentują korelacje między aspektami wzrostu potraumatycznego 

(PTG) i stresu potraumatycznego (PTSD) oraz skalami poczucia sensu życia (KPŻ) przed 

diagnozą choroby nowotworowej (w retrospektywnej ocenie badanych). Zaobserwowano 

istotne dodatnie i ujemne korelacje.  

Wśród dodatnich korelacji miedzy: Zmianami w percepcji siebie a Równowagą Postaw 

Życiowych 2, Spójnością Wewnętrzną 2, Osobowym Sensem 2 (odpowiednio: 0,260, 0,235, 

0,224 - słaba), Celem 2 i Poszukiwaniem Celów 2 (0,167 i 0,145 - bardzo słaba); Zmianami w 

relacji z innymi a Spójnością Wewnętrzną 2, Równowagą Postaw Życiowych 2 (0,235 i 0,220 - 

słaba) i Osobowym Sensem 2 (0,187 - bardzo słaba); Większym docenianiem życia a Osobowym 

Sensem 2, Spójnością Wewnętrzną 2 i Celem 2 (0,276, 0,239 i 0,207 - słaba); Zmianami 

duchowymi a Spójnością Wewnętrzną 2 (0,253 - słaba), Osobowym Sensem 2 i Równowagą 

Postaw Życiowych 2 (0,192 i 0,150 - bardzo słaba); Intruzją a Poszukiwaniem Celów 2 i Pustką 
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Egzystencjalną 2 (0,182 i 0,158 - bardzo słaba); Pobudzeniem a Pustką Egzystencjalną 2 (0,152 

- bardzo słaba); Wynikiem Ogólnym PTSD a Pustką Egzystencjalną 2 (0,174 - bardzo słaba). 

Wśród  ujemnych korelacji między: Intruzją a Równowagą Postaw Życiowych 2 i 

Akceptacją Śmierci 2 (-0,171 i -0,166 - bardzo słaba); Pobudzeniem a Równowagą Postaw 

Życiowych 2, Akceptacją Śmierci 2 (-0,279 i -0,257 - słaba), Spójnością Wewnętrzną 2 i 

Osobowym Sensem 2 (-0,172 i -0,154 - bardzo słaba); wynikiem Ogólnym PTSD a Równowagą 

Postaw Życiowych 2 i Akceptacją Śmierci 2 (-0,223 i -0,215 - słaba). 

Porównanie wzorców korelacji PTSD i PTG dla pomiarów stanu aktualnego poczucia 

sensu życia i sprzed diagnozy (w retrospekcji badanych) wykazuje na istotne różnice między 

nimi. 36 związków okazało się być istotnych w przypadku pomiaru aktualnego, a 30 w 

przypadku pomiaru retrospektywnego. Zaobserwowane różnice są nie tylko ilościowe (ogólnie 

mniejsza ilość istotnych korelacji), ale również jakościowe: obserwowane są istotne korelacje 

w przypadku jednego pomiaru, które są nieistotne w przypadku drugiego i vice versa np. Pustka 

Egzystencjalna koreluje ujemnie z  PTG, jednak nie obserwujemy korelacji z  PTSD, zaś Pustka 

Egzystencjalna2 nie koreluje z PTG, ale obserwujemy istotne korelacje z  PTSD.  

Analogicznie do wykonanych powyżej analiz, skupiono się w dalszej ich części na 

ocenie korelacji PTSD i PTG a preferowanymi wartościami po diagnozie choroby 

nowotworowej (stan aktualny) wśród badanych kobiet.  
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Tabela 11 

Korelacja między  PTSD i PTG a wartościami po diagnozie choroby nowotworowej (stan aktualny) 

Zmienna 
Ogiągn

ięcia 

Hedon

izm 

Stymul

acja 

Kiero

wanie 

sobą 

w 

działa

niu 

Kiero

wanie 

sobą 

w 

myśle

niu 

Uniwe

rsaliz

m-T 

Uniwe

rsaliz

m-E 

Uniwe

rsaliz

m-S 

Życzli

wość-

troskli

wość 

Życzli

wość-

niezaw

odnoś

ć 

Pokor

a 

Przyst

osowa

nie do 

ludzi 

Przyst

osowa

nie do 

reguł 

Tradyc

ja 

Bezpie

czeńst

wo 

społec

zne 

Bezpie

czeńst

wo 

osobis

te 

Prestiż 

Władz

a nad 

zasoba

mi 

Władz

a nad 

ludźmi 

Zmiana w 

percepcji 

siebie 

0,177 0,136 0,120 0,152 0,049 0,125 0,082 -0,015 0,016 0,156 0,065 0,037 0,173 0,121 0,014 0,060 -0,015 -0,009 0,084 

Zmiany w 

relacji z 

innymi 

-0,011 -0,029 -0,132 0,018 0,033 0,214 0,208 0,077 0,260 0,324 0,151 0,248 0,264 0,262 0,125 0,263 0,006 -0,110 -0,031 

Większe 

docenianie 

życia 

0,018 0,088 -0,051 0,124 0,084 0,072 0,079 0,026 0,164 0,271 0,102 0,007 0,176 0,135 -0,033 0,198 0,015 -0,091 -0,013 

Zmiany 

duchowe 
-0,071 -0,104 -0,099 -0,023 0,039 0,123 0,096 0,108 0,295 0,302 0,156 0,229 0,301 0,349 0,049 0,273 0,007 -0,210 -0,134 

PTG WO 0,061 0,049 -0,012 0,112 0,052 0,164 0,142 0,044 0,179 0,294 0,127 0,140 0,258 0,228 0,057 0,193 0,002 -0,100 -0,018 

Intruzja 0,068 0,211 0,052 0,136 0,071 0,052 -0,046 0,002 0,023 0,093 0,019 -0,062 0,086 0,004 -0,077 0,186 0,121 0,049 -0,012 

Pobudzeni

e 
-0,031 0,141 -0,005 0,050 0,075 -0,014 0,008 0,036 0,116 0,087 0,066 -0,047 0,041 -0,007 -0,044 0,193 0,154 0,009 -0,133 

Unikanie -0,032 0,207 -0,019 0,012 0,032 -0,003 -0,101 -0,073 0,093 -0,004 -0,045 -0,090 -0,012 0,012 -0,151 0,151 0,153 -0,049 -0,015 

PTSD WO -0,007 0,191 -0,001 0,061 0,055 0,012 -0,055 -0,022 0,079 0,070 0,004 -0,064 0,048 0,008 -0,113 0,213 0,164 -0,002 -0,066 
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 Tabela 11 prezentuje wyniki analizy korelacji między wzrostem potraumatycznym 

(PTG) i stresem potraumatycznym (PTSD) a aktualną hierarchią wartości badanych kobiet (po 

diagnozie choroby nowotworowej). Zaobserwowano istotne dodatnie i ujemne korelacje. 

Wśród dodatnich korelacji między: Zmianami w percepcji siebie a Osiągnięciami, 

Przystosowaniem do reguł, Życzliwością-niezawodnością i Kierowaniem sobą w działaniu 

(bardzo słaba); Zmianami w relacji z innymi a Życzliwością-niezawodnością, Przystosowaniem 

do reguł, Bezpieczeństwem osobistym, Tradycją; Życzliwością-troskliwością, Przystosowaniem 

do ludzi, Uniwersalizmem-tolerancją, Uniwersalizmem-ekologicznym (słaba) i Pokorą (bardzo 

słaba); Większym docenieniem życia a Życzliwością-niezawodnością (słaba), Bezpieczeństwem 

osobistym, Przystosowaniem do reguł i Życzliwością-troskliwością (bardzo słaba); Zmianami 

duchowymi a Tradycją, Życzliwością-niezawodnością, Przystosowaniem do reguł, Życzliwości-

troskliwością, Bezpieczeństwem osobistym, Przystosowaniem do ludzi (słaba) i Pokorą (bardzo 

słaba); Wynikiem Ogólnym PTG a Życzliwością-niezawodnością, Przystosowaniem do reguł, 

Tradycją (słaba), Bezpieczeństwem osobistym, Życzliwością-troskliwością, Uniwersalizmem-

tolerancją i Uniwersalizmem-ekologicznym (bardzo słaba); Intruzją a Hedonizmem (słaba) i 

Bezpieczeństwem osobistym (bardzo słaba); Pobudzeniem a Bezpieczeństwem osobistym, 

Prestiżem i Hedonizmem (bardzo słaba); Unikaniem a Hedonizmem (słaba), Prestiżem i 

Bezpieczeństwem osobistym (bardzo słaba); wynikiem Ogólnym PTSD a Bezpieczeństwem 

osobistym (słaba), Hedonizmem i Prestiżem (bardzo słaba). 

 Wśród ujemnych korelacji między: Zmianami duchowymi a Władzą nad zasobami 

(słaba); Unikaniem a Bezpieczeństwem społecznym (bardzo słaba). 

 Następny krok obejmował ciąg dalszy oceny korelacji pomiędzy PTSD i PTG a 

preferowanymi wartościami przed diagnozą choroby nowotworowej w retrospekcji badanych 

kobiet z rakiem piersi.  
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Tabela 12 

Korelacja między  PTSD i PTG a wartościami przed diagnozą choroby nowotworowej (w retrospekcji badanych) 

Zmienna2 
Ogiągn

ięcia2 

Hedon

izm2 

Stymul

acja2 

Kiero

wanie 

sobą 

w 

działa

niu2 

Kiero

wanie 

sobą 

w 

myśle

niu2 

Uniwe

rsaliz

m-T2 

Uniwe

rsaliz

m-E2 

Uniwe

rsaliz

m-S2 

Życzli

wość-

troskli

wość2 

Życzli

wość-

niezaw

odnoś

ć2 

Pokor

a2 

Przyst

osowa

nie do 

ludzi2 

Przyst

osowa

nie do 

reguł2 

Tradyc

ja2 

Bezpie

czeńst

wo 

społec

zne2 

Bezpie

czeńst

wo 

osobis

te2 

Prestiż

2 

Władz

a nad 

zasoba

mi2 

Władz

a nad 

ludźmi

2 

Zmiana w 

percepcji 

siebie 

0,198 0,040 0,127 0,037 -0,006 0,045 -0,034 -0,080 -0,070 0,031 -0,067 0,133 0,045 0,012 -0,077 0,034 0,032 0,030 0,127 

Zmiany w 

relacji z 

innymi 

0,032 -0,010 -0,029 -0,009 0,020 0,108 0,183 0,067 0,140 0,217 0,067 0,199 0,240 0,217 0,106 0,104 0,014 -0,079 -0,003 

Większe 

docenianie 

życia 

-0,002 0,018 0,063 0,067 0,050 0,049 0,053 0,009 0,042 0,121 -0,033 0,079 0,100 -0,005 0,018 0,037 0,031 -0,013 0,002 

Zmiany 

duchowe 
-0,089 -0,035 -0,105 -0,084 -0,042 0,023 0,044 0,064 0,181 0,236 0,041 0,197 0,207 0,362 0,045 0,219 0,072 -0,151 -0,109 

PTG WO 0,092 0,020 0,040 0,023 0,022 0,073 0,062 0,002 0,054 0,159 0,006 0,181 0,138 0,133 0,016 0,095 0,032 -0,043 0,046 

Intruzja 0,091 0,153 0,184 0,132 0,065 -0,058 -0,082 -0,134 -0,068 -0,147 -0,105 0,005 -0,070 -0,064 -0,109 0,075 0,073 0,151 0,099 

Pobudzeni

e 
0,031 0,140 0,095 0,080 0,069 -0,073 0,002 -0,122 -0,043 -0,127 -0,010 -0,054 -0,060 -0,058 -0,089 0,100 0,070 0,103 0,074 

Unikanie -0,051 0,235 0,043 0,028 -0,052 -0,102 -0,132 -0,097 0,019 -0,052 0,045 -0,079 -0,070 -0,010 -0,086 0,105 0,105 0,041 0,035 

PTSD WO 0,019 0,191 0,127 0,073 0,032 -0,090 -0,076 -0,149 -0,061 -0,146 -0,054 -0,039 -0,066 -0,049 -0,105 0,110 0,104 0,114 0,072 
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Tabela 12 prezentuje z kolei wyniki analizy korelacji między wzrostem 

potraumatycznym (PTG) i stresem potraumatycznym (PTSD) a hierarchią wartości badanych 

kobiet sprzed diagnozy nowotworu (pomiar retrospektywny). Zaobserwowano istotne dodatnie 

i ujemne korelacje.  

Wśród dodatnich korelacji między: Zmianami w percepcji siebie a Osiągnięciami 

(0,177 - bardzo słaba); Zmianami w relacji z innymi a Przystosowaniem od reguł, Tradycją, 

Życzliwością-niezawodnością (0,264, 0,262, 0,324 - słaba), Przystosowaniem do ludzi i 

Uniwersalizmem ekologicznym (0,248 i 0,208 - bardzo słaba); Zmianami duchowymi a 

Tradycją, Życzliwością-niezawodnością, Bezpieczeństwem osobistym, Przystosowaniem do 

reguł (0,349, 0,302, 0,273, 0,301 - słaba), Przystosowaniem do ludzi, Życzliwością-

troskliwością (0,229 i 0,295 - bardzo słaba); Wynikiem Ogólnym PTG a Przystosowaniem do 

ludzi i Życzliwością-niezawodnością (0,140 i 0,294 - bardzo słaba); Intruzją a Stymulacją, 

Hedonizmem i Władzą nad zasobami (0,052, 0,211 i 0,049 - bardzo słaba); Unikaniem a 

Hedonizmem (0,207 - słaba); Wynikiem Ogólnym PTSD a Hedonizmem (0,191 - bardzo słaba). 

Wśród ujemnych korelacji między: Zmianami duchowymi a Władzą nad zasobami (-

0,210 - bardzo słaba); Intruzją a Uniwersalizmem ekologicznym (-0,046 - bardzo słaba); 

Wynikiem Ogólnym PTSD a Uniwersalizmem-społecznym, Przystosowaniem do ludzi,  

Bezpieczeństwem społecznym i Władzą nad ludźmi (-0,022, -0,064 i -0,113 i -0,066 - bardzo 

słaba). 

Porównanie wzorców korelacji między wzrostem potraumatycznym (PTG) i stresem 

potraumatycznym (PTSD) a hierarchią wartości badanych kobiet dla pomiarów wartości 

obecnie preferowanych (stan aktualny) i sprzed diagnozy (w retrospekcji badanych) wskazuje 

na istotne różnice między nimi. 44 korelacje okazały się być istotne w przypadku pomiaru 

aktualnego, a jedynie 23 - w przypadku pomiaru retrospektywnego. Zaobserwowane różnice są 

nie tylko ilościowe, lecz również jakościowe: np. aktualna Życzliwość-Niezawodność koreluje 

jedynie ze wzrostem potraumatycznym (PTG) zaś mimo mniejszej ilości istotnych korelacji ze 

skalami PTG obserwujemy również istotne korelacje z PTSD w przypadku ważności tej 

wartości przed diagnozą nowotworu (mierzonej retrospektywnie).  

W kolejnym kroku analiz skupiono się na ocenie korelacji pomiędzy  PTSD i PTG a 

cechami osobowości w ujęciu PMO u badanych kobiet z rakiem piersi.  
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Tabela 13 

Korelacja między  PTSD i PTG a cechami osobowości wg PMO - część 1 

Zmienna N1 E1 O1 U1 S1 N2 E2 O2 U2 S2 N3 E3 O3 U3 S3 

Zmiana w percepcji siebie -0,018 0,230 0,176 0,121 0,262 -0,261 0,025 0,227 0,235 0,089 -0,116 -0,029 0,193 0,229 0,185 

Zmiany w relacji z innymi 0,035 0,255 0,028 0,207 0,185 -0,263 -0,061 0,180 0,227 0,157 -0,077 -0,163 0,138 0,359 0,197 

Większe docenianie życia 0,031 0,207 0,026 0,087 0,148 -0,143 -0,021 0,043 0,089 0,152 -0,075 -0,079 0,159 0,229 0,165 

Zmiany duchowe 0,070 0,156 -0,099 0,212 0,110 -0,093 -0,131 0,093 0,190 0,121 0,034 -0,118 0,083 0,306 0,138 

PTG Wynik Ogólny -0,006 0,277 0,082 0,194 0,241 -0,275 -0,031 0,217 0,234 0,139 -0,097 -0,096 0,186 0,322 0,226 

Intruzja 0,250 -0,012 0,038 -0,085 -0,072 0,139 0,056 -0,030 -0,074 0,077 0,090 -0,032 0,153 -0,037 0,006 

Pobudzenie 0,317 -0,100 -0,063 -0,034 -0,176 0,160 0,018 -0,097 0,005 -0,014 0,078 -0,132 0,004 -0,066 0,003 

Unikanie 0,089 -0,036 -0,167 0,029 0,012 0,080 0,063 -0,160 0,011 0,071 0,076 -0,103 -0,168 -0,011 0,035 

PTSD Wynik Ogólny 0,278 -0,077 -0,074 -0,028 -0,113 0,144 0,037 -0,116 -0,008 0,052 0,098 -0,102 -0,002 -0,047 0,012 

 

Tabela 14 

Korelacja między  PTSD i PTG cechami osobowości wg PMO - część 2 

Zmienna N4 E4 O4 U4 S4 N5 E5 O5 U5 S5 N6 E6 O6 U6 S6 

Zmiana w percepcji siebie -0,021 0,156 0,025 0,110 0,243 -0,047 -0,112 0,350 0,047 0,175 -0,202 0,259 0,140 0,128 0,141 

Zmiany w relacji z innymi 0,037 0,115 -0,097 0,292 0,087 -0,159 -0,203 0,246 0,210 0,176 -0,173 0,260 0,048 0,168 0,147 

Większe docenianie życia -0,041 0,162 -0,017 0,073 0,162 -0,022 -0,161 0,210 0,104 0,156 -0,121 0,336 0,143 0,059 -0,056 

Zmiany duchowe 0,058 0,039 -0,097 0,145 0,104 -0,091 -0,114 0,183 0,055 0,132 0,010 0,171 -0,090 0,198 0,080 

PTG Wynik Ogólny -0,022 0,147 -0,023 0,201 0,212 -0,101 -0,161 0,348 0,120 0,202 -0,211 0,310 0,102 0,169 0,126 

Intruzja 0,103 0,077 0,038 -0,142 0,048 0,032 -0,010 0,016 0,000 0,060 0,097 0,001 -0,004 -0,041 0,030 

Pobudzenie 0,202 -0,022 -0,064 -0,037 -0,031 0,007 0,030 0,002 0,099 -0,005 0,201 -0,067 -0,081 0,005 0,084 

Unikanie 0,062 -0,103 -0,132 -0,046 -0,001 -0,104 0,005 -0,118 0,009 0,087 0,138 -0,108 -0,113 0,074 0,081 

PTSD Wynik Ogólny 0,157 -0,021 -0,054 -0,082 0,000 -0,030 0,013 -0,039 0,043 0,045 0,172 -0,077 -0,093 -0,006 0,077 
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 Tabele 13 i 14 prezentują wyniki analizy korelacji między wzrostem potraumatycznym 

(PTG) i stresem potraumatycznym (PTSD) a podskalami osobowości. Zaobserwowano istotne 

dodatnie i ujemne korelacje.  

Wśród dodatnich korelacji między: Zmianami w percepcji siebie a  Otwartością5, 

Sumiennością1, Ekstrawersją6, Sumiennością4, Ugodowością2, Ekstrawersją1, 

Ugodowością3, Otwartością2 (odpowiednio: 0,350, 0,262, 0,259, 0,243, 0,235, 0,23, 0,229 i 

0,227 - słaba), Otwartością3, Sumiennością3, Otwartością1, Sumiennością5, Ekstrawersją4 i 

Sumiennością6 (odpowiednio: 0,193, 0,185, 0,176, 0,175, 0,156 i 0,141 - bardzo słaba); 

Zmianami w relacji z innymi a Ugodowością3, Ugodowością4, Ekstrawersją6, Ekstrawersją1, 

Otwartością5, Ugodowością2, Ugodowością5,  Ugodowością1 (odpowiednio: 0,359, 0,292, 

0,260, 0,255, 0,246, 0,227, 0,210 i 0,207 - słaba), Sumiennością3, Sumiennością1, 

Otwartością2, Sumiennością5, Ugodowością6, Sumiennością2 i Sumiennością6 (0,197, 0,185, 

0,180, 0,176, 0,168, 0,157, 0,147 - bardzo słaba); Większym docenianiem życia a 

Ekstrawersją6, Ugodowością3, Otwartością5, Ekstrawersją1 (0,336, 0,229, 0,210 i 0,207 - 

słaba), Sumiennością3, Ekstrawersją4, Sumiennością4, Otwartością3, Sumiennością5, 

Sumiennością2, Sumiennością1 i Otwartością6 (0,165, 0,162, 0,162, 0,159, 0,156, 0,152, 0,148 

i 0,143 - bardzo słaba); Zmianami duchowymi a Ugodowością3 i Ugodowością1 (0,306 i 0,212 

- słaba), Ugodowością6, Ugodowością2, Otwartością5, Ekstrawersją6, Ekstrawersją1 i 

Ugodowością4 (0,198, 0,190, 0,183, 0,171, 0,156 i 0,145 - bardzo słaba); Wynikiem Ogólnym 

PTG a Otwartością5, Ugodowością3, Ekstrawersją6, Ekstrawersją1, Sumiennością1, 

Ugodowością2, Sumiennością3, Otwartością2, Sumiennością4, Sumiennością5, Ugodowością4 

(odpowiednio: 0,348, 0,322, 0,310, 0,277, 0,241, 0,234, 0,226, 0,217, 0,212, 0,202 i 0,201 - 

słaba), Ugodowością1, Otwartością3, Ugodowością6 i Ekstrawersją4 (0,194, 0,186, 0,169 i 

0,147 - bardzo słaba); Intruzją a Neurotycznością1 (0,250 i 0,202 - słaba) i Otwartością3 (0,153 

- bardzo słaba); Pobudzeniem a Neurotycznością1, Neurotycznością4, Neurotycznością6 

(0,317, 0,202, 0,201 - słaba) i Neurotycznością2 (0,160 - bardzo słaba); Wynikiem Ogólnym 

PTSD a Neurotycznością1 (0,278 - słaba), Neurotycznością6, Neurotycznością4 i 

Neurotycznością2 (0,172, 0,157 i 0,144 - bardzo słaba). 

 Wśród ujemnych korelacji między: Zmianami w percepcji siebie a Nerotycznością2 i 

Neurotycznością6 (-0,261 i -0,202 - słaba); Zmianami w relacji z innymi a Neurotycznością2, 

Ekstrawersją5 (-0,263 i -0,203 - słaba), Neurotycznością6, Ekstrawersją3, Neurotycznością5 (-

0,173 i -0,163 i -0,159 - bardzo słaba); Większym docenianiem życia a Ekstrawersją5 i 

Neurotycznością2 (-0,161 i -0,143 – bardzo słaba); Wynikiem Ogólnym PTG a 



160 
 

Neurotycznością2, Neurotycznością6 (-0,275 i -0,211 - słaba) i Ekstrawersją5 (-0,161 - bardzo 

słaba); Intruzją a Ugodowością4 (-0,142 – bardzo słaba); Pobudzeniem a Sumiennością1 (-

0,176 - bardzo słaba); Unikaniem a Otwartością3, Otwartością 2 i Otwartością2 (-0,168, -167, 

-0,160 - bardzo słaba). 

 W kolejnej tabeli zawarto wynik dla dalszej części analiz dotyczących korelacji 

pomiędzy  PTSD i PTG a cechami osobowości w ujęciu PMO badanych kobiet z rakiem piersi. 

Wykonano serię kolejnych analiz korelacji ze współczynnikiem τ Kendalla. 

Tabela 15 

Korelacja między  PTSD i PTG a cechami osobowości wg PMO - część 3 

Zmienna Neurotyzm Ekstrawersja 
Otwartość na 

doświadczenie 
Ugodowość Sumienność 

Zmiana w percepcji 

siebie 
-0,217 0,132 0,263 0,181 0,203 

Zmiany w relacji z 

innymi 
-0,163 0,048 0,121 0,337 0,175 

Większe docenianie 

życia 
-0,139 0,132 0,116 0,129 0,100 

Zmiany duchowe -0,018 0,017 0,044 0,260 0,106 

PTG Wynik Ogólny -0,211 0,114 0,215 0,273 0,192 

Intruzja 0,191 0,025 0,037 -0,109 0,035 

Pobudzenie 0,265 -0,053 -0,080 -0,021 -0,024 

Unikanie 0,066 -0,066 -0,186 -0,010 0,060 

PTSD Wynik Ogólny 0,213 -0,055 -0,097 -0,051 0,022 

 

 Wśród danych zawartych w tabeli 15 zaobserwowano istotne dodatnie i ujemne 

korelacje między PTG i PTSD a głównymi czynnikami osobowości (skale) według PMO.  

Wśród dodatnich korelacji między: Zmianami w percepcji siebie a Otwartością na 

doświadczenie i Sumiennością (0,263 i 0,203 - słaba) i Ugodowością (0,181 – bardzo słaba); 

Zmianami w relacji z innymi a Ugodowością (0,337 - słaba) i Sumiennością (0,175 – bardzo 

słaba); Zmianami duchowymi a Ugodowością (0,260 - bardzo słaba); Wynikiem Ogólnym PTG 

a Ugodowością, Otwartością na doświadczenie (0,273 i 0,215 - słaba) i Sumiennością (-0,192 

- bardzo słaba); Intruzją a Neurotycznością (0,191 - bardzo słaba); Pobudzeniem a 

Neurotycznością (0,265 - słaba); Wynikiem Ogólnym PTSD a Neurotycznością (0,213 - słaba). 



161 
 

 Wśród ujemnych korelacji między: Zmianami w percepcji siebie a Neurotycznością (-

0,217 - słaba); ); Zmianami w relacji z innymi a Neurotycznością (-0,163 – bardzo słaba); 

Wynikiem Ogólnym PTG a Neurotycznością (-0,211 - słaba); Unikaniem a Otwartością na 

doświadczenie (-0,186 - bardzo słaba). 

   

10.3. Analiza skupień – relacje między PTSD i PTG 

 

Kolejna analiza dotyczyła zbadania wzorców relacji między stresem i wzrostem 

pourazowym. Wykonana została analiza skupień dla PTSD i PTG, dziewięciu skal narzędzi 

IES-R i PTGI: Zmiany w percepcji siebie, Zmiany w relacji z innymi, Większe docenianie 

życia, Zmiany duchowe, PTG Wynik Ogólny, Intruzja, Unikanie, Pobudzenia oraz PTSD 

Wynik Ogólny.   

W analizie wykorzystana metoda K-Średnich z walidacją krzyżową. Algorytm wyróżnił 

3 skupienia. Do pierwszego z nich zakwalifikował 26 osób (28,9% badanej próby). 

Charakteryzuje się ono wysokimi wynikami następujących zmiennych: Zmiana w percepcji 

siebie, Zmiany w relacji z innymi, Większe docenianie życia, Zmiany duchowe oraz Wynik 

Ogólny PTG; przeciętną wartością Unikania; niskimi wartościami zmiennych: Intruzja, 

Pobudzenie oraz Wynik Ogólny PTSD. 

Do drugiego skupienia analiza zaklasyfikowała 54 osoby (60% badanej próby). 

Charakteryzuje się ono wysokimi wynikami zmiennych: Zmiany w relacji z innymi, Większe 

docenianie życia, Wynik Ogólny PTG oraz Intruzje; przeciętnymi wynikami zmiennych Zmiana 

w percepcji siebie, Zmiany duchowe, Pobudzenie, Unikanie oraz Wynik Ogólny PTSD. 

Do ostatniego ze skupień analiza zaklasyfikowała 10 osób (11,1% badanej próby). 

Charakteryzuje się ona: przeciętnymi wynikami dla zmiennych: Większe docenianie życia oraz 

Unikanie; niskimi wynikami dla zmiennych: Zmiana w percepcji siebie, Zmiany w relacji z 

innymi, Wynik Ogólny PTG, Intruzja, Pobudzenie oraz Wynik Ogólny PTSD; bardzo niskim 

wynikami zmiennej Zmiany duchowe. 

Najbardziej charakterystyczne dla badanej próby okazuje się być skupienie drugie, zaś 

najmniej trzecie. Analiza wariancji wskazuje (tabela 17), iż dla wszystkich badanych 

zmiennych zaobserwowano istotne różnice wyników pomiędzy przynajmniej dwoma z trzech 

wyróżnionych skupień. 
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Analizowane skupienia dla stresu potraumatycznego i wzrostu potraumatycznego 

przedstawiono na rysunku 8. 
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Rysunek 8. Skupienia dla PTSD i PTG. 
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Tabela 16 

Skupienia – średnie oraz liczba przypadków 

Skupie
nie 

Zmian
a w 

perce
pcji 

siebie 
 

Zmian
y w 

relacji 
z 

innym
i 

 

Więks
ze 

doceni
anie 
życia 

 

Zmian
y 

ducho
we 

 

PTG 
WO 

 

Intruzj
a 

 

Pobud
zenie 

 

Unika
nie 

 

PTSD 
WO 

 

Liczba 
przypa
dków 

 

Proce
nt (%) 

 

1 39,769 33,885 14,962 9,538 98,154 19,808 17,038 17,808 54,654 26 28,889 

2 
 

38,778 32,333 15,370 8,407 94,889 31,944 26,537 23,815 82,296 54 60,000 

3 
 

22,100 21,300 9,800 3,900 57,100 17,500 17,100 20,100 54,700 10 11,111 

 

 

Tabela 17 

Wyniki testu ANOVA porównującego skupienia, dla poszczególnych zmiennych 

 Międzygrup. df Wewnątrzgrup. df F Wartość p 

Zmiana w percepcji siebie 2586,140 2 3430,849 87 32,790 < 0,001 

Zmiany w relacji z innymi 1225,468 2 2066,754 87 25,793 < 0,001 

Większe docenianie życia 265,746 2 477,154 87 24,227 < 0,001 

Zmiany duchowe 233,701 2 494,399 87 20,562 < 0,001 

PTG Wynik Ogólny 13603,282 2 12443,618 87 47,554 < 0,001 

Intruzja 3565,128 2 2075,372 87 74,725 < 0,001 

Pobudzenie 1941,835 2 1429,287 87 59,099 < 0,001 

Unikanie 660,913 2 1995,087 87 14,410 < 0,001 

PTSD Wynik Ogólny 16489,378 2 8505,244 87 84,335 < 0,001 

 

10.4. ANOVA rang Kruskala-Wallisa 

 

 Następnym krokiem było sprawdzenie w zakresie jakich z badanych zmiennych 

wyjaśniających (z wyłączeniem pomiarów retrospektywnych) oraz PTSD i PTG – różnią się 

grupy, wyróżnione w opisywanej powyżej analizie skupień. W tym celu wykorzystana została 

ANOVA rang Kruskala-Wallisa. Tabela 15 prezentuje te wyniki, które osiągnęły istotność oraz 

te, które osiągnęły tendencję, statystyczną. W dalszej części analizy zmienne te wykorzystane 

zostały w procesie budowania sztucznej sieci neuronowej, której zadaniem będzie przewidywać 

do którego z wyróżnionych skupień należą badane kobiety. 
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Tabela 18 

Wyniki testu Kruskala-Wallisa  

 H df n p 

Cel 6,639 2 90 0,036 

Spójność Wewnętrzna  8,794 2 89 0,012 

Akceptacja Śmierci 15,714 2 90 < 0,001 

Osobowy Sens 8,067 2 89 0,018 

Równowaga Postaw Życiowych 5,722 2 88 0,057 

Hedonizm 7,119 2 90 0,028 

Bezpieczeństwo osobiste 11,029 2 90 0,004 

Zaabsorbowanie lękowe 17,861 2 90 < 0,001 

Neurotyzm 5,710 2 90 0,056 

Ugodowość 7,183 2 90 0,028 

  

10.5. Sieć 

 

Na bazie wyróżnionych wcześniej skupień, najpierw porównano grupy ze względu na 

średnie wartości skal pozostałych narzędzi. Poniżej podane są zmienne, dla których różnice 

między skupieniami są istotne statystycznie lub bardzo bliskie istotności. Są to Neurotyczność, 

Ugodowość, Bezpieczeństwo osobiste, Hedonizm, Spójność Wewnętrzna, Akceptacja Śmierci, 

Cel, Zaabsorbowanie lękowe, Osobowy Sens i Równowaga Postaw Życiowych. Zostały one 

przyjęte jako zmienne wejściowe do sieci klasyfikacyjnej, która próbuje przewidywać do 

którego ze skupień należą badane osoby. Do rzeczonej sieci wybrane zostały pomiary 

dotyczące poziomu tych zmiennych przed diagnozą choroby nowotworowej (mierzone 

retrospektywnie). 

Zbudowano 20 tysięcy sieci, zarówno MLP jak i RBF. Badana próba została podzielona 

na 3 części: (1) uczącą, (2) testową i (3) walidacji, o wielkości odpowiednio 34%, 33% i 33%. 

Wybrana została najlepsza z wyuczonych sieci MLP, mianowicie: 10-8-3, o dziesięciu 

neuronach w warstwie wejściowej, ośmiu w warstwie ukrytej i trzech w warstwie wyjściowej. 

Sieć cechuje się bardzo dobrą trafnością dla wszystkich trzech części badanej próby: (1) 

uczącej, (2) testowej i (3) walidacji (odpowiednio 83,333, 72,414 i 75,862). Tym samym, 

pozwala ona skutecznie przewidywać, który wzorzec wzrostu i stresu – wyodrębniony w 

analizie skupień – pojawi się w reakcji na diagnozę nowotworu. 
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Tabela 19 

Częstość poszczególnych predykcji dla trzech skupień 

Zbiór Uczący Testowy Walidacyjny 

Przewidywanie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Skupienie 1 8 2 0 7 4 0 3 4 0 

Skupienie 2 2 16 0 3 12 0 2 18 0 

Skupienie 3 0 1 3 1 0 2 1 0 1 

 

 Dla zbioru walidacyjnego, najwyższą trafnością cechuje się przewidywanie skupienia 2 

(88,9% poprawności), następnie - skupienia 1 (80%) i skupienia 3 (75%). W zbiorze testowym 

najwyższą trafnością przewidywania cechuje się skupienie 2 (80%), kolejnym jest skupienie 3 

(66,67%), następnym - skupienie 1 (63,64%). W ostatnim ze zbiorów – walidacyjnym – 

obserwujemy kolejność taką jak przypadku zbioru testowego: skupienie 2 (90%), skupienie 3 

(50%) oraz skupienie 1 (42,86%).  

Wgląd w predykcje pokazuje, iż sieć najlepiej przewiduje wystąpienie wzorca skupienia 

2 (z okazjonalnym błędnym przewidywaniem skupienia 1), dla którego ogólna trafność wynosi 

86,30%, dwa pozostałe skupienia zaś cechują się dużo gorszymi parametrami trafności: ogólna 

trafność dla skupienia 1 wynosi 62,17%, zaś dla skupienia 3 63,89%. 

 

10.6. Analiza regresji – dla Wyników Ogólnych PTSD i PTG 

 

W tej części rozdziału opisane zostały modele powstałe w ramach analiz regresji, 

wykonanych dla wyników ogólnych testów, mierzących poziom PTG i PTSD. W analizie 

zastosowana została metoda krokowa postępująca – tym samym za potencjalne predyktory 

zostały uwzględnione wszystkie badane zmienne wyjaśniające (niezależne), korelujące w 

istotny sposób ze zmiennymi wyjaśnianymi (PTG i PTSD), zaś algorytm dokonał selekcji tych, 

które pozawalają osiągnąć najlepsze przewidywanie zmiennej wyjaśnianej (zależnej). W celu 

sprecyzowania analiz wykorzystano jedynie pomiary aktualnego stanu zmiennych (po 

diagnozie). Ponadto korzystano tylko z czynników osobowości (ogólnych skal NEO-PI-R) i nie 

brano pod uwagę zmiennych, których pomiar cechował się niską rzetelnością. 
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10.7. PTG Wynik Ogólny  

 

Tabela 20 

Współczynniki Beta i b dla wykorzystanych predyktorów oraz test ich istotności w modelu dla PTG WO 

 β Bł. std. z β b Bł. std. z b t(79) p 

W. wolny   18,898 14,116 1,339 0,184 

Spójność Wewnętrzna 

 

0,611 0,149 1,437 0,350 4,103 <0,001 

Ugodowość 

 

0,352 0,093 0,312 0,082 3,795 <0,001 

Równowaga Postaw 

Życiowych 

-0,695 0,186 -0,387 0,103 -3,747 <0,001 

Pustka Egzystencjalna 

 

-0,300 0,108 -0,707 0,255 -2,777 0,007 

Cel 

 

0,343 0,154 0,688 0,309 2,228 0,029 

  

 Tabela 20 prezentuje parametry modelu utworzonego opisaną metodą analizy regresji 

dla skali Wynik Ogólny PTG. Ze wszystkich dostępnych zmiennych, jako najlepsze predykatory 

algorytm wytypował pięć zmiennych, wymienionych w tabeli. Model cechuje się normalnością 

reszt regresji. Tłumaczy on 41,81% zmienności Wyniku Ogólnego PTG (R2 skorygowane = 

0,4181). Relacja Spójności Wewnętrznej, Ugodowości i Celu względem zmiennej 

przewidywanej jest dodatnia, zaś Równowagi Postaw Życiowych i Pustki Egzystencjalnej 

ujemna. Model przewiduje wartości Wyniku Ogólnego PTG istotnie statystycznie lepiej od 

średniej (F(5,80) = 13,215, p < 0,001), wszystkie predyktory zaś w istotny sposób przyczyniają 

się do przewidywania. 
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Wartości przewidywane względem obserwowanych

Zmienna zależna:    PTGI WO
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Rysunek 9. Wartości obserwowane Wynik Ogólny PTG względem przewidywań modelu regresji. 

 

10.8. PTSD Wynik Ogólny 

 

Tabela 21 

Współczynniki Beta i b dla wykorzystanych predyktorów oraz test ich istotności w modelu dla PTSD WO 

 β Bł. std. z β b Bł. std. z b t(79) p 

W. wolny   42,254 9,180 4,603 <0,001 

Zaabsorbowanie lękowe 0,460 0,092 1,511 0,303 4,991 <0,001 

Hedonizm 0,193 0,087 1,127 0,508 2,216 0,029 

Akceptacja Śmierci -0,194 0,091 -0,304 0,142 -2,145 0,035 

 

Tabela 21 prezentuje parametry modelu utworzonego opisaną metodą analizy regresji 

dla skali Wynik Ogólny PTSD. Ze wszystkich dostępnych zmiennych, jako najlepsze 

predykatory algorytm wytypował trzy zmienne, wymienione w tabeli. Model cechuje się 
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normalnością reszt regresji. Tłumaczy on 39,02% zmienności Wynik Ogólny PTSD (R2 

skorygowane = 0,3902). Relacja Zaabsorbowania lękowego i Hedonizmu względem zmiennej 

przewidywanej jest dodatnia, zaś Akceptacji Śmierci - ujemna. Model przewiduje wartości 

Wyniku Ogólnego PTSD istotnie statystycznie lepiej od średniej (F(3,84) = 19,558, p < 0,001), 

wszystkie predyktory zaś w istotny sposób przyczyniają się do przewidywania.  
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Rysunek 10. Wartości obserwowane Wyniku Ogólnego PTG względem przewidywań modelu regresji. 

 

ROZDZIAŁ 11. DYSKUSJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH  
 

 Choroba nowotworowa jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji, z jaką spotyka się 

człowiek (Spiegel, 2007), jest doświadczeniem życiowym o charakterze traumatycznym o 

długoterminowych skutkach psychologicznych (Widows i in., 2005, Rustad i in., 2012, 

Alkhyatt i in., 2011), kryzysem psychologicznym (Kubacka-Jasiecka, 2005, 2006a), sytuacją 

utrudniającą lub uniemożliwiającą zaspokojenie ważnych potrzeb biologicznych, 
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psychologicznych i egzystencjalnych, zagrażającą realizacji wartości i celów jednostki oraz 

uderzającą w poczucie sensu życia (Dolińska-Zygmunt, 2001).  

 Cel rozprawy doktorskiej dotyczy poszerzenia dotychczasowej wiedzy, odnoszącej się 

do adaptacji w chorobie nowotworowej kobiet z rakiem piersi, obejmującym konsekwencje 

zmagania się z chorobą onkologiczną, zarówno negatywne (stres potraumatyczny), jak i 

pozytywne (wzrost potraumatyczny), w kontekście zasobów osobistych (osobowość, strategie 

radzenia sobie), ale także zmiennych rzadko podejmowanych w badaniach - w kontekście 

zasobów egzystencjalnych (wartości i poczucia sensu życia). Zainteresowanie badawcze 

skupione było wokół dociekania, które z przyjętych w pracy zmiennych u kobiet z rakiem piersi 

są korelatem lub predyktorem wystąpienia wzrostu potraumatycznego, a które mogą 

wykazywać funkcję ochronną w doświadczaniu stresu potraumatycznego. W rezultacie badanie 

zostało zaprojektowane w celu dostarczenia danych na temat czynników związanych 

dostosowaniem psychicznym kobiet, które zmagają się z doświadczeniem raka piersi. 

W pracy przyjęto konceptualizację doświadczenia zmagania się z chorobą 

nowotworową w kategoriach traumy, gdyż uznano, że paradygmat traumy, rozumianej jako 

stres o ekstremalnym natężeniu, jest właściwym punktem wyjścia do rozumienia natury PTSD 

i PTG u kobiet zmagających się z nowotworem piersi. Podjęto próbę badawczej eksploracji 

PTG (Tedeshi, Calhoun, 2004) vs PTSD (APA, 1994, Kangas i in., 2002), a także próbę 

wyjaśnienia zjawiska postrzeganej zmiany wartości w następstwie diagnozy raka z 

perspektywy teorii egzystencjalnej (por. Cordova i wsp. 2007), która postuluje, że stan 

nierównowagi odczuwany w obliczu śmiertelności, może dać szansę na ponowne rozpatrzenie 

podstawowych wartości życiowych. Badano również aspekt zmian w odczuwanym poczuciu 

sensu życia kobiet z rakiem piersi z perspektywy teorii egzystencjalnej Frankla (1998). Autor 

ten postrzegał odkrywanie sensu życia jako elementarną potrzebę człowieka, ukierunkowującą 

jego działania i aktywność na wartości, będącymi nosicielami sensu (Frankl, 1998). 

Sprawdzano także - w kierunku zależności z PTSD i PTG u kobiet z rakiem piersi - zmienną 

cechy osobowości w Pięcioczynnikowym Modelu Osobowości (McCrae, Costa, 2003). Na 

podstawie teorii oraz badań założono, że zmienne osobowościowe w chorobie onkologicznej 

mogą modyfikować wybór lub skuteczność poszczególnych strategii radzenia sobie z chorobą 

oraz wiązać się z PTSD i PTG. Wieloaspektowa tematyka pracy pozwoliła również na 

uwzględnienie strategii radzenia sobie z chorobą nowotworową kobiet z rakiem piersi w 

koncepcji stresu według Lazarusa (1984, 1986, 1993), Park i Folkman (1997, 2008), Park 

(2010). Na podstawie przywołanej literatury przyjęto, że osoba zmagająca się z chorobą 
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nowotworową uruchamia szereg strategii radzenia sobie, mających na celu opanowanie 

obciążających wymagań związanych z chorobą i obniżenie doświadczanych negatywnych 

stanów emocjonalnych.  

Zgodnie z założeniami niniejszej pracy, w przypadku choroby nowotworowej mogą 

pojawić się nieobecne wcześniej dysfunkcjonalne wzorce myślenia, mimowolne odtwarzanie 

sytuacji traumatycznej, czyli objawy stresu pourazowego (PTSD) (Lis-Turlejska, 2002, 

Cordova i in., 2000, Shelby, Golden-Kreutz, 2008, Yeager i Roberts, 2003).  

Zgodnie z danymi z literatury przyjęto, że teoria stresu potraumatycznego jest 

najbardziej adekwatną perspektywą badawczą dla opisu problematyki chorób nowotworowych 

(Stuber i in., 1998, Barakat, Alderfer i Kozak, 2006). Obecność objawów PTSD jest częsta 

wśród pacjentów z rakiem i osób, które przeżyły chorobę nowotworową (Jacobsen i in., 1998, 

Levine, Eckhardt i Targ, 2005; Mundy i in., 2000; Naidich i Motta, 2000). Zgodnie z 

powyższym, w pracy starano się sprawdzić, w odniesieniu do obu kategorii zmian - 

pozytywnych i negatywnych, jaką rolę odgrywają strategie radzenia sobie w rozwinięciu 

symptomatologii PTSD oraz procesu wzrostowego po traumie – PTG oraz przy jakich zasobach 

osobowościowych badanych kobiet wystąpi PTSD i PTG.  

Centralnym założeniem było przyjęcie, że trauma stanowi proces przemian (life 

transition), przynoszący zarówno negatywne, jak i pozytywne zmiany w psychice (Parkes, 

1971).  Poznawcze przepracowanie doświadczenia traumatycznego choroby onkologicznej 

polega na zastosowaniu przeformułowania, odbudowy schematów poznawczych, 

przewartościowaniu dotychczasowych celów i priorytetów życiowych, aktywnym 

poszukiwaniu sensu życia, co służy funkcjonalnemu adaptowaniu się do nowej sytuacji 

życiowej. Ramy teoretyczne sugerują, że wzrost potraumatyczny może wynikać ze zmiany 

podstawowych przekonań o sobie i świecie, które należy zmodyfikować, aby odzwierciedlały 

nową rzeczywistość wynikającą z traumatycznych przeżyć (Lindstrom, Cann, Calhoun i 

Tedeschi, 2013; Park, 2010; Taku, Cann, Tedeschi i Calhoun, 2015).  Koncepcja Janoff-Bulman 

(1992, 2006) odwołuje się do „rozbitych przekonań”, a jednym z aspektów wzrostu, jako 

konsekwencji podejmowanych działań zaradczych, jest egzystencjalna rewizja 

dotychczasowego życia, w ramach której dokonuje się przeformułowanie egzystencjalne 

polegające na nadawaniu nowego sensu i większym docenianiu każdej przeżytej chwili i 

odbywające się na drodze rewizji dotychczasowego systemu wartości. Przykładem rozumienia 

PTG, jako efektu końcowego zmagania się z traumą jest model kryzysu i wzrostu Schaefera i 
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Moosa (1994, za Zoellner-Maercker, 2006), w którym poprzez użycie przez jednostkę 

konstruktywnych strategii radzenia sobie następują pozytywne zmiany, głównie w obszarze 

percepcji siebie oraz stosunku do innych. W innej przywołanej w pracy koncepcji PTG 

rozumianego jako strategia zaradcza, jest teoria organizmiczno-wartościująca Josepha i 

Linley'ego (2005), w której zmiany pozytywne nie zastępują, ani nie wypierają cierpienia, 

żałoby czy dystresu, ale mogą współistnieć. W koncepcji tej kluczowe znaczenie ma 

poznawczy proces przetwarzania informacji.  

Tak więc w badaniu predykatorów i korelatów PTSD i PTG u kobiet z rakiem piersi, 

uwzględniono – oprócz strategii radzenia sobie i cech osobowości - także zmienne dotyczące 

systemu wartości i poczucia sensu życia. 

W tej części pracy otrzymane wyniki badań odniesiono do postawionych hipotez i 

poddano dyskusji. 

11.1 Porównanie systemu wartości i poczucia sensu życia przed i po diagnozie choroby 

nowotworowej u kobiet z rakiem piersi  

 

Przystępując do badań założono, na podstawie przytaczanych w części teoretycznej 

doniesień badawczych, że pod wpływem choroby nowotworowej, na skutek silnego wstrząsu, 

kryzysu czy traumy, którą ta choroba wywołuje, u chorych może dojść do zmiany w systemie 

wartości i celów, którymi się dotychczas kierowali w życiu oraz do zmiany poczucia sensu 

życia.  

   11.1.1. Zmiana w systemie wartości – aktualny vs retrospektywny  

 

Analizując zmiany w systemie wartości badanych kobiet z rakiem piersi stwierdzono, 

że kobiety przed diagnozą choroby osiągnęły najwyższy poziom w odniesieniu do 

następujących wartości: Kierowanie sobą w działaniu, Życzliwość – troskliwość i Życzliwość – 

niezawodność, Bezpieczeństwo społeczne i Bezpieczeństwo osobiste oraz Prestiż. Wymienione 

zmienne dotyczyły wymiarów wartości wyższego rzędu: Otwartość na zmiany, Przekraczanie 

siebie, będącymi wartościami wzrostowymi oraz wymiaru wartości - Zachowawczość, 

należącego do wartości wyższego rzędu - Ochrona siebie. Najniższy poziom odnotowano 

wartości dotyczył wartości: Władza zasobami i Osiągnięcia.  
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Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że w wyniku konfrontacji z diagnozą 

choroby nowotworowej oraz zmagania się z nią, u badanych kobiet ujawniły się na najwyższym 

poziomie następujące wartości: Życzliwość – niezawodność i Życzliwość –troskliwość, 

Uniwersalizm społeczny, Bezpieczeństwo osobiste i Bezpieczeństwo społeczne, a także 

Kierowanie sobą w działaniu, Uniwersalizm – tolerancja i Uniwersalizm ekologiczny oraz 

Prestiż. Wymienione wartości należą do sąsiadujących ze sobą na kole wymiarów wyższego 

rzędu Koncentracji na sobie oraz Koncentracji na innych stanowiących wartości wzrostowe, 

co sugeruje zapoczątkowanie u badanych kobiet pozytywnych zmian w kierunku 

adaptacyjnego radzenia sobie z chorobą. Najniższy poziom kobiety osiągnęły w wartościach: 

Osiągnięcia, Władza nad zasobami i Stymulacja, co wskazuje, że dla badanych kobiet w 

chorobie nowotworowej nie był istotny osobisty sukces, sprawowanie kontroli nad 

materialnymi i społecznymi zasobami oraz wyzwania życiowe.  

Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy badania wykazały, że zakładana zmiana 

wartości przed diagnozą i w wyniku zmagania z chorobą nowotworową piersi zachodzi, 

zgodnie z postawioną hipotezą 1. Założenia sformułowane w hipotezie szczegółowej 1., że 

system wartości kobiet w wyniku diagnozy i zmagania się z chorobą nowotworową ulegnie 

zmianie w kierunku ujawniania wartości nastawionych na bezpieczeństwo, tradycję, 

życzliwość zostały potwierdzone. W obrazie wartości aktualnych wystąpiły, zgodnie z 

wynikami badań w literaturze przedmiotu, wartości życzliwości (Niezawodność i Troskliwość) 

oraz Bezpieczeństwo (osobiste i społeczne), odnotowano też zmiany w kierunku większego 

ujawniania wartości Tradycja, z którą wiąże się m.in. podtrzymywanie wartości religijnych. Na 

podobnym poziomie, zarówno przed chorobą, jak i w jej trakcie, badane kobiety nastawione 

były na realizację wartości Życzliwość, oznaczającej bycie niezawodnym, godnym zaufania, 

troskę o dobro innych, wartości bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, jak i w otoczeniu 

społecznym, wartości kierowania sobą w działaniu oznaczającą niezależność i wolność w 

podejmowaniu decyzji i realizacji wybranych przez siebie celów, wartości prestiżu wiążącego 

się ze statusem społecznym oraz unikaniem upokorzenia. W chorobie, jak i przed nią, badane 

kobiety nie były nastawione na realizację wartości Władza nad zasobami, Sprawowanie 

kontroli nad materialnymi i społecznymi zasobami oraz wartości Osiągnięcia, jako osobistego 

sukcesu osiągniętego zgodnie ze społecznymi standardami. W obrazie wartości, ujawniających 

się w chorobie nowotworowej, pojawiły się natomiast, nieobecne wcześniej, wartości 

Uniwersalizm: Tolerancja – nastawionej na akceptację i zrozumienie innych osób, Ekologiczny 

- oznaczającego ochronę środowiska naturalnego i społeczny – oznaczającego dążenie do 
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równości, sprawiedliwości i dobra ludzi. Jako nowa kategoria wartości w chorobie 

nowotworowej odnotowano niską wartość Stymulacja, a więc nastawienia na zmienność, 

nowość i podniecenie.  

Zgodnie z analizą kołowego modelu wartości Schwartza (2013) można wskazać na 

istotne rozróżnienia w obszarze problematyki bezpieczeństwa, które uwidoczniły się w 

aktualnym obrazie wartości badanych kobiet. Autor modelu wyróżnia bezpieczeństwo osobiste 

i bezpieczeństwo społeczne, i w związku z tym można dopatrywać się znaczenia tej wartości. 

Z takiego uporządkowania kategorii bezpieczeństwa może też wynikać uzasadnienie 

rozróżniania zobiektywizowanej potrzeby bezpieczeństwa od poczucia bezpieczeństwa w 

sensie subiektywnym. U badanych kobiet zaobserwowano wagę zarówno bezpieczeństwa 

osobistego, jaki i społecznego - w chorobie nowotworowej. 

Jak stwierdzono, powyższe ustalenia potwierdziły zakładaną hipotezę o kierunku zmian 

wartości, w obrazie przedchorobowym oraz aktualnie ujawniającym się - w zmaganiu się kobiet 

z chorobą nowotworową, zgodnej z ustaleniami Cordovy i in. (2007), postulującej, że stan 

nierównowagi odczuwany w obliczu śmiertelności, może dać szansę na ponowne rozpatrzenie 

podstawowych wartości życiowych. Można to tłumaczyć charakterem zagrożenia 

doświadczanego w chorobie nowotworowej piersi, który naruszył ważne wartości, w związku 

z czym system wartości kobiet zmagających się z rakiem piersi uległ pewnej zmianie, choć nie 

była ona duża. Jednakże odnotowano istotne zmniejszenie ważności po diagnozie 

następujących wartości: Osiągnięcia, Hedonizm, Stymulacja, Kierowanie sobą (w działaniu i 

w myśleniu) i Władza nad zasobami. Wyniki badań własnych w odniesieniu do następujących 

wartości: Uniwersalizm (Tolerancja, Ekologiczny i Społeczny), Życzliwość (Troska i 

Niezawodność), Pokora, Przystosowanie do reguł, Tradycja i Bezpieczeństwo osobiste 

pozwalają na stwierdzenie, że nastąpiło istotne zwiększenie się ich ważności po diagnozie 

nowotworu. Z kolei w przypadku wartości: Osiągnięcia, Hedonizm, Stymulacja, Kierowanie 

sobą (w działaniu i w myśleniu) i Władza nad zasobami odnotowano zmniejszenie się ich 

ważności po diagnozie. Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie zakładanej hipotezy 

1., że system wartości kobiet w wyniku diagnozy i zmagania się z chorobą nowotworową 

ulegnie zmianie w kierunku ujawniania wartości nastawionych na bezpieczeństwo, tradycję, 

życzliwość. 

Powyższe ustalenia zgodne są - z nielicznymi jeszcze - badaniami wskazującymi na 

występowanie zmian w systemie wartości, w psychologicznym procesie radzenia sobie z 
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chorobą nowotworową (Andrykowski i in., 1993; Arman i Rehnsfeldt, 2003; Greszta i 

Siemińska., 2011; Greszta, Świderska i in., 2021; Rokeach, 1973; Frank-Stromborg, Wright, 

1984; HalldoÂrsdoÂttir, Hamrin, 1996). Wyniki badań własnych spójne są także z wynikami 

badań kobiet z rakiem piersi, przeprowadzonymi przez Lampic i in., (2002), którzy wnosili, że 

zmiany w postrzeganym znaczeniu niektórych wartości życiowych mogą stanowić część 

psychologicznej adaptacji kobiet do choroby nowotworowej piersi. Wyniki badań własnych są 

spójne również z wynikami badań, przeprowadzonymi retrospektywnie u osób leczonych z 

powodu raka, w których to badaniach stwierdzono zwiększone docenianie bliskich relacji 

(Belec, 1992, Frank-Stromborg, Wright, 1984, HalldoÂrsdoÂttir, Hamrin, 1996). Zgodnie też 

z twierdzeniami Parsonsa (1969), to co często uznawane jest za zmianę wartości, jest nowym 

uszczegółowieniem wartości w nowych warunkach strukturalnych i sytuacyjnych. Wówczas 

pojęcie wartości, bez uhierchizowania ich, przestaje wystarczać. Powstaje więc konieczność 

organizacji owych wartości w pewien uogólniony system hierarchiczny, pozwalający na 

funkcjonowanie w warunkach sprzecznych lub zagrożonych (mniej osiągalnych) wartości. 

Można stwierdzić, podobnie jak Andrykowski i in. (1993), że u kobiet doświadczenie raka 

stanowi wydarzenie wiążące się z istotnymi negatywnymi skutkami, które skłania je do 

zrestrukturyzowania ich systemu wartości. Uzyskane obserwacje są także zgodne z wynikami 

uzyskanymi przez Armana i Rehnsfeldta (2003), że proces zmian zainicjowany przez diagnozę 

raka prowadzi do zmian w wartościach, w tym rozwoju religijności i duchowości. Szczególnie 

to odniesienie wydaje się ważnym wnioskiem, że w przypadku badanych kobiet potwierdzono 

zmiany w kierunku wartości duchowych i religijnych. Jak zaznaczono w części teoretycznej, 

doświadczenie choroby nowotworowej jest przeżyciem wielowymiarowym, a adaptacja w 

chorobie jest wielorako uwarunkowana. Przedstawione tu dowody empiryczne z badań 

własnych sugerują, że w kontekście raka osoby zmagające się z chorobą nowotworową mogą 

dążyć do przystosowania się do choroby np. poprzez zmianę postrzeganego znaczenia wartości 

życiowych.  

   11.1.2. Zmiana poczucia sensu życia – aktualny vs retrospektywny 

 

Przed przystąpieniem do badań została postawiona hipoteza dotycząca zmiany poczucia 

sensu życia (PSŻ) u kobiet w wyniku diagnozy i zmagania się z chorobą nowotworową - w 

kierunku zmniejszania pustki egzystencjalnej. Zgodnie z teoretycznymi założeniami (Gallager 

i in., 2002; Kubacka-Jasiecka, 1999; Kopczyńska-Tyszko, 1999; Cieślak, 2016; Dolińska-

Zygmunt, 2001) trauma choroby nowotworowej warunkuje zmiany w poczuciu sensu życia, w 
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związku z czym zmienna ta u kobiet w wyniku konfrontacji z diagnozą i zmaganiem się z 

chorobą nowotworową piersi ulegnie zmianie. 

Jak wynika z badań własnych - w odniesieniu do poczucia sensu życia u badanych 

kobiet przed i po diagnozie choroby nowotworowej - odnotowano zakładane zmiany. Przed 

diagnozą choroby nowotworowej badane kobiety osiągnęły najwyższe wyniki w składowych 

ogólnych poczucia sensu życia: Osobowy Sens i Równowaga Postaw Życiowych, a w 

poszczególnych składowych najwyższe wyniki osiągnęły w zmiennych: Kontrola Życia, Cel, 

Spójność Wewnętrzna i Poszukiwanie Celów, a najniższe – dla Akceptacji Śmierci. Natomiast 

w trakcie zmagania się z chorobą nowotworową poziom poczucia sensu życia u badanych 

kobiet przebiegał w postaci niższych wyników - niż przed diagnozą - w składowych ogólnych: 

Osobowego Sensu i Równowadze Postaw Życiowych,. W poszczególnych składowych poczucia 

sensu życia - najwyższe wyniki badane kobiety osiągnęły w: Spójności Wewnętrznej, Kontroli 

Życia, Celu i Poszukiwaniu Celów, a najniższe, ponownie, jak przed diagnozą choroby 

nowotworowej – dla Akceptacji Śmierci. 

 Istotne statystycznie różnice w średnich wynikach przed i po diagnozie nowotworu 

piersi zostały zaobserwowane dla trzech spośród składowych poczucia sensu życia: Spójności 

Wewnętrznej, Kontroli Życia oraz Pustki Egzystencjalnej. pacjentki kobiety po diagnozie raka 

piersi, cechują się istotnie wyższą wartością poczucia Spójności Wewnętrznej i niższymi 

wartościami poczucia Kontroli Życia i Pustki Egzystencjalnej w porównaniu do stanu sprzed 

diagnozy. Oznacza to, że badane kobiety w wyniku konfrontowania się z sytuacją choroby 

onkologicznej lepiej rozumieją siebie, innych oraz swoje życie, mają większe poczucie 

uporządkowania, rozumienia swojej egzystencji, jasne poczucie tożsamości oraz świadomość 

własnego miejsca w świecie. Ujawnia się u nich podstawowa potrzeba pobudzająca aktywność, 

nastawiona na realizację ważnych celów i osiąganie sensu życia. Wyniki pozwalają więc na 

twierdzenie, że diagnoza nowotworu w istotny sposób wpływa na zwiększenie poczucia sensu 

życia u badanych kobiet oraz zmniejszenie odczucia Pustki egzystencjalnej (aspekt poczucia 

sensu życia, PSŻ). Spójność wewnętrzna (aspekt PSŻ), odczuwana przez kobiety, jest wyższa 

w sytuacji zmagania się z nowotworem niż przed jego zdiagnozowaniem. Wydaje się 

zrozumiałe, że u badanych kobiet Kontrola życia (aspekt PSŻ) po diagnozie choroby 

nowotworowej jest mniejsza, gdyż sytuacja traumatyczna jako wysoce nieprzewidywalna, 

odbiera poczucie kontroli życia. 
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Jak zostało przedstawione, poczucie sensu życia przed i po diagnozie choroby 

nowotworowej u badanych kobiet są zgodne z przyjętymi hipotezami, że trauma choroby 

nowotworowej warunkuje zmiany w poczuciu sensu życia, a nadanie sensu wydarzeniu sprzyja 

jego przepracowaniu i włączeniu w strukturę Ja (p. Lis - Turlejska, 1998). Powyższe ustalenia 

potwierdzają hipotezę szczegółową 2., że poczucie sensu życia kobiet po diagnozie ulega 

zmianie w kierunku zmniejszania pustki egzystencjalnej. 

Powyższe ustalenia są zgodne postrzeganiem sytuacji choroby nowotworowej jako 

zasadniczo zmieniającej sytuację osoby chorującej, w tym wymuszającej zmiany w 

odczuwanym poczuciu sensu życia oraz są zgodne z ustaleniami Frankla (1998), który widział 

poczucie sensu życia jako efekt aktywności noetyczno-duchowej jednostki, umożliwiający jej 

przekraczanie własnych ograniczeń. Zgodnie też z założeniami Popielskiego (1993), osoba 

może nadać sens swojemu życiu również poprzez sposób, w jaki radzi sobie z cierpieniem, 

które wynika z aktywnego stosunku do życia, a więc ochrania ją przed apatią i dlatego może 

stanowić czynnik prowadzący do rozwoju, co w przypadku badanych kobiet potwierdziło się. 

Człowiek, jak podkreśla Popielski, może znaleźć sens w sposobie, w jaki znosi cierpienie, co 

oznacza, że może ono zatem stać się bolesną receptą na rozwój. 

Powyższe ustalenia są zbieżne również z modelem Park i Folkman (1997, 2008) oraz 

Park (2010), zgodnie z którym stres pojawiający się w przebiegu choroby jest wynikiem 

rozbieżności pomiędzy rozumieniem tej choroby a posiadanymi celami życiowymi i 

przekonaniami. Funkcjonalne ujęcie znaczenia umożliwia osobie chorej zrozumienie i 

wyjaśnianie zachowań przez pryzmat sensu (i wartości), które nadaje swoim doświadczeniom 

związanym z chorobą. Czynnik posiadającego bezpośrednie odniesienie do znaczenia – 

poczucia sensu życia, oparty na spostrzeganiu znaczenia w życiu (i posiadaniu istotnych celów) 

wiąże się z konstruktywnym radzeniem sobie ze stresem i lepszym przystosowaniem 

psychicznym w chorobie, a poszukiwanie i nadawanie sensu przeżywanej czy przeżytej traumie 

stanowi podstawowy sposób radzenia sobie ze stresem doświadczeń urazowych (p. Janoff-

Bulman, 1992). Zbieżność powyższych ustaleń dotyczy też doniesień innych autorów np. 

Wonga (2000), którego badania wykazały, że poczucie znaczenia i celu życia są kluczowymi 

elementami w sytuacjach pogarszającego się zdrowia, czy wydłużającej się choroby oraz 

Dolińskiej-Zygmunt (2001), zwracającej uwagę na procesy przewartościowania w kierunku 

nadania większego sensu traumatycznym przeżyciom. 
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Rezultaty badania sugerują, że reinterpretowanie zdarzenia z innej perspektywy, opartej 

na dostępnych w strukturach motywacyjnych sferach dążeń, sprzyja przystosowaniu i adaptacji 

osób chorych do sytuacji stresującej w postaci choroby nowotworowej. 

11.2. PTSD i PTG a strategie radzenia sobie, poczucie sensu życia, wartości oraz cechy 

osobowości  

 

11.2.1. PTSD a strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową 

 

Analiza korelacji między poziomem stresu potraumatycznego (PTSD) a strategiami 

radzenia sobie ze stresem w grupie kobiet z rakiem piersi wykazały zarówno dodatnie, jak i 

ujemne korelacje. Odnotowano dodatnie korelacje między poszczególnymi symptomami 

PTSD, mianowicie: Intruzją, Pobudzeniem, Unikaniem a następującymi strategiami radzenia 

sobie: Zaabsorbowaniem lękowym, Stylem destrukcyjnym i Bezradnością-beznadziejnością. 

Powyższe wyniki oznaczają, że u kobiet, u których dochodzi do symptomatologii PTSD 

pojawiają się, zgodnie z teorią tych strategii: niepokój spowodowany chorobą, spostrzeganą 

głównie jako zagrożenie wywołujące lęk, nad którym nie można zapanować, poczucie 

bezsilności, zagubienia i bierne poddanie się chorobie. Wymienione stany związane są ze 

stosowaniem powyższych strategii, co tłumaczyłoby związek tych strategii z PTSD. Ustalenia 

te potwierdzają hipotezę szczegółową 3.1., że strategie negatywne: bezradność-beznadziejność 

i zaabsorbowanie lękowe wykazują dodatni związek z PTSD u kobiet z rakiem piersi. 

Najsilniejsza korelacja (na poziomie prawie przeciętnym i przeciętnym) dotyczyła jednego 

symptomu PTSD: Pobudzenie (prawie przeciętny) i strategii radzenia sobie - Zaabsorbowanie 

lękowe. 

W przeprowadzonych badaniach nie zaobserwowano zależności w postaci ujemnych 

korelacji pomiędzy symptomatologią PTSD a strategiami pozytywnymi radzenia sobie: 

Duchem walki i Pozytywnym przewartościowaniem, a w związku z tym hipoteza 3.2. nie została 

potwierdzona. Wydaje się zrozumiałe, że wyższe nasilenie strategii negatywnej 

Zaabsorbowanie lękowe, jako niepokoju spowodowanego chorobą, spostrzeganą głównie jako 

zagrożenie wywołują lęk, nad którym nie można zapanować - współwystępują z wyższym 

poziomem odczuwanych objawów PTSD, w zakresie każdego jego aspektu. Przy czym 

najsilniejszy związek występuje pomiędzy Zaabsorbowaniem lękowym (strategia) a Intruzją 

(objaw PTSD). Powyższe ustalenia są zgodne z założeniem, że doświadczanie ma charakter 

traumy i uruchamiane negatywne strategie radzenia sobie z chorobą mogą mieć związek z 
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występowaniem objawów PTSD, a więc może przybierać traumatyczną jakość w postaci 

natrętnych myśli, zachowań unikowych czy zwiększonej pobudliwości (p. Alter i in., 1996, 

Andrykowski, Cordova, Studts i Miller, 1998, Epping-Jordan i in., 1999, Green i in., 1998, 

Koopman i in., 2002). Wyniki wskazują, że Styl destrukcyjny ma poziom wysoki, ale niższy niż 

jego składowa: Zaabsorbowanie lękowe, które z kolei najsilniej koreluje ze wszystkimi 

symptomami PTSD (Intruzją, Pobudzeniem, Unikaniem). Strategia Bezradność-beznadziejność  

wykazuje słabszy związek z PTSD niż Zaabsorbowanie lękowe, co oznacza, że 

Zaabsorbowanie lękowe kobiet z rakiem piersi, a więc nasilony niepokój spowodowany 

chorobą, nad którym nie mogą zapanować, jest silniejszy, niż ujawnianie poczucie bezsilności, 

zagubienia i bierne poddanie się chorobie. Trudniejsze dla kobiet jest więc radzenie sobie 

emocjonalne, niż brak motywacji do walki z chorobą. Jednakże według Stanton i in. (2000) 

sytuacja choroby nowotworowej częściej aktywizuje radzenie sobie emocjonalne ze stresem 

niż radzenie sobie zorientowane zadaniowo. 

Jak wskazują badania, sposób zachowania się w sytuacji wysoce stresowej oraz 

stosowany w niej styl radzenia sobie, może być mniej lub bardziej adaptacyjny – szczególnie 

w konfrontacji z sytuacją choroby nowotworowej. Podkreśla się nieadaptacyjną rolę stylu 

zorientowanego na uporanie się z własnymi emocjami. Zgodnie z złożeniami Brennana (2001), 

wysoki poziom stresu (na poziomie PTSD) - w sytuacji zmagania się z chorobą nowotworową 

-  może być kompensowany poprzez podejmowanie przez jednostkę strategii unikowych oraz 

uporczywe rozmyślanie, a restrukturyzacja poznawcza w postaci ustanawiania nowych celów, 

priorytetów, wartości następuje w oparciu o strategie radzenia sobie, co potwierdzają uzyskane 

korelacje dodatnie między Unikaniem (symptom PTSD), a Stylem konstruktywnym, Duchem 

walki, Zaabsorbowaniem lękowym, Stylem destrukcyjnym i Pozytywnym przewartościowaniem 

(style i strategie radzenia sobie z chorobą). 

Przedstawione powyżej wynik badań są zgodne ze spostrzeżeniami Bulsy i in. (2002), 

Walęckiej, Rostowskiej (2002) i Kubackiej-Jasieckiej (2006), że negatywne strategie radzenia 

sobie typu unikanie (także zaprzeczanie, minimalizowanie), choć często stanowią formę 

ucieczki, izolacji oraz kryzysu duchowego, w początkowej fazie leczenia są bardzo cenne, 

świadczą o uruchomieniu mechanizmów zaradczych (dobrze rokują, co do długoterminowego 

efektu terapii). 

Ciekawe zależności odnotowano w obrębie Unikania (symptom PTSD), które wykazało 

dodatnią korelację, z następującymi strategiami radzenia sobie - zarówno z Zaabsorbowaniem 
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lękowym, należącym do Stylu destrukcyjnego, jak i Stylem konstruktywnym, wyrażającym się 

Duchem walki i Pozytywnym przewartościowaniem. Powyższą zależność można tłumaczyć 

tym, że pacjenci onkologiczni podejmują różne strategie radzenia sobie, które mogą się 

wydawać rozbieżne, ale współwystępując w danej sytuacji, mogą wykazywać działanie 

komplementarne  

Warte podkreślenia jest także, że strategie radzenia sobie można modyfikować, a 

powyższe odkrycia sugerują, że podejmowane interwencje kliniczne mogą być ukierunkowane 

właśnie na radzenie sobie, które mogą potencjalnie zmniejszyć objawy PTSD i promować 

pozytywny wzrost po ekspozycji na traumę. 

 

11.2.2. PTG a strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową 

 

Przeprowadzone badania wskazują także na zależności dotyczące aspektów PTG i 

strategii radzenia sobie w postaci dodatnich korelacji między wszystkimi czynnikami PTG 

(Zmianą w percepcji siebie, Zmianą w relacji z innymi, Większym docenianiem życia, Zmianami 

duchowymi, Wynikiem ogólnym PTG) a pozytywnymi strategiami radzenia sobie (Pozytywnym 

przewartościowaniem, Stylem konstruktywnym, Duchem walki), co potwierdza hipotezę 

szczegółową 3.4., że strategie pozytywne: duch walki i pozytywne przewartościowanie 

wykazują dodatni związek z PTG u kobiet z rakiem piersi. 

Uzyskane ujemne korelacje między aspektami PTG (Zmianami w percepcji siebie, 

Zmianami w relacjach z innymi, Większym docenianiem życia i poziomem ogólnym PTG) a 

strategiami radzenia sobie: Bezradnością-beznadziejnością, Stylem destrukcyjnym i 

Zaabsorbowaniem lękowym - potwierdzają hipotezę szczegółową 3.3., że strategie negatywne: 

bezradność-beznadziejność i zaabsorbowanie lękowe wykazują ujemny związek z PTG u 

kobiet z rakiem piersi. 

Powyższe ustalenia mieszczą się w przywoływanym w pracy modelu kryzysu i wzrostu 

Schaefera i Moosa (1994, za Zoellner-Maercker, 2006), w którym jednymi z determinant 

pozytywnych skutków radzenia sobie z kryzysem są stosowane strategie zaradcze. Autorzy 

modelu zakładają, że poprzez użycie przez jednostkę konstruktywnych strategii radzenia sobie 

następują pozytywne zmiany, głównie w obszarze percepcji siebie oraz stosunku do innych, 

prowadzące do wzrostu potraumatycznego. Także Ogińska-Bulik i Bartczak (2012) w swoim 

schemacie obrazującym czynniki determinujące występowanie pozytywnych zmian po traumie 
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zaliczają wśród strategii radzenia sobie ze stresem: pozytywne przewartościowanie, aktywne 

radzenie sobie, strategie oparte na religii, co znalazło potwierdzenie w niniejszych badaniach. 

Uzyskane wyniki korespondują również z ustaleniami Linley i Josepha (2006), którzy wśród 

sprzyjających rozwojowi potraumatycznemu wymieniają: akceptację tego, co nieuniknione, 

pozytywne przewartościowanie, radzenie sobie skoncentrowane na zadaniu, wspomagane 

przez duchowość i wiarę religijną. Wyniki przeprowadzonych badań są zbieżne także z innymi 

badaniami dotyczącymi zależności między PTG i strategiami radzenia sobie. Są zgodne z 

doniesieniami Danhauera, Case, Tedeschiego (2013) wskazującymi, że wśród kobiet z rakiem 

piersi, które praktykowały adaptacyjne radzenie sobie - doświadczały większego wzrostu 

pourazowego PTG (a także mniejszego PTSD). 

Zgodność wyników badań własnych stwierdzono również z badaniami Hamama-Raz i 

wsp. (2019), którzy badali dwie alternatywne ścieżki pomiędzy strategiami radzenia sobie a 

PTG wśród pacjentek chorych na raka piersi, stosując projekt podłużny, sprawdzający czy PTG 

po leczeniu raka piersi prowadzi do wzrostu liczby zgłaszanych pozytywnych strategii radzenia 

sobie oraz, czy pozytywne strategie radzenia sobie po leczeniu raka piersi prowadzą do PTG. 

Wyniki autorów wsparły założenie, że wyższe raportowanie PTG po leczeniu kobiet z rakiem 

piersi prowadzi do zwiększonej liczby pozytywnych strategii radzenia sobie. Ponadto, na co 

należy zwrócić szczególną uwagę, pozytywne strategie radzenia sobie okazały się być 

pozytywnie powiązane z PTG po 6 miesiącach, a związek był nieznacznie silniejszy po 2 latach. 

Niemniej jednak, 7 lat po rozpoznaniu, badacze nie znaleźli żadnego związku między 

pozytywnymi strategiami radzenia sobie a PTG (w niniejszych badaniach związki takie 

uzyskano nawet po kilkunastu latach od diagnozy raka piersi, co oznacza, że procesy wzrostowe 

mogą trwać w czasie i może do niech prowadzić stosowanie pozytywnych strategii radzenia 

sobie w chorobie nowotworowej).  

Podobnie, otrzymane wyniki badań własnych są spójne ze spostrzeżeniami, 

odnotowanymi w badaniach Szczepańskiej-Gieracha i in. (2010), którzy u pacjentek z rakiem 

piersi stwierdzili, że wysokiemu nasileniu stosowania strategii, składających się na styl 

konstruktywny, towarzyszy niskie nasilenie stosowania strategii składających się na styl 

destrukcyjny. W odniesieniu do strategii ducha walki, składają się na nią zachowania 

konfrontacyjne, ale i ucieczkowe. Adaptacyjnie korzystniejsze, szczególnie w początkowym 

okresie zmagania się ze stresem choroby nowotworowej, wydaje się przejawianie przez 

chorych zachowań unikowych. Jednakże w miarę upływu czasu, bardziej korzystne jest 

wykorzystywanie strategii konfrontacyjnych, utożsamianych z podejmowaniem przez 
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pacjentów aktywnej roli w procesie onkologicznego leczenia. Natomiast u kobiet będących w 

okresie remisji obserwowalne jest obniżenie nasilenia strategii konfrontacyjnych, co można 

interpretować jako wyraz powrotu do normy, po okresie związanym ze zwiększonym 

radzeniem sobie. 

Jak przywoływano w teoretycznej części pracy, radzenie sobie jest jedną z ważnych 

determinant wzrostu związanego z traumą. Wyniki badań własnych korespondują z wieloma 

innymi doniesieniami w tym obszarze: ustaleniem, że stosowanie adekwatnych i adaptacyjnych 

strategii radzenia sobie prowadzi do wzrostu (Armeli, Gunthert i Cohen, 2001); stwierdzeniami, 

że istnieje związek między PTG a różnymi strategiami radzenia sobie, takimi jak pozytywne 

przewartościowanie) (Park i in., 1996; Schroevers, Teo, 2008; Siegel i in., 2005; Thornton i 

Perez, 2006; Urcuyo i wsp., 2005), radzeniem sobie religijnym (np. Koenig, Pargament i 

Nielsen, 1998; Park i wsp., 1996; Urcuyo i wsp., 2005), radzeniem sobie poprzez akceptację 

(np. Park i wsp., 1996; Schulz i Mohammed , 2004; Urcuyo i wsp., 2005), radzeniem sobie, 

polegającym na emocjonalnym wsparciu społecznym (np. Park i wsp., 1996), wsparciem 

instrumentalnym (np. Schroevers, Teo, 2008), unikowym radzeniem sobie (np. Widows, 

Jacobsen, Booth-Jones i Fields, 2005), aktywnym radzeniem sobie (np. Collins, Taylor i 

Skokan, 1990; Urcuyo i in., 2005) oraz radzeniem sobie skoncentrowanym na problemie ( np. 

Dirik i Karanci, 2008; Sheikh, 2004).  

Pośrednio wydaje się, że szczególnie radzenie sobie skoncentrowane na problemie może 

prowadzić do PTG, ponieważ aktywne zaangażowanie w problemy (pozytywne 

przewartościowanie) może prowadzić do zwiększenia własnej skuteczności i pewności siebie. 

Ponadto istnieją pewne nakładające się punkty między radzeniem sobie skoncentrowanym na 

problemie i PTG, takie jak nowa perspektywa, dojrzałość i pozytywne interpretacja. Radzenie 

sobie skoncentrowane na problemie przypomina też strategię ducha walki polegającą na 

traktowaniu choroby w kategoriach osobistego wyzwania i podejmowania działań  

wspomagających leczenie. 
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  11.2.3. PTSD a poczucie sensu życia po diagnozie choroby nowotworowej 

 

Przeprowadzone badania dotyczyły szukania zależności, jakie występują pomiędzy 

symptomami PTSD i poczuciem sensu życia u kobiet z chorobą nowotworową. Odnotowano 

małą liczbę korelacji istotnych i wszystkie są jedynie ujemnymi korelacjami. Wykryto ujemne 

związki między: Intruzją (symptom PTSD) a Akceptacją Śmierci i Równowagą Postaw 

Życiowych (PSŻ); Pobudzeniem (PTSD) a Równowagą Postaw Życiowych i Celem (PSŻ); 

ogólnym poziomem PTSD a Akceptacją Śmierci i Równowagą Postaw Życiowych (PSŻ), które 

potwierdzają hipotezę szczegółową 3.5., że poczucie sensu życia wykazuje ujemny związek z 

symptomatologią PTSD u kobiet z rakiem piersi. Tak więc, kobiety doświadczające niższego 

poziomu poczucia sensu życia, w wyniku zmagania się z sytuacją choroby nowotworowej, będą 

ujawniały symptomatologię PTSD.  

Otrzymane wyniki oznaczają, że u kobiet z zaznaczającymi się objawami PTSD (na 

poziomie Intruzji, Pobudzenia i ogólnego poziomu PTSD) współwystępuje niska akceptacja 

śmierci, a więc lęk przed nią, słabe rozumienie perspektywy śmierci, słabe określanie celów 

życiowych, poczucie ukierunkowania w przyszłość oraz niski stopień, w jakim został odkryty 

i jest doświadczany sens życia, poziom motywacji do odnalezienia (określenia) celu i sensu. 

Osoby z niską równowagą postaw życiowych będą słabo nastawione na zmianę i poszukiwania 

nowych wrażeń życiowych oraz będą ujawniały słabe ogólne zadowolenia z życia, z posiadania 

i realizowania ważnych zadań, rozumienia i akceptacji siebie oraz życia. Mniejsza akceptacja 

perspektywy śmierci, ujawniana przez badane kobiety zmagające się z chorobą nowotworową, 

współwystępuje z symptomami stresu potraumatycznego, co mieści się w poznawczym modelu 

PTSD Ehlers i Clarck (2000), w którym poznawcze przetwarzanie, w tym wypadku myśli 

dotyczące śmierci, prowadzi do ujawniania symptomatologii PTSD.  

Równowaga postaw życiowych, a więc ogólna miara postaw wobec życia, 

uwzględniająca stopień, w jakim został odkryty i jest doświadczany sens życia oraz poziom 

motywacji do odnalezienia celu i sensu życia, ma taki sam wzorzec, jak w przypadku Akceptacji 

śmierci (wymiar PSŻ).  

Należy zaznaczyć, iż dla zmiennej poczucia sensu życia (PSŻ) - więcej korelacji, 

silniejszych i istotnych statystycznie odnotowano w sytuacji choroby nowotworowej, czyli w 

okresie po diagnozie raka, niż przed diagnozą choroby nowotworowej (PSŻ w pomiarze 

retrospektywnym), co potwierdza znaczenie „wstrząsowe” choroby, wymuszające niejako 
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zmiany egzystencjalne, a więc na poziomie poczucia życia, które – przy wzroście poczucia 

sensu życia - mogą wykazywać działanie ochronne przed intensywnością doświadczanego 

stresu. 

Uzyskane wyniki są zgodne z założeniami Parkes (1971), że trauma stanowi proces 

zmian (przynoszący zarówno negatywne, jak i pozytywne zmiany), którymi, w tym wypadku 

byłoby osiąganie wyższego poziomu poczucia sensu życia w wyniku zmagania się z chorobą 

nowotworową oraz mieszczą się w obrębie psychologicznych mechanizmów szeroko 

rozumianego zmagania się ze stresem kryzysu oraz traumą koncentrujących się (zgodnie z 

modelami teoretycznymi) wokół m.in. poszukiwania znaczenia i sensu traumy oraz są zgodne 

z koncepcją Horowitza (1986), mówiącą, że zakłócenia w przekonaniach kluczowych stanowią 

punkt wyjścia dla procesu poznawczego przetwarzania traumy, a jej celem - takiej rewizji 

własnych przekonań - jest nadanie jej sensu i znaczenia (Calhoun i in., 2000). Jak podaje Krok 

(2017) „transformacja na poziomie znaczeń” jest znacznie efektywniejszą formą radzenia sobie 

w przypadku pojawienia się traumy, gdy podejmowanie realnych działań nie jest możliwe.  

 

11.2.4. PTG a poczucie sensu życia po diagnozie choroby nowotworowej  

 

Przeprowadzone badania dotyczyły zależności, jakie występują pomiędzy aspektami 

PTG i poczuciem sensu życia w wyniku konfrontacji z chorobą nowotworową. Dodatnie 

najsilniejsze korelacje odnotowano między następującymi aspektami PTG - Zmiany w 

percepcji siebie i składowymi poczucia sensu życia (Osobowy Sens, Spójność Wewnętrzna, Cel, 

Równowaga Postaw Życiowych, Kontrola Życia) oraz PTG a dwiema składowymi poczucia 

sensu życia: Spójność Wewnętrzna i Osobowy Sens, co potwierdza hipotezę szczegółową 3.6., 

że poziom poczucia sensu życia wykazuje dodatni związek z symptomatologią PTG u kobiet z 

rakiem piersi.  

Uzyskane wyniki oznaczają, że badane kobiety - mimo zmagania się z traumą choroby 

nowotworowej - odczuwają, że odzyskują kontrolę nad swoim życiem. Istnieje dodatni związek 

między Spójnością Wewnętrzną (aspekt PSŻ) a wszystkimi aspektami PTG. Ujemne korelacje 

dotyczą wszystkich aspektów PTG i Pustki Egzystencjalnej, co pozwala stwierdzić, że im 

wyższe parametry wzrostu potraumatycznego, tym poczucie pustki egzystencjalnej jest 

mniejsze.   
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Dodatnie słabsze korelacje wystąpiły też pomiędzy aspektami PTG (Zmiany w relacjach 

z innymi, Większe docenianie życia i Zmiany duchowe) i składowymi poczucia sensu życia 

(Spójność Wewnętrzna, Osobowy Sens, Cel, Równowaga Postaw Życiowych). Podobnie 

Szymanowska (1992) wykazała wysokie znaczenie duchowości w realizacji potrzeby sensu 

życia, a także Heszen-Niejodek i Gruszczyńska (2004), Jim i in., (2006).  

Uzyskane wyniki są zgodne ze spostrzeżeniami Dolińskiej-Zygmunt (2001), że u 

pacjentów, którzy wykazują silne dążenie do pozytywnej adaptacji w chorobie, następują 

zmiany w dotychczasowym systemie potrzeb i celów życiowych. Zmiany te obejmują także 

struktury poznawcze, dzięki czemu pojawia się nowe spojrzenie na świat poprzez pryzmat 

własnej sytuacji. Pacjent dokonuje na nowo samookreślenia się poprzez odpowiedź na pytania 

o własną tożsamość oraz sens życia. Warunkiem pozytywnej adaptacji do choroby 

nowotworowej jest zaakceptowanie siebie w tej trudnej sytuacji. Ustalenia w badaniach 

własnych są zbieżne również z wynikami badań de Walden-Gałuszko i in. (1994), dotyczących 

jakości życia pacjentów onkologicznych. Badania te wskazują na związek poczucia sensu życia 

z przystosowaniem się do sytuacji choroby nowotworowej. 

Otrzymane wyniki można tłumaczyć zgodnie z Modelem Wypracowywania Sensu 

Michaela Stegera i Crystal Park (2012) zakładającym istnienie dwóch aspektów poczucia 

sensu: ogólnego i sytuacyjnego. Jego naruszenie przez diagnozę nowotworu, uruchamiającą 

zagrożenie życia, powoduje zaburzenie spójności, a tym samym podejmowanie prób jej 

przywrócenia. Pojawienie się dysonansu poznawczego w obszarze poczucia sensu prowadzi do 

subiektywnego poczucia utraty kontroli, a dopasowywanie poczucia sensu i poczucia utraty 

kontroli odbywa się na drodze asymilacji lub akomodacji, polegającej na strukturalnej 

rekonstrukcji. Jeśli przebieg tego procesu jest pomyślny, to zostaje wypracowane znaczenie 

tego, co się wydarzyło i włączenie go do ogólnego systemu posiadanych schematów 

poznawczych. 

Na otrzymane wyniki można też patrzeć z perspektywy modelu, zaproponowanego 

przez Park (2010), tj. funkcjonalnego ujęcia znaczenia, umożliwiającego zrozumienie i 

wyjaśnianie ludzkich zachowań przez pryzmat sensu i wartości, które osoby nadają swoim 

osobistym doświadczeniom, np. chorobie. Widoczne jest to szczególnie w ramach czynnika 

posiadającego bezpośrednie odniesienie do znaczenia – poczucia sensu życia, które jest oparte 

na spostrzeganiu znaczenia w życiu i posiadaniu istotnych celów, wiążącym się z 

konstruktywnym radzeniem sobie ze stresem i lepszym przystosowaniem psychicznym. W celu 
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poradzenia sobie z takim stresem, osoba może zastosować strategię radzenia sobie opartą na 

tworzeniu znaczenia, a efektem końcowym może być pojawienie się transformacji 

wewnętrznej, czyli wzrostu potraumatycznego, co zostało potwierdzone w niniejszych 

badaniach. PTG jest więc, zgodnie z tą koncepcją, mechanizmem przystosowawczym, 

wzmacniającym mechanizmy samoregulacji. 

 

11.2.5. PTSD a poczucie sensu życia przed diagnozą choroby nowotworowej 

 

Kolejne analizy, przedstawione w niniejszej pracy, dotyczą zależności między PTSD i 

poczuciem sensu życia w okresie przed wystąpieniem choroby nowotworowej (mierzony 

retrospektywnie). Dodatnie korelacje stwierdzono między Intruzją (symptom PTSD) a 

Poszukiwaniem Celów i Pustką Egzystencjalną (aspekty PSŻ), ale są one słabsze niż w chorobie 

nowotworowej; Pobudzeniem a Pustką Egzystencjalną (aspekty PSŻ) – również słabsze oraz 

poziomem ogólnym PTSD a Pustką Egzystencjalną – także słabe zależności. Ujemne korelacje 

wystąpiły między: Intruzją (symptom PTSD) a Równowagą Postaw Życiowych i Akceptacją 

Śmierci (aspekty PSŻ) - bardzo słaba; Pobudzeniem (symptom PTSD) a Równowagą Postaw 

Życiowych, Akceptacją Śmierci (aspekty PSŻ) - słaba, Spójnością Wewnętrzną i Osobowym 

Sensem (aspekty PSŻ) - bardzo słaba; poziomem ogólnym PTSD a Równowagą Postaw 

Życiowych i Akceptacją Śmierci (aspekty PSŻ) – słaba korelacja. Powyższe związki 

potwierdzają hipotezę szczegółową 3.7., że kobiety z chorobą nowotworową piersi z objawami 

PTSD wykazują niższy poziom poczucia sensu życia, który występował przed diagnozą 

choroby nowotworowej. 

Należy podkreślić, iż ujawnionych korelacji jest znacząco mniej i są one słabsze, niż 

korelacje PTSD z poczuciem sensu życia po diagnozie choroby nowotworowej, gdyż 

sprawdzając współzależność PTSD z poczuciem sensu życia retrospektywnie zaobserwowano 

jedynie słabe i bardzo słabe korelacje. Oznacza to, że różne aspekty poczucia sensu życia są 

słabiej wyrażone przed diagnozą choroby nowotworowej u kobiet, doświadczających objawów 

stresu potraumatycznego. 

Akceptacja śmierci i Równowaga postaw życiowych (PSŻ) ma znaczenie dla badanych 

kobiet, zarówno przed diagnozą choroby nowotworowej, jak i po diagnozie, a Pustka 

Egzystencjalna (po diagnozie), nie koreluje z symptomami stresu potraumatycznego. Natomiast 
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Pustka Egzystencjalna odczuwana przed diagnozą choroby nowotworowej nie wykazuje 

korelacji z Unikaniem (symptom PTSD). 

W odniesieniu do tej części wyników warte podkreślenia jest stwierdzenie Janoff-

Bulman (1992), że poszukiwanie i nadawanie sensu przeżywanej czy przeżytej traumie stanowi 

podstawowy sposób radzenia sobie ze stresem doświadczeń urazowych. Poczucie sensu, jako 

umiejętność rozumienia, nadawania lub odnajdywania znaczenia w życiu, której towarzyszy 

postrzeganie siebie jako osoby mającej inicjatywę oraz realizującej mniejsze i nadrzędne cele 

(Steger, 2009), może prowadzić do podejmowania właściwych strategii radzenia sobie traumą 

(Frankl, 2009). 

 

11.2.6. PTG a poczucie sensu życia przed diagnozą choroby nowotworowej 

 

Analiza korelacji pomiędzy symptomatologią PTG i poziomem poczucia sensu życia, 

występującego przed diagnozą choroby nowotworowej, unaoczniła istotne związki między 

tymi zmiennymi. Dodatnie korelacje stwierdzono między Zmianami w percepcji siebie (PTG) 

a Równowagą Postaw Życiowych, Spójnością Wewnętrzną, Osobowym Sensem (PSŻ) - słaba, 

Celem i Poszukiwaniem Celów (PSŻ) - bardzo słaba; Zmianami w relacji z innymi (PTG) a 

Spójnością Wewnętrzną, Równowagą Postaw Życiowych (PSŻ) – słaba i Osobowym Sensem 

(PSŻ) - bardzo słaba; Większym docenianiem życia (PTG) a Osobowym Sensem, Spójnością 

Wewnętrzną i Celem (PSŻ) - słaba; Zmianami duchowymi (PTG) a Spójnością Wewnętrzną 

(PSŻ) - słaba, Osobowym Sensem i Równowagą Postaw Życiowych (PSŻ) - bardzo słaba. 

Wykazane związki były słabsze niż w trakcie zmagania się kobiet z chorobą nowotworową, co 

można wiązać z odczuwanym mniejszym poczuciem sensu życia. Przedstawione zależności 

potwierdzają częściowo hipotezę 3.8., że kobiety z chorobą nowotworową piersi z objawami 

PTG wykazują wyższy poziom poczucia sensu życia, który występował przed diagnozą 

choroby nowotworowej. 

Obserwowane są istotne korelacje, np. Pustka Egzystencjalna (PSŻ) koreluje ujemnie z 

aspektami PTG, jednak nie obserwujemy korelacji Pustki Egzystencjalnej z symptomami 

PTSD, zaś Pustka Egzystencjalna mierzona retrospektywnie – przed chorobą nowotworową, 

nie koreluje z PTG (nie ma znaczenia dla wzrostu potraumatycznego), ale obserwujemy istotne 

korelacje z PTSD (ma znaczenie dla stresu potraumatycznego). Być może to jaką pustkę 

egzystencjalną, czyli poziom niedostatku sensu w życiu, braku celów, braku ukierunkowania 
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w życiu, a także doświadczanie obojętności odczuwają kobiety przed chorobą nowotworową 

wpływa na ujawnianie PTSD, po tym, jak skonfrontują się z informacją o diagnozie choroby 

nowotworowej. Ale to, co się stanie dalej z pustką egzystencjalną kobiet (po diagnozie 

nowotworu), już nie wpływa na aktualny stan, ale za to wpływa na PTG. To może wskazywać, 

że pod pewnymi względami PTSD jest „retroaktywne” - to, jak mocno kobiety zareagują na 

sytuację silnie stresową (PTSD), ma większe znaczenie w przeszłości (stan przed diagnozą 

nowotworu).  

To, jaki poziom poczucia sensu życia odczuwały kobiety przed chorobą onkologiczną, 

czy odczuwały pustkę egzystencjalną, czy nie, wpływa na to, jakiego poziomu stresu 

traumatycznego doświadczą, jak zostanie zdiagnozowany u nich nowotwór. Poczucie sensu 

życia, odczuwany poziom stresu i diagnoza choroby nowotworowej będą miały wpływ na 

pustkę egzystencjalną odczuwaną przez kobiety. W tym konkretnym momencie, jak stresor 

pojawia się, poczucie pustki egzystencjalnej ma znaczenie. To, co się potem stanie z 

odczuwaniem niedostatku sensu życia ma również znaczenie: jak nadal będzie się utrzymywał 

brak celów, brak ukierunkowania w życiu, to jest mała szansa na ujawnienie się wzrostu 

potraumatycznego. Natomiast dla PTSD znaczenie ma to, jaką dana kobieta odczuwała pustkę 

egzystencjalną przed chorobą. W wyniku diagnozy – mogła się zmienić i ta zmiana wpłynie na 

ujawnianie PTG. W odniesieniu do pojawienia się stresu związanego z diagnozą nowotworu 

poziom uruchamiającej się pustki egzystencjalnej, a więc zmniejszone poczucie sensu życia, 

brak celów w życiu, są uzasadnione i mają wpływ na doświadczanie objawów stresu 

potraumatycznego. W związku z późniejszym pojawianiem się PTG, w wyniku przepracowania 

poznawczego, nie miało znaczenia w odniesieniu do pustki egzystencjalnej, czy dana kobieta 

ją odczuwała, czy nie, gdyż to, że doświadczy PTG zależy od odczuwanej pustki 

egzystencjalnej w trakcie zmagania się z chorobą.    

   

11.2.7. PTSD a wartości po diagnozie choroby nowotworowej 

 

Interesujące zależności uzyskano w wyniku analizy korelacji pomiędzy symptomami 

PTSD i wartościami występującymi w okresie po diagnozie choroby nowotworowej. Analiza 

korelacji przeprowadzona pomiędzy symptomami PTSD oraz wartościami pozwoliła 

wyodrębnić istotne statystycznie powiązania pomiędzy nimi, choć należy zaznaczyć, że 

kształtowały się na poziomie słabym i bardzo słabym. I tak, dodatnie korelacje stwierdzono 
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między następującymi symptomami PTSD i wartościami: Intruzją a Hedonizmem (słaba) i 

Bezpieczeństwem osobistym (bardzo słaba); Pobudzeniem a Bezpieczeństwem osobistym, 

Prestiżem i Hedonizmem (bardzo słaba); Unikaniem a Hedonizmem (słaba), Prestiżem i 

Bezpieczeństwem osobistym (bardzo słaba); poziomem ogólnym PTSD a Bezpieczeństwem 

osobistym (słaba), Hedonizmem i Prestiżem (bardzo słaba) oraz wśród ujemnych korelacji 

pomiędzy następującymi symptomami PTSD i wartościami: Unikaniem a Bezpieczeństwem 

społecznym (bardzo słaba). 

 Powyżej przedstawione wyniki analiz korelacji pozwoliły zatem częściowo 

potwierdzić hipotezę szczegółową 3.9., zakładającą, że kobiety z objawami PTSD, 

ujawniającymi się po diagnozie choroby nowotworowej, preferują wartości redukujące 

niepokój, z wymiaru zachowawczości: bezpieczeństwa osobistego i tradycji. 

Ważnym wnioskiem, jaki uzyskano w tej części badań, jest to, że występowanie stresu 

potraumatycznego współwystępuje - u zmagających się z rakiem kobiet - z preferowaniem 

umacniania własnego bezpieczeństwa, ale także z ujawniającym się (choć słabo) nastawieniem 

na przyjemność i zmysłowe zaspokojenie. Najwyraźniej jednak zarysowuje się nastawienie na 

utrzymywanie bezpieczeństwa, harmonii, porządku i stabilizacji relacji. Wysokie Unikanie 

(symptom PTSD) u badanych kobiet współwystępuje z niskim Bezpieczeństwem społecznym 

(zmienna: wartość).  

Wartość, która wiążą się z wystąpieniem PTSD w chorobie nowotworowej - 

Bezpieczeństwo osobiste, należy do wartości wyższego rzędu - zachowawczych, a sąsiadujące 

obok na kole wartości Schwartza (2013), Prestiż i Hedonizm, należą do wartości wyższego 

rzędu - umacniania siebie. Preferowanie przez badane kobiety w trakcie choroby takich 

wartości, jak Hedonizm i Prestiż wiąże się z współwystępowaniem stresu potraumatycznego 

(ale nie mają znaczenia dla PTG).  

Powyższe stwierdzenia są zgodne z podstawowymi założeniami, że w wyniku zmagania 

się z sytuacją traumatyczną, jaką jest diagnoza raka, u chorych może dojść do zmiany 

preferencji wartości (Cordova i wsp. 2007), a także są zgodne z założeniami Popielskiego 

(2009, 2015), że hierarchia wartości ma wpływ na funkcjonowanie jednostki, a więc także na 

jej zdrowie psychiczne, a pod wpływem szczególnych wydarzeń życiowych, np. choroby, 

system wartości może ulec istotnym zmianom oraz są także zgodne ze spostrzeżeniami 

Cieciucha (2013), że realizacja lub niemożność realizacji wartości mają swoje konsekwencje 
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(pozytywne lub negatywne) w sferze emocjonalnej, co w przypadku analizowanych zależności 

dotyczyło objawów PTSD.  

Uzyskane obserwacje mieszczą się w obrębie próby integrowania doznanej traumy w 

całokształt doświadczeń oraz przebudowy dotychczasowego systemu wartości, wymagającej 

ekspozycji na przykre, awersyjne, uporczywe myśli, emocje i wyobrażenia reprezentowanej 

przez Batten i in. (2005), a także Horowitza (1986).    

 

11.2.8. PTG a wartości po diagnozie choroby nowotworowej 

 

Ważne zależności uzyskano analizując korelacje pomiędzy PTG i wartościami w ujęciu 

Schwartza (2013) w sytuacji zmagania się z chorobą nowotworową. Dodatnie korelacje 

stwierdzono między następującymi symptomami PTG i wartościami: Zmianami w percepcji 

siebie (PTG) a Osiągnięciami, Przystosowaniem do reguł, Życzliwością-niezawodnością i 

Kierowaniem sobą w działaniu (bardzo słaba); Zmianami w relacji z innymi (PTG) a 

Życzliwością-niezawodnością, Przystosowaniem do reguł, Bezpieczeństwem osobistym, 

Tradycją; Życzliwością-troskliwością, Przystosowaniem do ludzi, Uniwersalizmem-tolerancją, 

Uniwersalizmem-ekologicznym (słaba) i Pokorą (bardzo słaba); Większym docenieniem życia 

(PTG) a Życzliwością-niezawodnością (słaba), Bezpieczeństwem osobistym, Przystosowaniem 

do reguł i Życzliwością-troskliwością (bardzo słaba); Zmianami duchowymi (PTG) a Tradycją, 

Życzliwością-niezawodnością, Przystosowaniem do reguł, Życzliwości-troskliwością, 

Bezpieczeństwem osobistym, Przystosowaniem do ludzi (słaba) i Pokorą (bardzo słaba); 

poziomem ogólnym PTG a Życzliwością-niezawodnością, Przystosowaniem do reguł, Tradycją 

(słaba), Bezpieczeństwem osobistym, Życzliwością-troskliwością, Uniwersalizmem-tolerancją i 

Uniwersalizmem-ekologicznym (bardzo słaba). Wśród ujemnych korelacji między: Zmianami 

duchowymi (PTG) a Władzą nad zasobami (słaba). 

Wyniki te potwierdzają zatem hipotezę szczegółową 3.10. stwierdzającą, że kobiety z 

PTG, ujawniającym się w chorobie nowotworowej, preferują wartości z wymiaru przekraczania 

siebie: uniwersalizm i życzliwość, choć należy zaznaczyć, że otrzymane korelacje kształtują 

się na słabym i bardzo słabym poziomie.   

Na uwagę zasługują ujawnione zmiany obserwowane w wartości Tradycja, a tym 

samym wartościach duchowych u badanych kobiet (dużo więcej korelacji po diagnozie raka), 

co tłumaczy ważność dla badanych kobiet wartości tradycji, którą można wiązać z pozytywnym 
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stosunkiem nadawanym wartościom duchowym i religijnym. Im badane kobiety wyżej cenią 

wartość tradycji, tym wyżej cenią duchowość, religię i podtrzymują zwyczaje religijne, co 

wydaje się uzasadnione, gdyż cenienie praktyk religijnych oznacza większe zmiany na 

poziomie duchowym. Wartość Władza nad zasobami, a więc sprawowanie kontroli nad 

materialnymi i społecznymi zasobami, przywiązanie do dóbr doczesnych, skupienie na 

materializmie nie sprzyjają zmianom duchowym.   

W pracy przywoływano zależność, że wzrost potraumatyczny może wynikać ze zmiany 

podstawowych przekonań o sobie i świecie, które należy zmienić, aby odzwierciedlały nową 

rzeczywistość wynikającą z traumatycznych przeżyć (Lindstrom, Cann, Calhoun i Tedeschi, 

2013; Park, 2010; Taku, Cann, Tedeschi i Calhoun, 2015, Taku i in., 2015), co znalazło 

potwierdzenie w niniejszych badaniach. Zgodnie z postrzeganiem PTG przez Tedeschiego i 

Calhouna (1995, 1996) jako pozytywnych zmian w życiu powstałych po stresującym 

doświadczeniu (zachodzących m.in. w obszarze własnego ja, relacjach interpersonalnych, 

przewartościowania własnego życia), pojawiających się po doświadczeniach dotkliwych 

kryzysów, a więc również choroby nowotworowej, zmiany te często manifestują się poprzez 

nowe możliwości, odnoszące się do innych, osobistą siłę, duchową zmianę i uznanie życia 

(Tedeschi i Calhoun, 1996), co znalazło egzemplifikację w uzyskanych obserwacjach. W 

konstrukcie, jaki stanowi PTG, jednym z pięciu obszarów jest zmiana w filozofii życiowej 

(docenianie życia, zmiana/przewartościowanie priorytetów, postawa bardziej refleksyjna, 

nadanie życiu nowego sensu), a także zmiany duchowe (postawa bardziej religijna, zbliżenie 

do Boga lub rozwinięcie obszaru duchowości) oraz nowe możliwości (docenianie małych 

rzeczy, po zmianie celów życiowych – nowa hierarchia wartości, większe docenianie życia). 

Zgodnie z założeniami Thornton (2002) osoba może przyjąć pozytywne wyjaśnienia 

trudnego wydarzenia, co pozwala jej zrozumieć sens zjawiska straty, łagodzi zagrożenie 

związane z chorobą, i w ten sposób przyczynia się do zmiany podstawowych przekonań, a 

wartości są uważane za konstytuujące rozwój osobowy. Obecność nowych znaczeń, które z 

kolei generują nową wizję siebie, innych i świata, daje podstawę do pozytywnych zmian, które 

są niezbędne do wystąpienia zjawiska potraumatycznego wzrostu. 

Transformacja na poziomie przekonań jest jednym z ważniejszych mechanizmów 

uwzględnianych przez badaczy w analizie uwarunkowań PTG u chorych onkologicznie, co 

zostało przybliżone w przedstawionym modelu PTG Ehlers i Clarck (2000). Naruszenie w 

wyniku traumy zasadności wielu przekonań może wymagać rewizji systemu dotychczasowych 
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założeń, dotyczących najczęściej bezpieczeństwa. Wydarzenie krytyczne często nie jest 

możliwe do zaistnienia w procesie asymilacji w zastanych strukturach, a zatem potrzebna jest 

ich przebudowa, która w dużej mierze odbywa się na zasadzie poznawczego przetwarzania. 

Pozytywnym zakończeniem takiej aktywności poznawczej byłoby nadanie sensu traumie oraz 

włączenie zdarzenia urazowego w indywidualną biografię. Warto podkreślić, że bardzo istotne 

dla rozwijania potencjału PTG jest wzmacnianie tendencji do refleksyjności, która sprzyja 

poznawczemu przetwarzaniu informacji i aktywnemu poszukiwaniu dróg prowadzących do 

wyjścia z sytuacji kryzysowej.  

 

11.2.9. PTSD a wartości przed diagnozą choroby nowotworowej 

 

Analiza korelacji przeprowadzona pomiędzy wynikami dotyczącymi symptomów 

PTSD oraz wymiarów wartości przed diagnozą choroby nowotworowej (w pomiarze 

retrospektywnym) pozwoliła wyodrębnić istotne statystycznie powiązania pomiędzy nimi, choć 

należy zaznaczyć, iż przebiegały na słabym i bardzo słabym poziomie, i jest ich mniej, niż 

analogiczne korelacje z wartościami po diagnozie choroby nowotworowej. Można to 

interpretować, w taki sposób, że aktualnie posiadany przez kobiety system wartości, czyli po 

diagnozie choroby nowotworowej, ma większe znaczenie, niż system wartości w okresie przed 

chorobą (co również można uznać za potwierdzenie roli zmiany preferowanych wartości, która 

to zmiana nastąpiła u badanych kobiet). Przed diagnozą raka u badanych kobiet odnotowano 

dodatnie korelacje między następującymi symptomami PTSD i wartościami: Intruzją (PTSD) 

a Stymulacją, Hedonizmem i Władzą nad zasobami (bardzo słaba); Unikaniem (PTSD) a 

Hedonizmem (słaba); poziomem ogólnym PTSD a Hedonizmem (bardzo słaba). Wśród 

ujemnych korelacji między: poziomem ogólnym PTSD a Uniwersalizmem-społecznym, 

Przystosowaniem do ludzi, Bezpieczeństwem społecznym i Władzą nad ludźmi (bardzo słaba) .  

Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że u badanych kobiet objawy stresu 

potraumatycznego współwystępowały z następującymi wartościami sprzed diagnozy: 

Stymulacja, a więc nastawienie na zmienność, nowość, wyzwania życiowe, hedonizm - 

ukierunkowany na przyjemność, zmysłowe zaspokojenie, gratyfikacje ego oraz Władza – 

ujawniająca dążenia do osiągania dominacji nad innymi ludźmi, kontroli nad ludźmi i 

zasobami. Wyższy poziom ogólny PTSD współwystępował z ujawnianiem przez badane 

kobiety przed diagnozą następujących wartości: Uniwersalizm społeczny, a więc zrozumienie, 

szacunek, tolerancja w stosunku do wszystkich ludzi i przyrody, przystosowanie do ludzi, 
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bezpieczeństwo społeczne i władza nad ludźmi. Wartość Życzliwość, a więc dbanie o dobro 

bliskich osób, członków rodziny i przyjaciół, niemal nie korelowała z PTSD w chorobie 

nowotworowej, ale współwystępowała istotnie z PTSD przed diagnozą choroby 

nowotworowej. 

Wyniki te potwierdzają zatem częściowo hipotezę szczegółową 3.11., że kobiety 

wykazujące objawy PTSD po diagnozie choroby nowotworowej - przed diagnozą preferowały 

wartości z wymiaru zachowawczości (ugodowość, tradycja, bezpieczeństwo). Tylko poziom 

ogólny PTSD współwystępował z wartością Bezpieczeństwo społeczne, choć na bardzo słabym 

poziomie.  

Warte odnotowania jest to, iż w badaniach odnotowano więcej istotnych zmian w 

systemie wartości badanych kobiet po diagnozie nowotworu, niż przed diagnozą. Jak pokazują 

wyniki zanotowano istotne znaczenie zmiany wartości po diagnozie choroby nowotworowej 

(niż przed diagnozą), co odzwierciedla przeformułowanie celów i wartości w obliczu zmagania 

się z chorobą nowotworową. To zmiana wartości w wyniku diagnozy choroby nowotworowej 

może mieć duże znacznie dla bardziej adaptacyjnego funkcjonowania osoby w aspekcie jej 

dalszego zmagania się z sytuacją choroby (niż przed diagnozą). 

 

  11.2.10. PTG a wartości przed diagnozą choroby nowotworowej 

 

Dodatnie korelacje odnotowano między następującymi aspektami PTG i wartościami: 

Zmianami w percepcji siebie  (PTG) a Osiągnięciami (bardzo słaba); Zmianami w relacji z 

innymi (PTG) a Przystosowaniem od reguł, Tradycją, Życzliwością-niezawodnością (słaba), 

Przystosowaniem do ludzi (PTG) i Uniwersalizmem ekologicznym (bardzo słaba); Zmianami 

duchowymi (PTG) a Tradycją, Życzliwością-niezawodnością, Bezpieczeństwem osobistym, 

Przystosowaniem do reguł (słaba), Przystosowaniem do ludzi (PTG) a Życzliwością-

troskliwością (bardzo słaba); poziomem ogólnym PTG a Przystosowaniem do ludzi i 

Życzliwością-niezawodnością (bardzo słaba). Wśród ujemnych korelacji między: Zmianami 

duchowymi (PTG) a Władzą nad zasobami (bardzo słaba). Wszystkie korelacje były słabe i 

bardzo słabe.  
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Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę 3.12., że kobiety z PTG po diagnozie choroby 

nowotworowej - przed diagnozą preferowały wartości z wymiaru przekraczania siebie 

(uniwersalizm, życzliwość). 

W tej części analiz wyników badań odnotowano więcej istotnych zmian w systemie 

wartości badanych kobiet po diagnozie nowotworu, niż przed diagnozą. Jak pokazują wyniki 

zanotowano istotne znaczenie zmiany wartości po diagnozie choroby nowotworowej (niż 

przed), co odzwierciedla przeformułowanie celów i wartości w obliczu zmagania się z chorobą 

nowotworową. To zmiana wartości po diagnozie choroby nowotworowej może mieć duże 

znacznie dla bardziej adaptacyjnego funkcjonowania osoby w aspekcie dalszego zmagania się 

z sytuacją choroby. 

 

11.2.11. PTSD a cechy osobowości  

 

W wyniku analiz uzyskanych wyników otrzymano dodatnie korelacje między: Intruzją 

(symptom PTSD) a Neurotycznością (Lękiem) (słaba) i Otwartością (Uczuciami) (bardzo 

słaba); Pobudzeniem (symptom PTSD) a Neurotycznością (Lękiem), Neurotycznością 

(Nadmiernym samokrytycyzmem), Neurotycznością (Nadwrażliwością), (słaba) i 

Neurotycznością (Agresywną wrogością) (bardzo słaba); poziomem ogólnym PTSD a 

Neurotycznością (Lękiem) (słaba), Neurotycznością (Nadwrażliwością), Neurotycznością 

(Nadmiernym samokrytycyzmem) i Neurotycznością (Agresywną wrogością) (bardzo słaba), 

Intruzją (symptom PTSD) a Neurotyzmem (bardzo słaba); Intruzją (symptom PTSD) a 

Neurotyzmem (bardzo słaba); Pobudzeniem (symptom PTSD) a Neurotyzmem (słaba); 

poziomem ogólnym PTSD a Neurotyzmem (słaba). 

Uzyskano ujemne korelacje między: Intruzją (symptom PTSD) a Ugodowością 

(Ustępliwością) (bardzo słaba); Pobudzeniem (symptom PTSD) a Sumiennością (Kompetencją) 

(bardzo słaba); Unikaniem (symptom PTSD) a Otwartością (Uczuciami), Otwartością 

(Estetyką) i Otwartością (bardzo słaba), Unikaniem (symptom PTSD) a Otwartością na 

doświadczenie (bardzo słaba); Unikaniem (symptom PTSD) a Otwartością na doświadczenie 

(bardzo słaba). 

Zaobserwowane korelacje pozwalają na potwierdzenie hipotezy szczegółowej 3.13., że 

neurotyczność wykazuje dodatni związek z symptomatologią PTSD u kobiet z chorobą 

nowotworową piersi, a zatem można stwierdzić, że cecha osobowości – neurotyczność, w 
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zakresie większości jej podkategorii (Lęku, Agresywnej wrogości, Nadmiernego 

samokrytycyzmu i Nadwrażliwości), jest powiązana dodatnio z ujawnianiem negatywnych 

następstw traumy nowotworowej piersi w postaci PTSD. 

Powyższe wyniki są zgodne z poniżej przedstawionymi doniesieniami. Autorzy 

zajmujący się badaniem zjawiska stresu po traumie stwierdzili, że neurotyczność pozostaje 

istotnym predyktorem wystąpienia PTSD (Cox i in., 2004, Lauterbach, 2004, Miller, 2003) oraz 

wykazali istotne korelacje neurotyczności z objawami PTSD (Chung, Berger, Rudd, 2007; Cox, 

Lauterbach, Vrana, 2001; McFarlane, 1989). Udowodniono też zwrotny wpływ utrzymujących 

się objawów PTSD na osobowość (Hong, Lishner, 2016). Lauterbach (2004) zauważył, że 

wszystkie podkategorie tej cechy mogą predysponować do doświadczania silniejszego PTSD, 

co zyskało potwierdzenie w niniejszych badaniach dla podkategorii neurotyczności: Lęku, 

Agresywnej wrogości, Nadmiernego samokrytycyzmu oraz Nadwrażliwości.  

Wyniki powiązań cech osobowości z PTSD uzyskano również dla ekstrawersji (Rubin, 

Boals i Bernsten, 2008). Stwierdzono, że im wyższy jest poziom neurotyczności, a niższy 

ekstrawersji, tym wyraźniejsze są objawy PTSD. Istnieją też badania, które wskazują, że cechy 

osobowości nie są odpowiedzialne za zmiany w sile objawów PTSD. Engelhard, van den Hout 

i Lommen (2009) w grupie żołnierzy stwierdzili, że mierzona przed wyjazdem na misję cecha 

neurotyczności nie była odpowiedzialna za wzrost objawów PTSD. Identyczny wynik 

uzyskano dla kobiet, u których doszło do poronienia. Mierzona przed utratą dziecka 

neurotyczność nie była istotnym predyktorem siły objawów pobudzenia psychofizjologicznego 

po tym zdarzeniu, gdy uwzględniono poziom tych symptomów z okresu ciąży (Engelhard i in., 

2003). Jednakże w obu przywołanych badaniach nie były to grupy pacjentów zmagających się 

z chorobą nowotworową.  

 

11.2.12. PTG a cechy osobowości 

 

W przeprowadzonych analizach dodatnie korelacje zaobserwowano między 

następującymi aspektami PTG i cechami osobowości: Zmianami w percepcji siebie (aspekt 

PTG) a Otwartością (Wartościami), Sumiennością (Kompetencją), Ekstrawersją, 

Sumiennością (Dążeniem do osiągnięć), Ugodowością (Prostolinijnością), Ekstrawersją 

(Serdecznością), Ugodowością (Altruizmem), Otwartością (Estetyką) (słaba), Otwartością 

(Uczuciami), Sumiennością (Obowiązkowością), Otwartością (Wyobraźnią), Sumiennością 
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(Samodyscypliną), Ekstrawersją (Aktywnością) i Sumiennością (Rozwagą) (bardzo słaba); 

Zmianami w relacji z innymi (aspekt PTG) a Ugodowością (Altruizmem), Ugodowością 

(Ustępliwością), Ekstrawersją (Emocjami pozytywnymi), Ekstrawersją (Serdecznością), 

Otwartością (Wartościami), Ugodowością (Prostolinijnością), Ugodowością (Skromnością), 

Ugodowością (Zaufaniem) (słaba), Sumiennością (Obowiązkowością), Sumiennością 

(Kompetencją), Otwartością (Estetyką), Sumiennością (Samodyscypliną), Ugodowością 

(Skłonnością do rozczulania się), Sumiennością (Skłonnością do porządku) i Sumiennością 

(Rozwagą) (bardzo słaba); Większym docenianiem życia (aspekt PTG) a Ekstrawersją 

(Emocjami pozytywnymi), Ugodowością (Altruizmem), Otwartością (Ideami), Ekstrawersją 

(Serdecznością) (słaba), Sumiennością (Obowiązkowością), Ekstrawersją (Aktywnością), 

Sumiennością (Dążeniem do osiągnięć), Otwartością (Uczuciami), Sumiennością 

(Samodyscypliną), Sumiennością (Skłonnością do porządku), Sumiennością1 (Kompetencją) i 

Otwartością (Wartościami) (bardzo słaba); Zmianami duchowymi (aspekt PTG) a 

Ugodowością3 (Altruizmem) i Ugodowością (Zaufaniem) (słaba), Ugodowością (Skłonnością 

do rozczulania się), Ugodowością (Prostolinijnością), Otwartością (Ideami), Ekstrawersją 

(Emocjami pozytywnymi), Ekstrawersją (Serdecznością) i Ugodowością (Ustępliwością) 

(bardzo słaba); poziomem ogólnym PTSD a Otwartością (Ideami), Ugodowością (Altruizmem), 

Ekstrawersją (Emocjami pozytywnymi), Ekstrawersją (Serdecznością), Sumiennością 

(Kompetencją), Ugodowością (Prostolinijnością), Sumiennością (Obowiązkowością), 

Otwartością (Estetyką), Sumiennością (Dążeniem do osiągnięć), Sumiennością 

(Samodyscypliną), Ugodowością (Ustępliwością) (słaba), Ugodowością (Zaufaniem), 

Otwartością (Uczuciami), Ugodowością (Skłonnością do rozczulania się) i Ekstrawersją 

(Aktywnością) (bardzo słaba).  

Dodatnie korelacje zaobserwowano między następującymi aspektami PTG i cechami 

osobowości: Zmianami w percepcji siebie (aspekt PTG) a Otwartością na doświadczenie i 

Sumiennością (słaba) i Ugodowością (bardzo słaba); Zmianami w relacji z innymi (aspekt PTG) 

a Ugodowością (słaba) i Sumiennością (bardzo słaba); Zmianami duchowymi (aspekt PTG) a 

Ugodowością (bardzo słaba); poziomem ogólnym PTG a Ugodowością, Otwartością na 

doświadczenie (słaba) i Sumiennością (bardzo słaba); Zmianami w percepcji siebie (aspekt 

PTG) a Otwartością na doświadczenie i Sumiennością (słaba) i Ugodowością (bardzo słaba); 

Zmianami w relacji z innymi (aspekt PTG) a Ugodowością (słaba) i Sumiennością (bardzo 

słaba); Zmianami duchowymi (aspekt PTG) a Ugodowością (bardzo słaba); poziomem ogólnym 

PTG a Ugodowością, Otwartością na doświadczenie (słaba) i Sumiennością (bardzo słaba).   
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Ujemne korelacje zaobserwowano między następującymi aspektami PTG i cechami 

osobowości: Zmianami w percepcji siebie (aspekt PTG) a Neurotycznością (Agresywną 

wrogością) i Neurotycznością (Nadwrażliwością) (słaba); Zmianami w relacji z innymi (aspekt 

PTG) a Neurotycznością (Agresywną wrogością), Ekstrawersją (Poszukiwaniem doznań) 

(słaba), Neurotycznością (Nadwrażliwością), Ekstrawersją (Asertywnością), Neurotycznością 

(Impulsywnością) (bardzo słaba); Większym docenianiem życia (aspekt PTG) a Ekstrawersją 

(Poszukiwaniem doznań) i Neurotycznością (Agresywną wrogością) (bardzo słaba); poziomem 

ogólnym PTG a Neurotycznością (Agresywną wrogością), Neurotycznością (Nadwrażliwością) 

(słaba) i Ekstrawersją (Poszukiwaniem doznań) (bardzo słaba).  

Także ujemne korelacje zaobserwowano pomiędzy aspektami PTG i cechami 

osobowości: Zmianami w percepcji siebie (aspekt PTG) a Neurotyzmem (słaba); Zmianami w 

relacji z innymi (aspekt PTG) a Neurotyzmem (bardzo słaba); poziomem ogólnym PTG a 

Neurotyzmem (słaba); Zmianami w percepcji siebie (aspekt PTG) a Neurotyzmem (-0,217 - 

słaba); ); Zmianami w relacji z innymi (aspekt PTG) a Neurotyzmem (-0,163 – bardzo słaba); 

poziomem ogólnym PTG a Neurotyzmem (-0,211 - słaba). 

Uzyskane obserwacje pozwalają na potwierdzenie hipotezy szczegółowej 3L, że 

otwartość na doświadczenia, ekstrawersja, ugodowość i sumienność wykazują dodatni związek 

z ujawnianiem pozytywnych następstw traumy w postaci PTG u kobiet z chorobą 

nowotworową piersi. A zatem cechy te są powiązane dodatnio z ujawnianiem pozytywnych 

następstw traumy w chorobie nowotworowej piersi w postaci PTG.  

Uzyskane wyniki tej części badań znajdują potwierdzenie w literaturze przedmiotu oraz 

badaniach nad osobowością i PTG, traktowanym zarówno jako proces, jak i jego skutek, 

powstały w wyniku radzenia sobie z wydarzeniami traumatycznymi. Zgodnie z założeniami 

Watson i Hubbard (1996), w odniesieniu do tej zmiennej, cechy osobowości są ważnymi 

czynnikami, gdyż determinują, jak osoby przystosują się do stresujących wydarzeń, oraz jak 

zdrowieją po tych wydarzeniach. Pozytywną korelację z PTG wykazują też takie wymiary 

osobowości jak wysokie nasilenie otwartości na doświadczenia, ekstrawersji, ugodowości, 

sumienności oraz niskie neurotyczności, co potwierdzono w badaniach Ogińskiej–Bulik i 

Juczyńskiego (2010). Pozytywny związek z PTG wykazują również takie cechy jak optymizm, 

poczucie własnej skuteczności (Ogińska – Bulik, 2014), sumienność (Ogińska-Bulik, 2017). 

Według Tashiro i Fraziera (2003), ludzie o wysokim poziomie ugodowości są bardziej skłonni 

do bycia ciepłymi, miłymi i chętnymi do współpracy, mogą doświadczać pozytywnych zmian 
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w relacjach interpersonalnych z przyjaciółmi i rodziną po niekorzystnych wydarzeniach. Także 

Tedeschi i Calhoun (1996) stwierdzili, że ugodowość jest istotnie skorelowana z PTG w 

odniesieniu do cech osobowości w ujęciu Wielkiej Piątki. Autorzy ci opisali również istotny 

związek między sumiennością a PTG. Cecha ta była również skorelowana z czynnikiem siły 

osobistej wzrostu potraumatycznego. w innych badaniach stwierdzono, że wśród studentów 

uniwersyteckich nie ma związku między neurotyzmem a PTG (Tedeschi i Calhoun (1996). 

Podobne wyniki były wskazywane przez Lechner i in. (2003) wśród osób leczonych 

onkologicznie (co jest szczególnie istotne ze względu na zgodność z przedmiotem niniejszej 

pracy osadzonym w chorobie nowotworowej), jak i Sheikh (2004) - u pacjentów z chorobami 

serca. W badaniu Tedeschi i Calhoun (1996) również ekstrawersja okazała się powiązana z 

PTG i była skorelowana ze wszystkimi pięcioma aspektami PTG. Podobnie Szejk (2004) 

stwierdził, że ta cecha osobowości jest jedyną zmienną osobowościową prognozującą PTG w 

powiązaniu z cechami osobowości w modelu Wielkiej Piątki. Według Maercker i Zoellner 

(2004) otwartość na doświadczenie może odgrywać ważną rolę w adaptacji do sytuacji 

stresowych. W przytaczanych już badaniach Tedeschi i Calhoun (1996) stwierdzili, że cecha ta 

jest istotnie skorelowana z PTG. Ponadto Affleck i Tennen (1996) twierdzili, że osoby o 

wysokim stopniu otwartości na doświadczenia mogą być bardziej skłonne do reagowania na 

zdarzenie niepożądane z nową orientacją filozoficzną i planami życiowymi. Dlatego osoby z 

wysoką otwartością na doświadczenie mogą być bardziej podatne na rozwój PTG. 

Doniesienia literaturowe dotyczące związku neurotyczności z PTG są zbieżne z 

niniejszymi badaniami, ale istnieją również badania, gdzie takiego związku nie stwierdzono 

(np.: Lechnerowi i in. (2003) nie udało się znaleźć istotnej korelacji między neurotycznością a 

PTG). 

Istnieją również badania wskazujące na brak związku między ugodowością a PTG. Na 

przykład Sheikh (2004) nie znalazł istotnej korelacji między tymi dwiema zmiennymi wśród 

osób z chorobami serca. W kilku badaniach uzyskano także wyniki badań, wskazujące na brak 

związku między otwartością na doświadczenie i PTG (np. Knaevelsrud, Liedl i Maercker, 2010; 

Sheikh, 2004; Tashiro i Frazier, 2003). 

Ostatecznie, chociaż istnieją sprzeczne ustalenia dotyczące związku między PTG a 

wymiarami osobowości Wielkiej Piątki, badacze wykazali, że osoby z pewnymi cechami 

osobowości mogą być bardziej podatne na rozwój wzrostu potraumatycznego. Istnieją 

korelacyjne dowody potwierdzające hipotezę, że niektóre cechy osobowości związane są z 
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wyższym poziomem zgłaszanych objawów pourazowego wzrostu. W szczególności cechy 

optymizmu, ekstrawersji i otwartości na doświadczenie zostały uznane za znaczące predyktory 

zwiększonego poziomu pourazowego wzrostu (Tedeschi i Calhoun, 1996). Pozytywną 

korelację ze wzrostem po traumie wykazują takie wymiary osobowości jak wysokie nasilenie 

otwartości na doświadczenia, ekstrawersji, ugodowości i sumienności, a niskie neurotyczności 

(Ogińska – Bulik, Juczyński, 2010). 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na większą liczbę korelacji cech 

osobowości ze wzrostem potraumatycznym (PTG), a nie stresem potraumatycznym (PTSD). 

Zgodnie z wynikami przytoczonych badań neurotyzm i ekstrawersja korelują z PTG. 

 

11.2.13. Wzajemne zależności między PTSD i PTG w chorobie nowotworowej  

 

W celu zbadania wzajemnych zależności między PTSD i PTG wykonano analizę 

skupień, która dotyczyła oceny wzorców relacji między stresem pourazowym i wzrostem 

pourazowym. Wyniki analizy skupień wskazały trzy możliwości wzajemnej konstelacji między 

PTSD i PTG w grupie badanych kobiet z rakiem piersi:  

Skupienie 1.: wysoki poziom PTG (wysokie wartości we wszystkich aspektach) i niski poziom 

symptomatologii PTSD;  

Skupienie 2.: wysoki i przeciętny poziom PTG oraz przeciętny poziom PTSD;  

Skupienie 3.: przeciętny i niski poziom PTSD i przeciętny i bardzo niski poziom PTG.  

Wszystkie trzy wyodrębnione skupienia potwierdzają założoną hipotezę główną 4., że 

pomiędzy PTSD i PTG w chorobie nowotworowej zachodzą relacji pewne zależności oraz 

hipotezę szczegółową 4.2., że kobiety w chorobie nowotworowej piersi mogą doświadczać 

zarówno symptomatologii stresu potraumatycznego (PTSD), jak i wzrostu potraumatycznego 

(PTG). Nie potwierdzono zakładanych hipotez szczegółowych: 4.1., że kobiety doświadczające 

w chorobie nowotworowej piersi stresu potraumatycznego (PTSD) nie ujawniają wzrostu 

potraumatycznego (PTG) oraz 4.3., że kobiety w wyniku choroby nowotworowej piersi nie 

doświadczają objawów stresu potraumatycznego (PTSD), ale doświadczają wzrostu 

potraumatycznego (PTG). Ścieżki ujawniania obu konstruktów okazały się bardziej 

zróżnicowane niż zakładano.  
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I tak, skupienie 1. (26 badanych kobiet) dotyczy osób, u których rak nie wiązał się z 

wystąpieniem silnej traumy, ale kobiety w sytuacji zmagania się z chorobą nowotworową 

osiągnęły wysoki poziom następujących symptomów PTG: Zmiana w percepcji siebie, Zmiana 

w relacji z innymi, Większe docenianie życia, Zmiany duchowe oraz poziom ogólny PTG oraz 

przeciętną wartość symptomu PTSD - Unikanie i niskie wartości dwóch symptomów PTSD: 

Intruzja i Pobudzenie oraz poziomu ogólnego PTSD. 

Najbardziej typowe w badanej próbie, a zarazem najczęstsze (54 badanych kobiet) jest 

skupienie 2., które dotyczy zarówno wystąpienia PTSD, jak i  

PTG w obliczu choroby nowotworowej, ale uwidacznia się silniejsze doświadczanie aspektów 

PTG. Skupienie to charakteryzuje się wysokim poziomem PTG, w tym wysokimi poziomami 

następujących aspektów PTG: Zmiany w relacji z innymi, Większe docenianie życia oraz wysoki 

poziom symptomu PTSD - Intruzja; przeciętnymi poziomami następujących aspektów PTG: 

Zmiana w percepcji siebie, Zmiany duchowe oraz symptomami PTSD: Pobudzenie, Unikanie i 

poziom ogólny PTSD. 

Skupienie 3. (10 badanych kobiet) charakteryzuje się przeciętnym poziomem aspektu 

PTG - Większe docenianie życia i symptomu PTSD - Unikanie; niskim poziomem dwóch 

aspektów PTG: Zmiana w percepcji siebie, Zmiany w relacji z innymi oraz  niskim poziomem 

ogólnym PTG i PTSD: Intruzja, Pobudzenie oraz poziomem ogólnym PTSD i bardzo niskimi 

wynikami miary PTG: Zmiany duchowe.  

Najistotniejsze wydaje się, że zarówno w skupieniu 1., jak i 2. kobiety najsilniej 

doświadczają PTG.  

 

11.2.14. Predyktory PTSD i PTG u kobiet z rakiem piersi - analiza regresji 

 

W ramach analiz regresji, wykonanych dla wyników ogólnych testów, mierzących 

poziom PTG i PTSD, zastosowana została metoda krokowa postępująca. Za potencjalne 

predyktory przyjęte zostały wszystkie zmienne niezależne, jednak z pewnymi ograniczeniami.. 

Wykorzystano jedynie dane dotyczące wartości i poczucie sensu życia po diagnozie choroby 

nowotworowej, a w odniesieniu do cech osobowości - korzystano tylko z danych dotyczących 

cech głównych oraz nie brano pod uwagę zmiennych, których pomiar cechował się niską 

rzetelnością. 
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Ze wszystkich dostępnych zmiennych, jako najlepsze predykatory PTG algorytm 

wytypował pięć zmiennych: Spójność Wewnętrzna (PSŻ), Ugodowość (cecha osobowości), 

Równowaga Postaw Życiowych (PSŻ), Pustka Egzystencjalna (PSŻ) i Cel (PSŻ). Model 

tłumaczy 41,81% zmienności poziomu ogólnego PTG (R2 skorygowane = 0,4181). Związek 

Spójności Wewnętrznej (PSŻ) , Ugodowości (PSŻ) i Celu (PSŻ) względem zmiennej 

przewidywanej jest dodatni, zaś Równowagi Postaw Życiowych (PSŻ) i Pustki Egzystencjalnej 

(PSŻ) - ujemny. Model przewiduje wartości PTG istotnie statystycznie lepiej od średniej 

(F(5,80) = 13,215, p < 0,001), wszystkie predyktory zaś w istotny sposób przyczyniają się do 

przewidywania.  

Ze wszystkich dostępnych zmiennych, jako najlepsze predykatory PTSD algorytm 

wytypował trzy zmienne: Zabsorbowanie Lękowe (strategia radzenia), Hedonizm (zmienna: 

wartość), Akceptacja Śmierci (PSŻ). Model tłumaczy 39,02% zmienności PTSD (R2 

skorygowane = 0,3902). Relacja Zaabsorbowania lękowego i Hedonizmu względem zmiennej 

przewidywanej jest dodatnia, zaś Akceptacji Śmierci - ujemna. Model przewiduje wartości 

PTSD istotnie statystycznie lepiej od średniej (F(3,84) = 19,558, p < 0,001), wszystkie 

predyktory zaś w istotny sposób przyczyniają się do przewidywania. 

 Podsumowując, analiza regresji wskazuje, że PTG należy rozpatrywać jako wyjaśniany 

łącznie przez poczucie sensu życia i cechy osobowości, a PTSD – przez strategie radzenia sobie, 

poczucie sensu życia i wartości. 

Wyniki potwierdzają wpływ poczucia sensu życia (Spójność Wewnętrzna, Pustka 

Egzystencjalna, Cel, Równowaga Postaw Życiowych), jaki i cech osobowości (Ugodowość) w 

ujawnianiu się u kobiet z rakiem piersi wzrostu potraumatycznego. Przy czym wymiary  

poczucia sensu życia: Spójność Wewnętrzna (rozumienie siebie, innych i życia oraz poczucie 

uporządkowania, rozumienia egzystencji, jasne poczucie tożsamości i świadomość własnego 

miejsca w świecie) i Cel (poczucie ukierunkowania w przyszłość odnoszące się do przekonania 

o wartości życia oraz tego, co jest najbardziej istotne w życiu) wiązały się dodatnio z 

ujawnianiem PTG u kobiet, a Równowaga Postaw Życiowych (ogólna miara postaw wobec 

życia, uwzględniająca stopień, w jakim został odkryty i jest doświadczany sens życia, a także 

– poziom motywacji do odnalezienia celu i sensu) i Pustka Egzystencjalna (niedostatek sensu 

w życiu, brak celów, brak ukierunkowania w życiu, nuda, apatia, odczuwanie obojętności) 

wiązały się ujemnie z ujawnianiem się wzrostu potraumatycznego u badanych kobiet. Także 
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Ugodowość (a więc wykazywanie zaufania, prostolinijności, ustępliwości, skromności i 

altruizmu) wiąże się dodatnio z wystąpieniem PTG.  

Wyniki wykazują też, że na ujawnianie stresu potraumatycznego w chorobie 

nowotworowej wpływają zarówno strategie radzenia sobie (Zabsorbowanie Lękowe), wartości 

(Hedonizm), jaki i poczucie sensu życia (Akceptacja Śmierci). Przy czym wartość Hedonizm 

(zaspokajanie własnych potrzeb, przyjemność i cieszenie się życiem) i negatywna strategia 

radzenia sobie Zaabsorbowanie Lękowe (niepokój spowodowany chorobą, spostrzeganą 

głównie jako zagrożenie wywołujące lęk, nad którym nie można zapanować) wiążą się dodatnio 

z wystąpieniem stresu potraumatycznego, a wymiar poczucia sensu życia Pustka 

Egzystencjalna (niedostatek sensu w życiu, brak celów, ukierunkowania w życiu, nuda, apatia, 

odczuwanie obojętności) wiąże się ujemnie z PTSD.  

Zatem istnieją różne trajektorie objawów PTSD i PTG w chorobie nowotworowej 

mogące służyć, jako potencjalne dźwignie w łagodzeniu objawów PTSD i ułatwianiu PTG po 

rozpoznaniu i w leczeniu raka poprzez modyfikowanie podejmowanych strategii radzenia sobie 

z chorobą, wzmacnianie poczucia sensu życia i wartości w ochronie i/lub zmniejszaniu PTSD 

oraz wzmacnianiu poczucia sensu życia pracy nad cechami osobowości na ujawnianie 

symptomów wzrostu potraumatycznego.  

 

Podsumowując należy ponownie przywołać stwierdzenie, że traumatyczność sytuacji 

związanej z diagnozą i zmaganiem się z chorobą nowotworową tworzy warunki wstrząsu, 

radykalnie burzącego dotychczasowy porządek wartości i przekonań osoby chorej. Wymusza 

to zrewidowanie akceptowanej dotąd wizji świata czy przyjęcie nowych celów i kryteriów 

wartościowania. Zaprezentowane ustalenia badawcze potwierdzają model teoretyczny, w 

którym wzrost pourazowy jest adaptacyjny, wynikający z przetwarzania poznawczego traumy, 

a poczucie sensu życia i cechy osobowości mogą promować ten wzrost. Proces wzrostu po 

traumie może umożliwić osobom doświadczającym choroby onkologicznej przepracować na 

poziomie poznawczym doświadczenie nowotworu i dostrzegać potencjalne korzyści, takie jak 

np. duchowa zmiana. Z kolei w modelach łączących rozwój pourazowy ze zmianą tożsamości 

dowodzi się, że pozytywna zmiana zachodzi na poziomie podstawowych przekonań i założeń, 

które wpływają na wizję świata, samego siebie i innych (Janoff-Bulman, 1992). Jak podaje 

Brewin (2000), w niektórych przypadkach traumatyczne wydarzenie jest nie tylko 

zintegrowane jako część tożsamości jednostki, ale staje się jego centralnym fenomenem.  
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Wzrost pourazowy uznawany jest za pozytywny, wówczas gdy jest związany z 

funkcjonalnym procesem adaptacji do niekorzystnego zdarzenia. Jeśli pacjenci zgłaszający 

doświadczanie korzyści podczas zmagania się z nowotworem, zgłaszają również lepsze 

funkcjonowanie psychospołeczne, twierdzą, że zoptymalizowali swoje relacje z bliskimi, 

przyjaciółmi i zwiększyli swoje wewnętrzne zasoby, aby stawić czoła trudnościom, wtedy 

logiczne wydaje się stwierdzenie, że działania te są oznakami dobrego radzenia sobie w/po 

chorobie onkologicznej. Zjawisko to nie ma jednak charakteru uniwersalnego. Nie jest również 

konieczne zaistnienie szczególnie traumatycznych warunków, by wystąpiły korzystne 

przeobrażenia rozwojowe (Calhoun, Tedeschi, 2006). W prezentowanych badaniach wysoki 

poziom PTG wystąpił przy słabo ujawniającym się PTSD oraz przeciętnym PTSD, a także przy 

przeciętnym i niskim PTSD.  

Zgodnie ze spostrzeżeniami Calhoun i Tedeschi (2006) przeprowadzone badania 

potwierdziły, że stres potraumatyczny i wzrost potraumatyczny postrzegane są jako oddzielne 

stany, to jednak relacje między nimi są złożone. Paradoksalnie, jeśli walka z trudnym 

wydarzeniem sprzyja rozwojowi, może to oznaczać, że podwyższone cierpienie jest 

niezbędnym katalizatorem dla wystąpienia procesu wzrostu po traumie. 

 W traumie może być zawarta szansa na rozwój. Wzrost pourazowy jest zarówno 

procesem, a więc zmaganiami z następstwami traumatycznych zdarzeń, ale i rezultatem – tym, 

jak ludzie zmienili się w trakcie tych zmagań. Co ważne, rozwój pourazowy nie stanowi 

przeciwieństwa stresu pourazowego, lecz jest czymś, co może zostać przez ten stres 

skatalizowane i współistnieć z nim. A więc rozwój pourazowy nie jest tożsamy z brakiem 

stresu, bólu i cierpienia. Tedeschi i Calhoun (1996, 2004) są przekonani, że pewne działania 

mogą stanowić wsparcie i sprzyjać rozwojowi osób, które doświadczyły traumy lub jej 

doświadczają. Zatem rozwój pourazowy nie wynika z samego zdarzenia traumatycznego, lecz 

z tego, co dana osoba zdecyduje się z tym zrobić, jakie podejmuje strategie radzenia sobie, jak 

manifestuje się poczucie sensu życia. 

W świetle dotychczasowych badań wystąpienie i nasilenie wzrostu po traumie jest 

rezultatem aktywnego zaangażowania samej jednostki, która podejmuje działania na rzecz 

konstruktywnych zmian w podstawowych przekonaniach, zmian w funkcjonowaniu poprzez 

podejmowanie adaptacyjnych strategii radzenia sobie z chorobą, co sprzyja dostrzeganiu 

pozytywnych zmian w relacjach z innymi, zmianie filozofii życia. Najlepszym predyktorem, w 

świetle prezentowanych badań, umożliwiającym proces wzrostowy po traumie, okazały się 
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jednak parametry poczucia sensu życia, a szczególnie rozumienie siebie, innych i świata, 

rozumienie egzystencji i jasne poczucie tożsamości oraz świadomość własnego miejsca w 

świecie, a także posiadanie celów życiowych, poczucia ukierunkowania w przyszłość, 

przekonanie o wartości życia oraz tego, co jest najbardziej istotne w życiu. Umacnianie dążeń 

w kierunku zbudowania nowej wizji życiowej, zgodnej z aktualnymi wymaganiami, może 

wiązać się z dostrzeganiem wartości innych perspektyw życiowych, innego poczucia sensu 

życia. 

W świetle przytoczonych doniesień wydaje się, że wzrost po traumie (PTG) odbywa się 

poprzez doznanie cierpienia, zderzenie z silnym stresorem, jakim jest diagnoza nowotworu i 

ujawnianie symptomów PTSD w odniesieniu do traumy może przebiegać na różnym poziomie. 

Wzrost potraumatyczny obejmuje widzenie siebie w inny sposób, ponieważ nastąpiła także 

zmiana widzenia innych i świata, co może prowadzić do zmian tożsamości, większej bliskości 

wobec znaczących osób, poprawy relacji czy życia duchowego. W procesie ustalania korzyści 

chory może przypisać wartość dodatnią zdarzeniu traumatycznemu, jakim jest choroba 

nowotworowa. Taki przebieg pomaga przywrócić indywidualną koncepcję osoby, która była 

zagrożona w związku z traumatycznym zdarzeniem. Pojęcie i kliniczne warunki, jakie spełnia 

PTG oraz ponowna pozytywna ocena wymagają od osoby chorej podejmowania aktywnego, 

stałego i zamierzonego wysiłku, aby znaleźć pozytywy w negatywach nowotworu. Na 

aktualnym poziomie badań prowadzonych nad zjawiskiem PTG, pourazowe procesy wzrostu 

wydają się stanowić regułę wśród pacjentów, którzy przeżyli nowotwór, a nie wyjątek, przez 

co przyczyniają się do rzeczywistego odkrywania wartości życia w chorobie. 

Chociaż uważa się, że PTG występuje od 2 tygodni do 4 miesięcy po traumatycznym 

zdarzeniu (Finkel, 1975), sugeruje się również, że PTG może wystąpić w ciągu kilku lat, aż do 

pomyślnego rozwiązania kryzysu, co prowadzi do spadku zarówno negatywnych, jak i 

pozytywnych następstw (Schaefer i Moos, 1998), co wykazano w badaniach własnych w 

stosunku do aspektów PTG, osiąganych przez badane kobiety nawet w kilka czy kilkanaście lat 

po diagnozie nowotworu.  

W świetle analizowanych badań związek między PTG i PTSD pozostaje niejasny. Jak 

zauważono Calhoun i Tedeschi (1998) argumentowali, że PTG często współistnieje z objawami 

PTSD, co zyskało potwierdzenie w obrazie wyników uzyskanych w niniejszej pracy. Co 

ciekawe, literatura empiryczna wykazuje mieszane wyniki dotyczące obecności intruzji 

(symptom PTSD) i PTG. W badaniach naukowcy nie znaleźli żadnych powiązań (Manne i in., 
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2004) między PTG a natrętnymi myślami (symptom PTSD) oraz między PTG a negatywnymi 

stanami nastroju (symptom PTSD) (Widows i in., 2005). Inne badania wykazały pozytywne 

powiązania między natrętnymi myślami (symptom PTSD) a PTG (Sears i in., 2003; Thornton 

i Perez, 2006). Możliwe jest więc, że osoby, które przeżyły raka, będą aktywnie doświadczać 

wyższych poziomów objawów PTSD, jednocześnie zgłaszając wyższe poziomy PTG 

(porównaj skupienie 1 w otrzymanych wynikach badań). Dokładny charakter związku między 

PTSD i PTG pozostaje nadal obszarem wymagającym dalszych badań. 

Ponadto należy zauważyć, że obecne badania obejmowały rozległość w czasie od 

momentu diagnozy raka. Na początku choroby, jak i na jej dalszych etapach, chore kobiety są 

w stanie zapewnić sobie życie pozytywnie znaczące; mogą być w stanie opanować trudności 

wynikające z choroby i na dłuższą metę radzić sobie z chorobą, cierpieniem, bólem nie 

pogarszając znacząco jakości życia, nie zmniejszając poczucia jego sensu, cele życiowe nie 

stają się mniejsze ważne, a samo istnienie nie jest traktowane jako bezcelowe. 

Reasumując, rozpoznanie i leczenie raka wiąże się zarówno z objawami zespołu stresu 

pourazowego (PTSD), jak i wzrostu pourazowego (PTG). Celem podjętych badań była 

odpowiedź na pytanie czy zmiany systemu wartości i poczucia sensu życia, strategie radzenia 

sobie z choroba nowotworową i cechy osobowości wykazują związek ze stresem 

potraumatycznym (PTSD) i wzrostem potraumatycznym (PTG) u kobiet z rakiem piersi. Wynki 

badań własnych wskazują na znaczenie strategii radzenia sobie, cech osobowości, sytemu 

wartości i poczucia sensu życia w przewidywaniu zarówno PTSD, jak i PTG po traumie, jaką 

stanowi diagnoza i leczenie choroby nowotworowej. Szczególnie istotne wydaje się 

podkreślenie, że wystąpienie PTG może wiązać się również z wyższymi poziomami PTSD (oba 

stany wzajemnie nie wykluczają się), istotne też są podejmowane strategie zaradcze, wartości i 

poczucie sensu życia oraz cechy osobowości (ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, 

ugodowość i sumienność są predyktorami wzrostu potraumatycznego).  

 

PODSUMOWANIE 
 

Rozpoznanie i leczenie raka wiąże się zarówno z objawami zespołu stresu pourazowego 

(PTSD), jak i wzrostu pourazowego (PTG). Celem podjętych badań była odpowiedź na pytanie 

czy zmiany systemu wartości i poczucia sensu życia, strategie radzenia sobie z choroba 
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nowotworową i cechy osobowości wykazują związek ze stresem potraumatycznym (PTSD) i 

wzrostem potraumatycznym (PTG) u kobiet z rakiem piersi.  

Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwala na dokonanie następującego 

podsumowania: 

1. System wartości kobiet w wyniku diagnozy i zmagania się z chorobą nowotworową uległ 

zmianie w kierunku ujawniania wartości nastawionych na bezpieczeństwo, tradycję, 

życzliwość. 

2. Poczucie sensu życia kobiet w wyniku diagnozy i zmagania się z chorobą nowotworową 

uległo zmianie w kierunku zmniejszenia pustki egzystencjalnej. 

3. Kobiety z wyższym poziomem objawów PTSD intensywniej stosowały strategie negatywne: 

bezradność-beznadziejność i zaabsorbowanie lękowe oraz słabiej – strategie pozytywne: 

pozytywne przewartościowanie i duch walki. 

4. Kobiety z wyższym poziomem PTG intensywniej stosowały strategie pozytywne: duch walki 

i poznawcze przewartościowanie, a słabiej strategie negatywne: bezradność-beznadziejność i 

zaabsorbowanie lękowe. 

5. Kobiety z ujawniającą się symptomatologią PTSD doświadczały niższego poziomu poczucia 

sensu życia w wyniku zmagania się z sytuacją choroby nowotworowej. 

6. Kobiety z ujawnianiem procesu PTG doświadczały wyższego poziomu poczucia sensu życia 

w chorobie nowotworowej. 

7. Kobiety z objawami PTSD w chorobie nowotworowej ujawniały retrospektywnie niższy 

poziom poczucia sensu życia przed diagnozą choroby nowotworowej. 

8. Kobiety z PTG ujawniającym się w chorobie nowotworowej oceniały retrospektywnie 

wyższy poziom poczucia sensu życia w okresie przed diagnozą choroby nowotworowej. 

9. Kobiety z objawami PTSD w sytuacji zmagania się z chorobą nowotworową preferowały 

wartości z wymiaru zachowawczości: bezpieczeństwa osobistego i tradycji. 

10. Kobiety z PTG ujawniającym się w chorobie nowotworowej preferowały wartości z 

wymiaru przekraczania siebie: uniwersalizm i życzliwość. 
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11. Kobiety z objawami PTSD w sytuacji przed diagnozą choroby nowotworowej  preferowały 

wartości z wymiaru zachowawczości (ugodowość, tradycja, bezpieczeństwo). 

12. Kobiety z PTG w sytuacji przed diagnozą choroby nowotworowej preferowały wartości z 

wymiaru przekraczania siebie (uniwersalizm, życzliwość). 

13. Kobiety z objawami PTSD w chorobie nowotworowej ujawniały wyższy poziom 

neurotyczności. 

14. Kobiety z PTG w chorobie nowotworowej ujawniały wyższy poziom ekstrawersji, 

otwartości na doświadczenia, sumienności, ugodowości. 

15. Pomiędzy konstruktami PTSD i PTG w chorobie nowotworowej zachodzą wzorce relacji - 

kobiety doświadczają zarówno symptomatologii stresu potraumatycznego (PTSD), jak i 

wzrostu potraumatycznego (PTG): niski poziom miar PTSD wiąże się z wysokim poziomem 

miar PTG; przeciętny poziom miar PTSD wiąże się z wysokimi i przeciętnymi miarami PTG; 

niski i przeciętny poziom miar PTSD wiąże się z bardzo niskim poziomem PTG.  

16. Wynik Ogólny PTGI należy rozpatrywać jako wyjaśniany łącznie przez poczucie sensu 

życia i cechy osobowości.  

17. Wynik Ogólny PTSD należy rozpatrywać jako wyjaśniany przez strategie radzenia sobie, 

poczucie sensu życia i wartości. 

18. Czas, który upłynął od diagnozy choroby nowotworowej nie wpływa na występowanie i 

poziom PTSD i PTG u kobiet z rakiem piersi. 

Wyniki badań wskazują na znaczenie strategii radzenia sobie, cech osobowości, sytemu 

wartości i poczucia sensu życia w przewidywaniu zarówno PTSD, jak i PTG po traumie, jaką 

stanowi diagnoza i leczenie choroby nowotworowej. Szczególnie istotne wydaje się 

podkreślenie, że wystąpienie PTG może wiązać się również z wyższymi poziomami PTSD (oba 

stany wzajemnie nie wykluczają się), istotne też są podejmowane strategie zaradcze, wartości 

ulegające zmianie i poczucie sensu życia oraz cechy osobowości (ekstrawersja, otwartość na 

doświadczenie, ugodowość i sumienność będące predyktorami wzrostu potraumatycznego).  

Rak piersi może stanowić doświadczenie katartyczne, torujące drogę do transformacji 

(Tedeshi, Calhoun, 2006). Nawet 90% kobiet doświadczających raka piersi zauważa u siebie 

pozytywne zmiany w związku ze zmaganiem się z chorobą (Cordova, 208). Wyniki 
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przedstawionych badań mogą mieć na celu promocję adaptacyjnych stylów radzenie sobie i 

bardziej pozytywnego nastawienia w chorobie nowotworowej, poprzez zmianę systemu 

preferowanych wartości oraz poziomu sensu życia, gdyż pomagają zmniejszyć objawy stresu 

po traumie i promować rozwój potraumatyczny. Samo przeżycie silnego stresora nie prowadzi 

do pozytywnych zmian, lecz proces ten wymaga uruchomienia wielu zasobów. Niniejsze 

odkrycia sugerują rolę wszystkich użytych zmiennych w przystosowaniu się do raka: 

osobowości, wartości, poczucia sensu życia i strategii radzenia sobie, przy czym w promowaniu 

PTG najistotniejsze okazało się poczucie sensu życia i osobowość, a w odniesieniu do ochrony 

przed PTSD – poczucie sensu życia, wartości i strategie radzenia sobie z chorobą 

nowotworową.  

Diagnoza choroby onkologicznej jest sytuacją przełomową, uruchamiającą szereg 

procesów psychicznych, zmieniającą dotychczasowe myślenie, odczuwanie i zachowanie. 

Każdy etap choroby nowotworowej (diagnoza, leczenie, nawrót) związany jest z szeregiem 

reakcji poznawczych i emocjonalnych, zaburzających równowagę psychiczną, wymuszających 

dostosowanie do sytuacji choroby. Sposoby radzenia sobie z silnym stresem wywołanym 

chorobą nowotworową oraz - w sposób szczególny - z poczuciem zagrożenia życia, wpływają 

na zasadzie sprzężenia zwrotnego, na stan psychiczny osoby chorej. Przystosowanie 

psychiczne wyraża się zarówno w procesach poznawczych, jak i emocjonalnych oraz 

behawioralnych pacjentów. Jak już zostało podkreślane, zdarzenia traumatyczne są mniej lub 

bardziej związane z zagrożeniem życia. Te doświadczenia mogą uwrażliwić jednostki na 

własną śmiertelność i kruchość życia, co może prowadzić do wystąpienia stresu 

potraumatycznego (PTSD) lub do zwiększonego uznania dla życia i prowadzić do rozwinięcia 

wzrostu potraumatycznego  (PTG). 

Podsumowując należy ponownie przywołać stwierdzenie, że traumatyczność sytuacji 

związanej z diagnozą i zmaganiem się z chorobą nowotworową tworzy warunki wstrząsu, 

radykalnie burzącego dotychczasowy porządek wartości i przekonań osoby chorej. Wymusza 

tym samym zrewidowanie akceptowanej dotąd wizji świata czy przyjęcie nowych celów i 

preferowanych wartości. Zaprezentowane badawcze wyniki badań własnych są zgodne z 

modelem teoretycznym, w którym wzrost pourazowy jest adaptacyjny, wynikający z 

przetwarzania poznawczego traumy, a poczucie sensu życia i cechy osobowości mogą 

prowadzić do PTG. Proces wzrostu po traumie może umożliwić osobom, doświadczającym 

choroby onkologicznej, przepracować na poziomie poznawczym doświadczenie nowotworu i 

dostrzegać potencjalne korzyści, takie jak np. duchowa zmiana. Z kolei w modelach łączących 
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rozwój pourazowy ze zmianą tożsamości dowodzi się, że pozytywna zmiana zachodzi na 

poziomie podstawowych przekonań i założeń, które wpływają na wizję świata, samego siebie 

i innych (Janoff-Bulman, 1992). Jak podaje Brewin (2000), w niektórych przypadkach 

traumatyczne wydarzenie jest nie tylko zintegrowane jako część tożsamości jednostki, ale staje 

się jego centralnym fenomenem.  

Wzrost pourazowy uznawany jest za pozytywny, wówczas gdy jest związany z 

funkcjonalnym procesem adaptacji do niekorzystnego zdarzenia. Jeśli pacjenci zgłaszający 

doświadczanie korzyści podczas zmagania się z nowotworem, zgłaszają również lepsze 

funkcjonowanie psychospołeczne, twierdzą, że zoptymalizowali swoje relacje z bliskimi, 

przyjaciółmi i zwiększyli swoje wewnętrzne zasoby, aby stawić czoła trudnościom, wtedy 

logiczne wydaje się stwierdzenie, że działania te są oznakami dobrego radzenia sobie w/po 

chorobie onkologicznej. Zjawisko to nie ma jednak charakteru uniwersalnego. Nie jest również 

konieczne zaistnienie szczególnie traumatycznych warunków, by wystąpiły korzystne 

przeobrażenia rozwojowe (Calhoun, Tedeschi, 2006). W prezentowanych badaniach wysokie 

wyniki miar PTG wystąpiły przy słabo ujawniającym się PTSD oraz przeciętnym PTSD, a także 

przy przeciętnym i niskim PTSD.  

Zgodnie ze spostrzeżeniami Calhoun i Tedeschi (2006) przeprowadzone badania 

potwierdziły, że stres potraumatyczny wyrażający się cierpieniem i wzrost traumatyczny 

postrzegane są jako oddzielne stany, to jednak relacje między nimi są złożone i paradoksalnie, 

jeśli walka z trudnym wydarzeniem sprzyja rozwojowi, może to oznaczać, że podwyższone 

cierpienie jest niezbędnym katalizatorem dla wystąpienia procesu wzrostu po traumie. 

 W traumie może być zawarta szansa na rozwój. Wzrost pourazowy jest zarówno 

procesem, a więc zmaganiami z następstwami traumatycznych zdarzeń, ale i rezultatem – tym, 

jak ludzie zmienili się w trakcie tych zmagań. Co ważne, rozwój pourazowy nie stanowi  

przeciwieństwa stresu pourazowego, lecz jest czymś, co może zostać przez ten stres 

skatalizowane i współistnieć z nim. A więc rozwój pourazowy nie jest tożsamy z brakiem 

stresu, bólu i cierpienia. Tedeschi i Calhoun (1996, 2004) są  przekonani, że pewne działania 

mogą stanowić wsparcie i sprzyjać rozwojowi osób, które doświadczyły traumy lub jej 

doświadczają. Zatem rozwój pourazowy nie wynika z samego zdarzenia traumatycznego, lecz 

z tego, co dana osoba zdecyduje się z tym zrobić, jakie podejmie strategie radzenia sobie, jak 

manifestuje się jej poczucie sensu życia. 
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W świetle dotychczasowych badań wystąpienie i nasilenie wzrostu po traumie jest 

rezultatem aktywnego zaangażowania samej jednostki, która uruchamia działania na rzecz 

konstruktywnych zmian w podstawowych przekonaniach, zmian w funkcjonowaniu poprzez 

podejmowanie adaptacyjnych strategii radzenia sobie z chorobą, co sprzyja dostrzeganiu 

pozytywnych zmian w relacjach z innymi, zmianie filozofii życia. Najlepszym predyktorem, w 

świetle prezentowanych badań, umożliwiającym proces wzrostowy po traumie, okazały się 

jednak parametry poczucia sensu życia, a szczególnie rozumienie siebie, innych i świata, 

rozumienie egzystencji i jasne poczucie tożsamości oraz świadomość własnego miejsca w 

świecie, a także posiadanie celów życiowych, poczucia ukierunkowania w przyszłość, 

przekonanie o wartości życia oraz tego, co jest najbardziej istotne w życiu. Umacnianie dążeń 

w kierunku zbudowania nowej wizji życiowej, zgodnej z aktualnymi wymaganiami, może 

wiązać się z dostrzeganiem wartości innych perspektyw życiowych, innego poczucia sensu 

życia. 

W świetle przytoczonych doniesień wydaje się, że wzrost po traumie odbywa się 

poprzez doznanie cierpienia, zderzenie z silnym stresorem, jakim jest diagnoza nowotworu, 

natomiast ujawnianie PTSD – jako reakcja na traumę - może przybierać różną siłę. Wzrost 

potraumatyczny obejmuje widzenie siebie w inny sposób, ponieważ nastąpiła także zmiana 

widzenia innych i świata, co może prowadzić do zmian tożsamości, większej bliskości wobec 

znaczących osób, poprawy relacji czy życia duchowego. W procesie ustalania korzyści chory 

może przypisać wartość dodatnią zdarzeniu traumatycznemu, jakim jest choroba 

nowotworowa. Taki przebieg pomaga przywrócić indywidualną koncepcję osoby, która była 

zagrożona w związku z traumatycznym zdarzeniem. Pojęcie i kliniczne warunki, jakie spełnia 

PTG oraz ponowna pozytywna ocena wymagają od osoby chorej podejmowania aktywnego i 

zamierzonego wysiłku, aby odnaleźć pozytywy w „negatywach” nowotworu.  

Chociaż uważa się, że PTG występuje od 2 tygodni do 4 miesięcy po traumatycznym 

zdarzeniu (Finkel, 1975), sugeruje się również, że PTG może wystąpić w ciągu kilku lat, aż do 

pomyślnego rozwiązania kryzysu, co prowadzi do spadku zarówno negatywnych, jak i 

pozytywnych następstw (Schaefer i Moos, 1998), co miało miejsce w niniejszych badaniach, w 

stosunku do miar PTG, osiąganych przez badane kobiety nawet w kilka i kilkanaście lat po 

diagnozie nowotworu. Otrzymane wyniki badań własnych pokazują, że PTG zostało 

doświadczone przez znaczny odsetek kobiet zdiagnozowanych z rakiem piersi i 

doświadczających zmagań z tą chorobą w dłuższym okresie czasu. Na aktualnym poziomie 
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badań prowadzonych nad zjawiskiem PTG, pourazowe procesy wzrostu wydają się stanowić 

regułę wśród pacjentów, którzy przeżyli nowotwór, a nie wyjątek.  

Należy zauważyć, że chociaż niniejsze badania obejmowały długi czas od momentu 

diagnozy raka piersi (od 1 roku do 23 lat), to nie odnotowano zależności PTSD, ani PTG od 

czasu, który upłynął od momentu otrzymania diagnozy. Zarówno na początku choroby, kobiety 

są w stanie wypracować życie pozytywnie znaczące oraz mogą być w stanie opanować 

trudności wynikające z choroby, jak i w znacznie dłuższym okresie życia naznaczonego lękiem 

przed nawrotem, nie obserwuje się pogarszającego się stanu kobiet, prowadzącego do 

zmniejszenia poczucia sensu życia, a także nie obserwuje się zablokowania dążenia i realizacji 

wartościowych dla nich celów życiowych.  

W świetle przywołanych badań związek między PTG i PTSD pozostaje niejasny. 

Calhoun i Tedeschi (1998) wskazywali, że PTG często współistnieje z objawami PTSD, co 

zyskało potwierdzenie w obrazie wyników uzyskanych w niniejszej pracy. Co ciekawe, 

dotychczasowe badania, w tym zakresie, wykazują mieszane wyniki dotyczące obecności 

intruzji (symptom PTSD) i PTG. W badaniach naukowcy nie znaleźli żadnych powiązań 

(Manne i in., 2004) między PTG a natrętnymi myślami (symptom PTSD) oraz między PTG a 

negatywnymi stanami nastroju (symptom PTSD) (Widows i in., 2005). Inne badania wykazały 

pozytywne powiązania między natrętnymi myślami (symptom PTSD) a PTG (Sears i in., 2003; 

Thornton i Perez, 2006). Możliwe jest więc, że osoby, które przeżyły raka, będą aktywnie 

doświadczać wyższych poziomów objawów PTSD, jednocześnie zgłaszając wyższe poziomy 

PTG (p. skupienie 1 w otrzymanych wynikach badań). Dokładny charakter związku między 

PTSD i PTG pozostaje nadal obszarem wymagającym dalszych badań. 

Przytoczone analizy dostępnej literatury nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych 

wniosków, gdyż wyniki badań pozostają w sprzeczności i nie pozwalają na jasne interpretacje 

oraz spójne rozstrzygnięcia. Dobrym podsumowaniem są wyniki metaanalizy 77 badań 

zgłębiających relacje pomiędzy PTSD i PTG oraz wniosek końcowy Helgeson i in. (2006), 

mówiący o braku konkluzywności i konieczności prowadzenia dalszych badań. Także Casella-

Grau i in. (2017) zauważają niedosyt w badaniach, szczególnie efektów pośrednich, 

zachodzących pomiędzy PTSD i PTG, gdyż większość badań eksploruje linearne zależności. 

Autorzy sugerują badanie zmiennych pełniących funkcję predykcyjną, mediacyjną czy 

moderacyjną lub posiadających status jedynie korelatu, których wyodrębnienie pozwoli na 

lepsze rozumienie natury zjawiska (Casella-Grau i in., 2017). W świetle założeń Tedeschiego i 
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Calhouna (2004, 2006) objawy PTSD i wskaźniki PTG są zjawiskami współistniejącymi, lecz 

rozłącznymi w swej naturze. Posiadają wspólną genezę, zaczynają się wraz z naruszeniem 

podstawowych założeń, co może skutkować ich dodatnią korelacją. 

Badania zostały zaprojektowane po kompleksowym przeglądzie literatury, na podstawie 

którego można stwierdzić, że dotychczas nie przeprowadzono badań, biorących jednocześnie 

pod uwagę tych zmiennych, które były analizowane w prezentowanych badaniach własnych (tj. 

podstawowe cechy osobowości, zmiany wartości i poczucia sensu życia, strategie radzenia 

sobie z chorobą nowotworową, PTSD, PTG). Prezentowana praca, stanowi więc pierwsze 

próby badawczej eksploracji, analizujących tak szeroki zakres zróżnicowanych zmiennych, 

związanych z rozwojem PTSD i PTG u kobiet z nowotworem piersi w populacji polskiej.  

Podjęte badania wykazują pewne ograniczenia oraz wyznaczają kierunki dalszych 

badań. Przede wszystkim są to badania przekrojowe. Dlatego wyniki nie ustalają w sposób 

jednoznaczny kierunku badanych zależności. Przyszłe badania powinny mieć charakter 

podłużny, aby wyjaśnić rolę udziału cech osobowości, wartości, poczucia sensu życia, a 

zwłaszcza strategii radzenia sobie w procesie przepracowania traumy choroby nowotworowej. 

Po drugie, niektóre uczestniczki badania odpowiadały na pytania zawarte w kwestionariuszach 

ustnie (ze względu na zgłaszany stan psychofizyczny), co mogło wpłynąć na wyniki badań.  Po 

trzecie, otrzymane wyniki badań nie można uogólnić na doświadczenie osób z innymi 

chorobami onkologicznymi. Uwarunkowania PTG i PTSD i czynników związanych z PTG i 

PTSD mogą różnić się w innych próbach w kontekście innego traumatycznego nowotworu oraz 

płci badanych. Po czwarte, uczestnikami niniejszego badania były tylko te osoby, które 

zgodziły się na udział w badaniu. Dlatego badania opierają się na próbie o tzw. doborze 

wygodnym. A zatem wyniki reprezentują tylko te pacjentki z rakiem piersi, które wyrażały chęć 

udziału w badaniach. Tak więc, ze względu na kwestię reprezentatywności, wyniki powinny 

być uogólniane z pewną ostrożnością na całą populację kobiet z rakiem piersi. Po piąte, badania 

przeprowadzono wśród osób, które zmagały się z chorobą nowotworową w różnym czasie. Nie 

sprawdzano, czy oprócz choroby, badane doświadczały innych zdarzeń traumatycznych. Po 

szóste, w zaprezentowanych badaniach, sprawdzano związek między stresem a wzrostem 

potraumatycznym u pacjentek z rakiem piersi, używając kwestionariusza PTGI do oceny PTG. 

Użycie innego narzędzia może prowadzić do uzyskania innych wyników.  

Przyszłe badania powinny rzucić więcej światła na wzrost pourazowy i zespół stresu 

pourazowego u osób z doświadczeniem choroby nowotworowej, parametry, które na nie 
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wpływają, i ich możliwy wzajemny związek. Dalsze poszukiwanie wyznaczników PTG i PTSD 

wydaje się niezwykle ważnym zadaniem badawczym.  

Oprócz poszerzenia wiedzy, otrzymane wyniki badań własnych mogą pomóc w 

opracowaniu programów pomocy terapeutycznej kobietom, które przeżyły raka piersi, w 

rozwijaniu ich zdolności do uzyskania pozytywnych wyników ich traumatycznego 

doświadczenia, jakim jest nowotwór. Warto włączyć perspektywę PTG do praktyki klinicznej. 

W ujęciu psychotraumatologicznym zbyt długo koncentrowano się wyłącznie na negatywnych 

skutkach doświadczonej traumy i tym samym ograniczono rozumienie powrotu do zdrowia 

psychicznego po traumie w kategoriach wzrostowych/rozwojowych. Uwzględnienie PTG jako 

potencjalnego rezultatu radzenia sobie z traumą poszerza kliniczną perspektywę. Koncepcja 

PTG buduje nową perspektywę procesu przystosowania w chorobie nowotworowej. Np. 

lekarze mogą lepiej zrozumieć walkę pacjenta z traumą i jej wpływ, nie tylko jako reakcję 

potraumatyczną (postrzeganą jako deficyt), ale jako potencjalny prekursor wzrostu 

potraumatycznego (rekonstrukcja schematów poznawczych związanych z traumą). Istotne 

wydaje się zwrócenie uwagi na różnicowanie między procesami adaptacji po zaburzeniach 

traumatycznych a potraumatycznym wzrostem (PTG). Rozległość, głębokość negatywnych 

zmian w zakresie struktury Ja, a także koncepcji świata po urazach, wymaga aktywnego i 

świadomego wysiłku terapeutów na rzecz adaptacji osób, które zetknęły się z traumą. Ważne, 

wydaje się również, aby nie mylić różnorodnych form adaptacji — osiągania w miarę 

normalnego, przeciętnego poziomu przystosowania (niekoniecznie tożsamego z 

dotychczasowym) ze wzrostem potraumatycznym. 

Psychoterapia stanowi dobrą podstawę do odkrywania pozytywnych zmian w 

następstwie doświadczonej traumy. Warto zaznaczyć, że psychologiczne ujęcia wartości 

przenoszą ich zagadnienie na grunt kliniczny. Hierarchia wartości, ich wzajemne relacje 

spójności, bądź jej braku, mają wpływ na funkcjonowanie osoby, a więc także na jej zdrowie 

psychiczne, a pod wpływem psychoterapii w obliczu szczególnych wydarzeń życiowych  

system wartości jednostki może ulec istotnym zmianom. Także w odniesieniu do poczucia 

sensu życia badacze postulują by pracować z pacjentami nad poprawą poczucia sensu życia, co 

mogłoby przyczynić się do zmniejszenia ich lęku przed śmiercią. 

W świetle wyników badań możliwe jest opracowanie programów psychoedukacyjnych 

oraz terapeutycznych dla kobiet zmagających się z rakiem piersi w kontekście zasobów 

osobistych (osobowość, strategie radzenia sobie), zasobów egzystencjalnych (wartości i 
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poczucia sensu życia) w celu promowania PTG i przeciwdziałaniu rozwoju PTSD, u kobiet z 

rakiem piersi. Interwencje psychospołeczne powinny być wrażliwe zarówno na aspekty PTSD, 

jaki i potencjał PTG, zarówno w zakresie planowania leczenia, oceny jego wyników oraz 

podejmowanych strategii terapeutycznych.  

Wykrycie związków między cechami osobowości, stylami radzenia sobie z chorobą 

nowotworową, zmianami sytemu preferowanych wartości i poczuciem sensu życia a PTSD i 

PTG w chorobie nowotworowej kobiet rakiem piersi ma zatem istotne znaczenie kliniczne. 
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