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STRUKTURA CZYNNIKOWA POLSKIEJ ADAPTACJI
SKALI POCIESZENIA I NAPI CIA RELIGIJNEGO

Celem artykułu jest prezentacja podstaw teoretycznych oraz struktury wewntrznej polskiej adaptacji Skali Pocieszenia i Napicia Religijnego (Religious Comfort and Strain Scale – RCSS) autorstwa Yali, Exline, Wood i Worthington. Opierajc si na wynikach eksploracyjnych analizy czynnikowej ustalono, e polska wersja RCSS ma struktur czteroczynnikow: składa si z jednowymiarowej podskali Pocieszenie religijne oraz trzech podskal napicia religijnego: (1) Negatywne
emocje wobec Boga, (2) Lk-Wina i (3) Negatywne interakcje społeczne zwizane z religi. Cho
wskazane s dalsze prace adaptacyjne nad RCSS analiza własnoci psychometrycznych metody
ujawniła, e moe ona stanowi cenne narzdzie w badaniach nad funkcjonalnymi aspektami
religijnoci.
Słowa kluczowe: funkcje religijnoci, zmagania religijne, pomiar religijnoci.

WPROWADZENIE

Ludzie czerpi z religii wsparcie i pocieszenie, otuch oraz poczucie bezpieczestwa (Jonas i Fischer, 2006). ycie religijne moe zaspokaja potrzeb wizi, dostarcza wskazówek, jak radzi sobie z przeciwnociami losu, i ukształtowa poczucie sensownoci ycia (Kirpatrick, 2004; Park, 2005). W religii zawarte jest pytanie o ostateczn prawd, a take odpowiedzi na najgłbsze kwestie
dotyczce ycia, cierpienia i mierci (Elliott i Hayward, 2007). Religijno moe
ułatwia człowiekowi zrozumienie wiata, siebie i swojego miejsca w wiecie,
dostarcza odpowiedzi na problemy ycia oraz siły do stawienia im czoła (Pargament, 1997; Pargament, Koenig i Perez, 2000). Wspierajca rola religii uwiAdres do korespondencji: BEATA ZARZYCKA – Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii
Religii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin;
e-mail: zarzycka@kul.lublin.pl
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dacznia si szczególnie wyranie w sytuacjach trudnych, niezrozumiałych lub
granicznych (Park, 2005).
Jakkolwiek prawd jest, e ycie religijne moe by ródłem pocieszenia
i wsparcia, to jednak zawiera ono równie znaczcy potencjał dla wewntrznych
napi i zmaga (Exline, Yali i Sanderson, 2000). Na przykład ludzie postrzegaj
Boga jako odległego lub karzcego (Benson i Spilka, 1973; Coe, 2000). Nie s
zgodni w podstawowych kwestiach doktryny religijnej lub czuj si rozczarowani instytucj religijn (Krause, Chatters, Meltzer i Morgan, 2000). Religia bywa
ródłem wewntrznych napi, gdy koncentruje uwag człowieka na osobistym
grzechu i perspektywie potencjalnej kary ze strony Boga (Virkler, 1999). Normatywne zasady zawarte w religii nierzadko bywaj dla człowieka wyzwaniem
i zobowizuj do podjcia działa, które rodz dyskomfort (Exline, 2002). Wierzeniu towarzysz wtpliwoci, a zaangaowanie religijne jest przeplatane dowiadczeniami kryzysów, odchodzenia i powrotów do religii (Streib, Hood, Keller, Csöff i Silver, 2009). Ludzie gniewaj si na Boga w reakcji na negatywne
wydarzenia yciowe, zwłaszcza zwizane z cierpieniem i niesprawiedliwoci,
a take w odpowiedzi na osobiste rozczarowania i poraki (por. Pargament, Murray-Swank, Magyar i Ano, 2004). Religia jest zatem ródłem otuchy i napicia,
integruje i dezintegruje, przynosi ulg i napełnia poczuciem winy, dostarcza pocieszenia i wsparcia, bywa jednak równie ródłem stresu i wewntrznych zmaga.
Exline i współpracownicy (2000) skonstruowali skal do pomiaru religijnoci jako ródła pocieszenia i napicia (Religious Comfort and Strain Scale –
RCSS). W prezentowanym artykule przedstawiono struktur czynnikow
i wskaniki rzetelnoci polskiej wersji RCSS. Artykuł zawiera trzy czci.
W pierwszej przedstawiono teoretyczny i empiryczny kontekst ujmowania religijnoci jako ródła pocieszenia i napicia. W czci drugiej opisano oryginaln
wersj RCSS oraz procedur polskiej adaptacji. Cz trzecia zawiera struktur
czynnikow polskiej wersji metody i jej wskaniki rzetelnoci.

KONTEKST:
RELIGIA JAKO ħRÓDŁO POCIESZENIA I NAPIĉCIA

Religia znajduje si w krgu istotnych czynników kulturowych, nadajcych
struktur i znaczenie ludzkim dowiadczeniom i zachowaniom. W cigu ostatnich trzydziestu lat psychologowie odkryli i opisali pozytywne funkcje religijnoci w rónych obszarach przystosowania społecznego, zdrowia somatycznego
i psychicznego, dobrostanu i jakoci ycia (zob. Koenig, 1997; Koenig, McCul-
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lough i Larson, 2001) oraz potencjalne korzyci z religii jako mechanizmu radzenia sobie (zob. Pargament, 1997). Na przykład wysoka czsto uczestniczenia w naboestwach religijnych współwystpowała z niskim poziomem depresji
i symptomów somatycznych (Schumacher, Wilz, Gunzelmann i Brähler, 2000),
a zaangaowanie religijne korelowało dodatnio z dobrym nastrojem i poczuciem
spójnoci wewntrznej (Ellison, 1991; Saraglou, 2002). Wewntrzna orientacja
religijna (Allport i Ross, 1967) korelowała dodatnio z satysfakcj z ycia
(Zwingmann, 1991), przystosowaniem społecznym (Koenig, Kvale i Ferrel,
1988; Watson, Morris i Hood, 1994), samokontrol i lepszym funkcjonowaniem
psychicznym (Bergin, Masters, i Richard, 1987). Rezultaty licznych bada
wskazuj na pozytywn rol religijnoci w profilaktyce chorób, radzeniu sobie
z chorob i zdrowieniu (Acklin, Brown i Mauger, 1983; Mueller, Plevak i Rummans, 2001; Ryan, Rigby i King, 1993; Tagay, Erim, Brähler i Senf, 2006). Biorc pod uwag pragmatyczne korzyci, jakich dostarcza religia, naturalny wydaje
si taki sposób mylenia, w którym religia postrzegana jest jako ródło otuchy
i narzdzie wykorzystywane w procesach radzenia sobie ze stresem i trudnymi
wydarzeniami yciowymi (Exline, 2002).
ycie religijne dostarcza jednak nie tylko korzyci, ale stanowi równie ródło stresu i kontekst wewntrznych zmaga. Zmagania religijne to pojcie obejmujce szeroki zakres zjawisk: poczucie winy z powodu osobistego grzechu,
wtpliwoci dotyczce doktryny religijnej, konflikt, wtpienie, napicia zwizane ze sprawami wiary, wizi z Bogiem, relacjami z liderami religijnymi i osobami wierzcymi. Chocia sam termin „zmagania religijne” pojawił si w psychologii religii stosunkowo niedawno, to na przestrzeni ostatnich kilkudziesiciu
lat eksplorowano szereg zjawisk przynalecych do tej kategorii.
Pewne podobiestwo funkcjonalne do zagadnienia zmagania religijnego mona odnale w koncepcji religijnego radzenia sobie ze stresem. Pargament (1997)
rozrónił tzw. pozytywny i negatywny religijny wzorzec radzenia sobie. Pierwszy
wyraa blisk i bezpieczn relacj religijn oraz przejawia si w takich zachowaniach, jak dobrowolne przewartociowanie religijne, poszukiwanie wsparcia
duchowego, duchowa łczno, religijne radzenie sobie oparte na współpracy,
poszukiwanie wsparcia od duchownych lub współwyznawców, przebaczenie,
oczyszczenie i pomaganie religijne. Drugi wyraa słab wi lub brak wizi
z Bogiem i znajduje wyraz w takich zachowaniach, jak przewartociowanie
w kategoriach mocy (negatywne) lub kary Boej, duchowe niezadowolenie, religijne radzenie sobie ukierunkowane na siebie, interpersonalne religijne niezadowolenie i przewartociowanie demoniczne. Włanie kategoria negatywnego radzenia sobie ze stresem bliska jest pojciu zmagania religijnego. Potwierdzaj to
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równie rezultaty bada empirycznych, które wskazuj, e wzorzec pozytywnego religijnego radzenia sobie korelował dodatnio ze wskanikami dobrostanu,
satysfakcji i przystosowania psychospołecznego, podczas gdy negatywne radzenie sobie korelowało ujemnie ze wskanikami zdrowia oraz dodatnio ze wskanikami dyskomfortu i niskiej jakoci ycia (Manne, Taylor, Dougherty i Kemeny, 1997; Pargament, Koenig, Tarakershwar i Hahn, 2001; Rook, 1984; Pargament i in., 1998; Schuster, Kessler i Aseltine, 1990).
Póniejsze badania empiryczne były ukierunkowane na eksploracj rónych
kategorii napicia religijnego (zob. np. Hunsberger, McKenzie, Pratt i Prancer,
1993; Idler i in., 2003; Kooistra i Pargament, 1999; Krause i in., 2000). Badano
na przykład wtpliwoci religijne (np. Krause, Ingersoll-Dayton, Ellison i Wulff,
1999), religijne poczucie winy (np. Exline i in., 2000) i gniew wobec Boga (Pargament i in., 2001). Sprawdzano czsto wystpowania tych zjawisk w rónych
próbach oraz ich zwizki ze wskanikami zdrowia, dobrostanu i jakoci ycia.
Z bada tych wynika, e doroli (np. Nielsen, 1998), studenci (np. Hunsberger,
Pratt i Prancer, 2002; Kooistra i Pargament, 1999), hospitalizowani pacjenci (np.
Fitchett, Rybarczyk, DeMarco i Nicholas, 1999; Pargament i in., 2001), a nawet
liderzy religijni (np. Krause, Ellison i Wulff, 1998; Pargament i in., 2001) dowiadczaj napi religijnych. Dane empiryczne sugeruj równie, e poszczególne kategorie napi religijnych współwystpuj z gorszymi wskanikami
zdrowia psychicznego i funkcjonowania religijnego. Na przykład lk religijny
i religijne poczucie winy korelowały dodatnio z ryzykiem próby samobójczej
w populacji klinicznej (Exline i in., 2000). Wtpliwoci religijne korelowały
ujemnie z dobrostanem, przy czym efekt ten był silniejszy u osób młodszych ni
u starszych (Krause i in., 1999). U członków grup religijnych wtpliwoci religijne korelowały ujemnie z samoocen i ogólnymi wskanikami przystosowania
psychologicznego, a take dodatnio z niepokojem i negatywnym nastrojem. Podobnie u studentów wtpliwoci religijne współwystpowały z ogólnie gorszymi
wskanikami funkcjonowania psychologicznego, religijnego i z negatywnym
nastrojem (Pargament i in., 1998). Wzrastajce zainteresowanie t problematyk
i systematycznie podejmowane badania empiryczne tworzyły stopniowo fundament dla nowego konstruktu.
Prób syntetycznego opisu i operacjonalizacji religijnoci jako ródła pocieszenia i napicia zaproponowała Julie Exline (Exline, 2002; Exline i Rose,
2005). Pocieszenie religijne zostało opisane za pomoc potencjalnych korzyci,
jakie ludzie mog czerpa z religii, to znaczy: (1) pozytywnej relacji z Bogiem
i (2) korzyci z wiary. Natomiast trudnoci, jakich dowiadczaj ludzie religijni,
zostały opisane za pomoc trzech kategorii, okrelonych jako: (1) negatywne
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postawy wobec Boga, (2) wewntrzne rozterki zwizane z wiar i (3) napicia
interpersonalne zwizane z religi. We współpracy z Yali, Sanderson, Wood
i Worthington Exline skonstruowała kwestionariusz do pomiaru wybranych kategorii pocieszenia i napicia religijnego.

KONSTRUKCJA
SKALI POCIESZENIA I NAPIĉCIA RELIGIJNEGO

Skala Pocieszenia i Napicia Religijnego została opublikowana po raz pierwszy w 2000 roku jako 20-itemowy kwestionariusz, mierzcy pocieszenie i napicie, jakie moe rodzi w człowieku religia (zob. Exline i in., 2000). Respondenci
odpowiadali na pytanie: „W jakim stopniu aktualnie przeywasz kade z podanych niej dowiadcze?” Odpowiedzi były udzielane na 4-punktowej skali
(0 – w ogóle; 3 – ekstremalnie). Skala Pocieszenie religijne zawierała siedem pozycji (31,2% wariancji, α = 0,87), natomiast w skali Napicie religijne (α = 0,71)
wyodrbniono trzy podskale: Alienacja od Boga (pi pozycji, 13,4% wariancji,
α = 0,77), Lk-Wina (cztery pozycje, 8,1% wariancji, α = 0,72) i Rozdwik
religijny (cztery pozycje, 5,9% wariancji, α = 0,67). Cztery składowe wyjaniały
łcznie 55% wariancji wyników w religijnoci (zob. Exline i in., 2000).
Analiza własnoci psychometrycznych RCSS ujawniła potrzeb skorygowania niektórych pozycji skali oraz uzupełnienia jej o nowe twierdzenia. Skorygowan wersj metody kontynuowano badania. Na uzyskanych danych autorzy
przeprowadzili eksploracyjn analiz czynnikow (EFA), która wykazała, e
RCSS ma struktur 5-czynnikow. Składa si z dwóch podskal mierzcych pocieszenie religijne oraz trzech podskal mierzcych napicie religijne. Autorzy
opisali podskale pocieszenia religijnego w nastpujcy sposób (J. J. Exline, prywatna korespondencja, 17 lutego 2009 r.):
1. Pozytywna relacja z Bogiem: poczucie zaufania do Boga, postrzeganie
Boga jako wszechmogcego, wspierajcego i troszczcego si o człowieka;
2. Korzyci z wiary (oprócz relacji z Bogiem): postrzeganie wiary jako ródła siły, pokoju, harmonii, poczucia sensu i celowoci ycia.
Natomiast podskale napicia religijnego okrelono jako (J. J. Exline, prywatna korespondencja, 17 lutego 2009 r.):
1. Negatywne emocje wobec Boga: negatywne uczucia wobec Boga; postrzeganie Boga jako niesprawiedliwego, niegodnego zaufania, okrutnego,
opuszczajcego człowieka;
2. Negatywne interakcje społeczne zwizane z religi: negatywne emocje
i relacje z ludmi wierzcymi;
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3. Lk-Wina: zaabsorbowanie własnymi grzechami, poczucie winy, poczucie
nieprzebaczenia przez Boga.
Uaktualniona wersja RCSS zawierała 24 pozycje i otrzymała 11-punktowy
format odpowiedzi (0 – w ogóle, 10 – ekstremalnie). Wersja ta była podstaw
adaptacji do warunków polskich.
Polska adaptacja RCSS
Oryginaln, angielsk wersj RCSS otrzymano od Exline w 2009 roku
i przetłumaczono na jzyk polski. Tłumaczenie wykonano zgodnie z wytycznymi
Midzynarodowej Komisji Testów (Hambleton, 2001). Zastosowano procedur
translacji, to znaczy wiernego tłumaczenia, z moliwoci wprowadzenia niezbdnych modyfikacji, gdy specyfika jzykowa oryginału mogłaby powodowa
nierównowano narzdzia (Drwal, 1995). Trzech anglistów przetłumaczyło
twierdzenia skali z jzyka angielskiego na polski. Na podstawie tego materiału
ustalono wstpn posta polskiej wersji metody. Wersj t przekazano innemu
anglicie, który wykonał tłumaczenie zwrotne na jzyk angielski. Korzystajc
z komentarzy tłumaczy, przygotowano pierwsz eksperymentaln posta polskiej
wersji RCSS. T wersj przeprowadzono badania, na podstawie których ustalono
wewntrzn struktur skali.
Opis badanych osób
Badania zostały przeprowadzone w latach 2009-2011 na trzech grupach osób
dorosłych. Łcznie przebadano 995 respondentów, 512 kobiet i 483 mczyzn,
w wieku od 18 do 79 lat (M = 35,75; SD = 16,30). Charakterystyk badanych
grup przedstawiono w Tabeli 1. Dane uzyskane we wszystkich grupach wykorzystano do ustalenia struktury czynnikowej RCSS oraz rzetelnoci poszczególnych podskal.
Tabela 1
Charakterystyka badanych osób
Liczebno

Próba
kobiety

mczyni

razem

M

SD

Min.

Maks.

Grupa 1

Doroli

331

301

632

41,73

16,82

18

79

Grupa 2

Doroli

132

134

266

25,00

61

Doroli

50

47

97

25,77

7,53
8,99

19

Grupa 3

18

60

513

482

995

30,83

11,11

18

79

Razem
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Struktura wewnĊtrzna RCSS
W eksploracji struktury czynnikowej RCSS posłuono si analiz głównych
składowych (PCA) z rotacj Varimax.
Przed przystpieniem do zastosowania analizy czynnikowej sprawdzono, czy
midzy zmiennymi wykorzystanymi w badaniu istniej zalenoci. Silna korelacja midzy zmiennymi wskazuje na due prawdopodobiestwo, e takie zmienne
utworz silne i łatwe w interpretacji czynniki. Technikami pozwalajcymi na
ocen adekwatnoci próby s test Kaisera-Meyera-Olkina (KMO) i miara adekwatnoci doboru kadej indywidualnej zmiennej (MSA). Współczynnik KMO
przyjmuje wartoci z przedziału od 0 do 1. Im wysza jest jego warto, tym
silniejsze s podstawy do zastosowania analizy czynnikowej w ocenie zwizków
midzy zmiennymi obserwowalnymi. Na podstawie wielkoci wskanika MSA
mona eliminowa z bada pojedyncze zmienne. Wartoci MSA mniejsze od 0,5
sugeruj, e korelacje zmiennej nie mog by wytłumaczone przez inne zmienne
i powinny by wyeliminowane z dalszej analizy. W prezentowanym zbiorze
danych KMO = 0,94, a najnisze MSA = 0,82, co potwierdza wysok adekwatno próby.
Celem ustalenia liczby podskal polskiej wersji RCSS zastosowano szereg
analiz liczby składowych. Zgodnie z kryterium Kaisera naley wyodrbni te
składowe, których wartoci własne s wiksze od 1. Zatem w RCSS powinny
zosta wyodrbnione cztery składowe (zob. Tabela 2).
Tabela 2
Wartoci własne i procent wyjanianej wariancji dla proponowanych struktur czynnikowych RCSS

Składowa

Pocztkowe
wartoci własne

Sumy kwadratów ładunków
po wyodrbnieniu

Sumy kwadratów ładunków
po rotacji

1

8,85

%
wariancji
36,89

36,89

8,85

%
wariancji
36,89

36,89

7,44

%
wariancji
31,00

2

4,08

16,99

53,88

4,07

16,98

53,88

3,82

15,93

46,93

3

1,44

6,01

59,89

1,44

6,01

59,89

2,70

11,24

58,18

4

1,05

4,37

64,26

1,04

4,36

64,26

1,45

6,07

64,26

ogółem

% skumulowany

ogółem

% skumulowany

ogółem

% skumulowany
31,00

Kryterium Kaisera ma jednak wiele ogranicze, m.in. wykazuje tendencj do
przeszacowywania liczby składowych i jest oceniane jako do arbitralne (Hayton, Allen i Scarpello, 2004). Zatem, do oceny liczby składowych RCSS zastosowano pi dodatkowych kryteriów: wykres osypiska Cattella, analiz równole-
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gł, analiz optymalnych współrzdnych, czynnik narostu i metod opart na
regresji wielorakiej. Jedynie czynnik narostu sugerował, e naley wyodrbni
tylko jedn składow. Wszystkie pozostałe metody wykazały, e powinny zosta
wyodrbnione cztery składowe (zob. Tabela 3).
Dodatkowo przeprowadzono weryfikacj jakoci przywrócenia pierwotnej
macierzy korelacji na podstawie rozwizania 4-komponentowego. Współczynnik
korelacji Pearsona midzy macierz korelacji pierwotn i odtworzon wyniósł
0,99, co wiadczy o trafnoci przyjtego rozwizania.
Tabela 3
Analiza liczby składowych RCSS według kryteriów graficznych i liczbowych
Kryterium

Liczba składowych

Wartowłasna > 1

4

Wykres osypiska

4

Analiza równoległa

4

Optymalne współrzdne
Czynnik narostu
Regresja wieloraka

4
<2
4

Analiza głównych składowych ujawniła cztery zestawy pozycji, wyjaniajce łcznie 64,26% wariancji wyników w RCSS (zob. Tabela 4).
Uzyskane składowe zostały okrelone jako:
Pocieszenie religijne, składowa 1, zawiera 10 pozycji, wyjaniajcych łcznie prawie 37% wariancji wyników. Nale do niej wszystkie twierdzenia, które
w wersji oryginalnej tworzyły dwa czynniki: Pozytywna relacja z Bogiem i Korzyci z wiary.
Negatywne emocje wobec Boga (B-Neg), składowa 2, zawiera sze pozycji,
wyjaniajcych prawie 17% wariancji wyników. Oprócz piciu pozycji tworzcych t podskal w oryginalnej RCSS, w wersji polskiej znalazła si tutaj nieoczekiwanie pozycja 19 (Jeste przekonany/przekonana, e Bóg nie pochwala
ciebie), która w wersji angielskiej naleała do czynnika Lk-Wina.
Lk-Wina (L-W), składowa 3, zawiera sze pozycji, wyjaniajcych 6%
wariancji wyników. Pozycja 6 (Jeste przekonany/przekonana, e Bóg ocenia ci
jako złego człowieka), która w wersji oryginalnej naleała do tego czynnika,
uzyskała wysoki ładunek w dwóch czynnikach: Lk-Wina i Negatywne emocje
wobec Boga. Natomiast nieoczekiwanie znalazła si tutaj pozycja 5 (Obawiasz
si, e ludzie wierz cy potpi ci za twoje błdy), która w wersji oryginalnej
naleała do czynnika Negatywne interakcje społeczne zwi zane z religi .
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Tabela 4
PCA z rotacj Varimax: ładunki czynnikowe dla uzyskanych składowych i procent wyjanianej
wariancji
Numer
pozycji

Składowe
Podskala

Twierdzenia
1

2

3

4

RCSS 14

W-Poz 04

Czujesz, e wiara dostarcza ci energii.

0,88

-0,06

0,01

-0,11

RCSS 21

B-Poz 04

Czujesz, e Bóg ci wspiera.

0,87

-0,25

0,00

0,00

RCSS 22

B-Poz 05

Czujesz, e Bóg dba o ciebie i si tob opiekuje.

0,85

-0,22

0,01

0,03

RCSS 18

W-Poz 05

Uwaasz, e twoja religia lub duchowo daj ci
wewntrzny pokój.

0,85

-0,11

-0,00

-0,13

RCSS 04

W-Poz 01

Uwaasz, e twoja wiara daje ci poczucie sensu i celowoci
ycia.

0,85

-0,10

0,06

-0,16

RCSS 01

B-Poz 01

Ufasz Bogu, e chroni ci i troszczy si o ciebie.

0,84

-0,18

0,09

0,00

RCSS 20

B-Poz 03

Czujesz si kochany przez Boga.

0,84

-0,21

-0,04

0,00

RCSS 08

W-Poz 02

Uwaasz, e twoja wiara jest ródłem siły.

0,83

-0,11

0,02

-0,17

RCSS 13

W-Poz 03

Postrzegasz wiar jako ródło pokoju i harmonii.

0,79

-0,12

0,04

-0,14

RCSS 15

B-Poz 02

Postrzegasz Boga jako wszechmocnego i wszechwiedzcego.

0,73

-0,20

0,09

-0,01

RCSS 09

B-Neg 03

Masz poczucie, e Bóg ci zawiódł.

-0,19

0,76

0,16

0,14

RCSS 23

B-Neg 05

Czujesz si opuszczony / opuszczona przez Boga.

-0,25

0,75

0,25

0,07

RCSS 07

B-Neg 02

Postrzegasz działania Boga jako niesprawiedliwe.

-0,22

0,74

0,07

0,11

RCSS 12

B-Neg 04

Postrzegasz Boga jako niedobrego.

-0,12

0,73

0,06

0,14

RCSS 03

B-Neg 01

Czujesz gniew w stosunku do Boga.

-0,15

0,72

0,06

0,17

RCSS 19

L-W 05

Jeste przekonany / przekonana, e Bóg nie pochwala ciebie.

-0,19

0,49

0,39

0,06

RCSS 10

L-W 02

Obawiasz si, e Bóg potpi ci za twoje winy.

-0,00

0,24

0,72

0,06

RCSS 17

L-W 04

Odczuwasz silne poczucie winy w zwizku ze swoimi
grzechami i błdami.

0,32

-0,05

0,68

0,05

RCSS 11

L-W 03

Uwaasz grzech za przyczyn twoich problemów.

0,21

-0,07

0,67

-0,10

L-W 06

Uwaasz, e popełniłe / popełniła grzech zbyt ciki, by
mógł by odpuszczony.

-0,05

0,28

0,65

0,10

Jeste przekonany / przekonana, e Bóg ocenia ci jako złego
człowieka.

-0,12

0,48

0,54

0,00

S-Neg 02

Obawiasz si, e ludzie wierzcy potpi ci za twoje błdy.

-0,04

0,19

0,50

0,29

RCSS 02

S-Neg 01

Odczuwasz uraz w stosunku do innych w twojej grupie
religijnej, np. parafii.

-0,09

0,19

0,11

0,82

RCSS 16

S-Neg 03

Masz złe wspomnienia zwizane z religi lub ludmi
wierzcymi.

-0,20

0,31

0,08

0,68

36,89

16,98

6,01

4,36

RCSS 24
RCSS 06
RCSS 05

Procent wariancji wyjanionej

Uwaga. B-Poz – Pozytywna relacja z Bogiem; W-Poz – Korzyci z wiary; B-Neg – Negatywne emocje wobec
Boga; S-Neg – Negatywne interakcje społeczne zwizane z religi; L-W – Lk-Wina.
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Negatywne interakcje społeczne zwizane z religi (S-Neg), składowa 4, zawiera tylko dwie pozycje, wyjaniajce niewiele ponad 4% wariancji wyników.
W polskiej wersji, w odrónieniu od oryginału, zabrakło tutaj pozycji 5 (Obawiasz si, e ludzie wierz cy potpi ci za twoje błdy).
RzetelnoĞü RCSS
Rzetelno RCSS oszacowano metod spójnoci wewntrznej. Poniewa
 Cronbacha nie jest optymalnym wskanikiem dolnej granicy rzetelnoci, obliczono dodatkowo 6 Guttmana (Sijtsma, 2009). W Tabeli 5 przedstawiono statystyki opisowe i wskaniki rzetelnoci dla podskal.
Tabela 5
Statystyki opisowe i wska niki rzetelnoci ( , 6) dla podskal RCSS
RCSS

M

SD



Pocieszenie religijne

7,14

2,37

0,96

0,96

Lk-Wina

3,04

1,81

0,74

0,73

Negatywne emocje wzgldem Boga

1,63

1,53

0,86

0,84

Negatywne interakcje społeczne zwizane z religi

2,80

1,99

0,56

0,41

6

W podskali Pocieszenie religijne uzyskano wysoki wskanik rzetelnoci
(/ 6 = 0,96). W dwóch podskalach napicia religijnego rzetelno była równie
wysoka: Negatywne emocje wobec Boga od 0,84 ( 6) do 0,86 () i Lk-Wina od
– 0,73 ( 6) do 0,74 (). Natomiast w podskali Negatywne interakcje społeczne
zwizane z religi uzyskano wskanik niszy ni 0,70:  wynosiła 0,56,
a 6 była jeszcze nisza i osignła warto zaledwie 0,41. Nisk spójno wewntrzn podskali Negatywne interakcje społeczne zwizane z religi uzyskali
równie autorzy wersji oryginalnej. Mog istnie dwie przyczyny tak niskiej
rzetelnoci tej podskali. Po pierwsze, ma ona tylko dwie pozycje. Po drugie,
pozycje tworzce podskal S-Neg odnosz si do odmiennych aspektów napi
społecznych.
TrafnoĞü wewnĊtrzna
Zgodnie z przyjtym modelem teoretycznym zakładano wystpienie dodatnich korelacji midzy trzema podskalami napicia religijnego (B-Neg, S-Neg
i Lk-Wina). Równoczenie oczekiwano ujemnych powiza midzy podskal
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Pocieszenie religijne a dwiema podskalami napicia religijnego: B-Neg i S-Neg.
Natomiast podskala Lk-Wina nie powinna korelowa z podskal Pocieszenie
religijne.
Uzyskany wzorzec zalenoci był zgodny z oczekiwanym. Odnotowano dodatnie korelacje midzy trzema typami napicia religijnego: podskala Negatywne
emocje wzgldem Boga korelowała dodatnio z podskal Negatywne interakcje
społeczne zwizane z religi oraz podskal Lk-Wina. Dodatni korelacj stwierdzono równie midzy podskal Negatywne interakcje społeczne zwizane z religi i podskal Lk-Wina. Natomiast Pocieszenie religijne korelowało ujemnie
z Negatywnymi emocjami wzgldem Boga i Negatywnymi interakcjami społecznymi zwizanymi z religi, jednak nie korelowało z podskal Lk-Wina
(zob. Tabela 6).
Tabela 6
Interkorelacje podskal polskiej wersji RCSS (r Pearsona)
RCSS
Lk-Wina

Pocieszenie

Lk-Wina

B-Neg

0,04

B-Neg

-0,42***

0,42***

S-Neg

-0,27***

0,37***

0,51***

Uwaga. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. Pocieszenie – Pocieszenie religijne; B-Neg – Negatywne
emocje wzgldem Boga; S-Neg – Negatywne interakcje społeczne zwizane z religi.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W niniejszym artykule zaprezentowano struktur czynnikow polskiej adaptacji Skali Pocieszenia i Napicia Religijnego. Przedstawione wyniki bada nie
potwierdziły 5-czynnikowej struktury RCSS. Polska wersja ma struktur
4-czynnikow, z dobrze wyodrbnionymi trzema podskalami napicia religijnego: Negatywne emocje wzgldem Boga, Negatywne interakcje społeczne zwizane z religi i Lk-Wina. Podskala Pocieszenie religijne okazała si jednowymiarowa i weszły do niej wszystkie pozycje, które w wersji oryginalnej tworzyły
dwie podskale: Pozytywna relacja z Bogiem i Korzyci z wiary. Trzy podskale
(Pocieszenie religijne, B-Neg, Lk-Wina) uzyskały zadowalajce własnoci pomiarowe spójnoci wewntrznej. Natomiast niszy wskanik rzetelnoci podskali
S-Neg wynikał std, e zawierała ona tylko dwie pozycje, odnoszce si do odmiennych aspektów napi interpersonalnych. W zwizku z tym zasadna wydaje
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si sugestia, by na obecnym etapie adaptacji w badaniach wykorzystujcych
RCSS oblicza nie tylko wynik w podskali S-Neg (którego interpretacja wymaga
ostronoci), ale równie analizowa wyniki uzyskane w poszczególnych twierdzeniach, poniewa dotycz one odmiennych aspektów napi społecznych. Skala ta wymaga poprawienia, a moe nawet rozbudowy, w dalszych badaniach.
Dwa twierdzenia: pozycja 19 (Jeste przekonany/przekonana, e Bóg nie pochwala ciebie) oraz pozycja 5 (Obawiasz si, e ludzie wierz cy potpi ci
za twoje błdy) weszły do czynników innych ni własne. Natomiast pozycja 6
(Jeste przekonany/przekonana, e Bóg ocenia ci jako złego człowieka) uzyskała wysoki ładunek w dwóch czynnikach: Lk-Wina oraz B-Neg. Twierdzenia te
zostały skorygowane, a ich warto psychometryczna bdzie zweryfikowana
w dalszych badaniach. Przyszłe prace nad RCSS bd równie wymagały pogłbionych analiz trafnoci skali oraz ustalenia jej stabilnoci.
Uzyskane własnoci psychometryczne daj nadziej, e Skala Pocieszenia
i Napicia Religijnego moe sta si trafnym, rzetelnym i łatwym w uyciu,
a zatem wartociowym narzdziem pomiaru religijnoci w aspekcie pocieszenia
i napicia. Na obecnym etapie procesu adaptacyjnego moe by wykorzystywana
do bada naukowych podejmujcych problematyk funkcjonalnych aspektów
religijnoci.
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