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NADZIEJA I TON AFEKTYWNY NARRACJI  
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KTÓRE UTRACIŁY SPRAWNO� RUCHOW�  

Artykuł prezentuje wyniki badania 50 osób, które na skutek wypadku utraciły sprawno�� ruchow�. 
Analiza tre�ci przeprowadzonych z nimi wywiadów narracyjnych wskazuje na to, �e pozytywny 
ton afektywny opowiada� o wypadku i jego wpływie na �ycie jednostki wi��e si� z wy�szym 
poziomem wzrostu potraumatycznego. Innymi czynnikami sprzyjaj�cymi do�wiadczaniu wzrostu 
potraumatycznego okazały si� nadzieja na sukces i nadzieja podstawowa, a tak�e obecno��  
w tre�ci narracji motywu sprawczo�ci.  
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WPROWADZENIE 

Narracje s� jedn� z podstawowych form przekazu wiedzy o �wiecie i jej 
strukturalizacji (Bruner, 1991; Trzebi�ski, 2002). Umo�liwiaj� one porz�dkowa-
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nie i ł�czenie w subiektywnie spójne ci�gi pojedynczych zdarze� z �ycia włas-
nego i innych osób (McAdams, 1993, 2013). Narracyjna strukturalizacja do-
�wiadczenia odgrywa szczególnie istotn� rol� w sytuacjach powa�nych wyzwa�  
i zmian �yciowych, które wymagaj� przeformułowania dotychczasowego my�le-
nia (McAdams, 2013; Neimeyer, 2006; Sommer, Baumeister i Stillman, 2012).  

Narracja jest reprezentacj� poznawcz�, zbudowan� z informacji wyselekcjo-
nowanych spo�ród wielu potencjalnie dost�pnych uwadze danych. Mo�na po-
wiedzie�, �e ludzie „czytaj�” rzeczywisto�� w specyficzny dla siebie sposób. 
Narracje na temat poszczególnych wydarze� i rozdziałów �ycia konstruowane 
przez ró�nych ludzi charakteryzuj� si� pewnymi typowymi dla nich cechami, 
takimi jak ton afektywny, sekwencja zmian emocjonalnych (kontaminacji lub 
wybawienia) czy te� obecno�� motywu sprawczo�ci lub wspólnotowo�ci  
(McAdams, 1993, 2013).  

Charakterystyczny dla osoby ton afektywny narracji tworzy si� we wczes-
nym dzieci�stwie (McAdams, 1993). Dziecko, które w okresie pierwszych lat 
swojego �ycia do�wiadcza opieki i zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, 
przede wszystkim bezpiecze�stwa, rozwija w sobie cnot� nadziei (Erikson, 
1964). Tak powstaj�ca nadzieja przyjmuje form� fundamentalnych przekona�  
o sensowno�ci i przychylno�ci �wiata (Trzebi�ski i Zi�ba, 2004). Według  
McAdamsa (1993) ukształtowane w dzieci�stwie przekonania czy te� postawy 
wobec �wiata, poziom zaufania do niego i poczucie bezpiecze�stwa, cho� po-
cz�tkowo niezwerbalizowane i nieu�wiadamiane, wpływaj� na narracyjn� form�
ujmowania do�wiadcze� w ci�gu całego �ycia człowieka. Ludzie, którzy rozwi-
n�li w sobie nadziej�, konstruuj� narracje na temat własnego �ycia charakteryzu-
j�ce si� obecno�ci� pozytywnego afektu. W odniesieniu do aktualnych wydarze�
pozytywny ton afektywny narracji wi��e z oczekiwaniem pozytywnego zako�-
czenia historii, która jest w toku; w przypadku za� opowiadania o wydarzeniach 
z przeszło�ci – z poszukiwaniem pozytywnych konsekwencji nawet tych naj-
trudniejszych, negatywnych do�wiadcze�. Ton afektywny narracji wi��e si�  
z satysfakcj� z �ycia oraz psychologicznym dobrostanem (McAdams, Reynolds, 
Lewis, Patten i Bowman, 2001). 

Sprawczo�� i wspólnotowo�� to dwa główne wymiary ludzkiej egzystencji 
(Bakan, 1966), a zdaniem McAdamsa (1985) – dwie modalno�ci ujawniaj�ce si�
we wszystkich narracjach, w których ludzie opisuj� swoje do�wiadczenia. 
Sprawczo�� wi��e si� z d��eniem do indywiduacji i separacji poprzez realizacj�
własnych celów, osi�gni��, dominacji i samorozwoju, a wspólnotowo�� z d��e-
niem do integracji z innymi poprzez trosk� o nich, pogł�bianiem relacji z innymi 
lud
mi i współpracy, koncentracj� na innych, intymno�ci� i afiliacj�.  
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Prowadzone od połowy lat 90. badania zjawiska wzrostu potraumatycznego 
koncentruj� si� na długofalowych rozwojowych zmianach osobowo�ci b�d�cych 
rezultatem procesu adaptacji do pewnej szczególnej klasy wydarze� �yciowych, 
okre�lanych niekiedy jako wstrz�sowe (seismic events). S� to wydarzenia trau-
matyczne, zwi�zane z poczuciem zagro�enia �ycia lub zdrowia, ale równie� ró�-
nego rodzaju wa�ne dla jednostki epizody, podwa�aj�ce dotychczasowe sposoby 
my�lenia o sobie i �wiecie. Przykładem takiego wydarzenia mo�e by� wypadek, 
którego nast�pstwem jest trwała utrata zdolno�ci poruszania si�. Wyniki wielu 
bada� wskazuj� na to, �e proces radzenia sobie z do�wiadczeniem wydarzenia 
traumatycznego mo�e prowadzi� do wzrostu osobowego w takich obszarach, jak 
zwi�kszenie poczucia osobistej siły, pogł�bienie relacji z lud
mi i rozwój du-
chowy (Calhoun i Tedeschi, 2006; Linley i Joseph, 2004).  

W�ród wła�ciwo�ci indywidualnych sprzyjaj�cych do�wiadczaniu wzrostu 
potraumatycznego szczególnie wa�n� rol� odgrywa nadzieja i optymizm (Ten-
nem i Affleck, 1998), a tak�e nadzieja podstawowa (Trzebi�ski i Zi�ba, 2013; 
Zi�ba, Czarnecka-van Luijken i Wawrzyniak, 2010). Pals i McAdams (2004) 
oraz Pals (2006) prezentuj� za� wyniki bada� wskazuj�cych na to, �e do�wiad-
czaniu wzrostu potraumatycznego sprzyja tendencja do konstruowania narracji 
charakteryzuj�cych si� pozytywnym tonem afektywnym zako�czenia opowie�ci 
o wydarzeniu i jego konsekwencjach. Z bada� wynika, i� obecno�� w tre�ci nar-
racji motywów sprawczo�ci i wspólnotowo�ci wskazuje na tendencj� do przyj-
mowania okre�lonych postaw �yciowych (McAdams, Hoffman, Mansfield i Day, 
1996). Motyw sprawczo�ci, przewa�aj�cy w narracjach dotycz�cych wa�nych 
dla człowieka wydarze� z jego �ycia, wi��e si� zwykle z wysokim poziomem 
motywacji skierowanych na działanie i osi�gni�cia. Mo�e to sprzyja� dostrzega-
niu w procesie radzenia sobie z trudnymi wydarzeniami okazji do zwi�kszania 
poczucia osobistej siły, czyli jednego z głównych obszarów wzrostu potrauma-
tycznego. Motyw wspólnotowo�ci, który charakteryzuje ludzi o wysokim po-
ziomie potrzeby tworzenia bliskich relacji z innymi, mo�e wi�za� si� z innym 
czynnikiem wzrostu potraumatycznego, czyli pogł�bianiem relacji z bliskimi.  

Celem badania była weryfikacja empiryczna hipotezy, �e pozytywny ton 
afektywny narracji oraz wyst�powanie w ich strukturze motywów sprawczo�ci  
i wspólnotowo�ci pozytywnie wi��� si� z poziomem wzrostu potraumatycznego. 

METODA 

W badaniu wzi�ły udział osoby, które w wyniku wypadku doznały uszko-
dze� narz�du ruchu, znajduj�ce si� w trakcie rehabilitacji w szpitalu STOCER  
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w Konstancinie-Jeziorna. Zbadano 50 osób, w tym 10 kobiet i 40 m��czyzn,  
w wieku od 20 do 71 lat (M = 35,75; SD = 13,78). W badaniu uczestniczyli pa-
cjenci, którzy prze�yli wypadek nie wcze�niej, ni� 6 miesi�cy przed dniem bada-
nia (M = 84,30 miesi�cy; SD = 79,79). Osoby te były kwalifikowane do udziału 
w badaniu przez psychologa pracuj�cego w szpitalu, a przed przyst�pieniem do 
badania informowane o jego celach, procedurze, spodziewanych korzy�ciach  
z uczestnictwa w badaniu, mo�liwo�ci zrezygnowania z udziału w nim w dowol-
nym momencie bez podawania przyczyn oraz anonimowo�ci.  

Badanie przeprowadzono indywidualnie. Uczestników proszono o opowie-
dzenie o swoim wypadku i o tym, co si� działo w ich �yciu od tamtej pory a� do 
chwili obecnej. Osoba prowadz�ca wywiady była przeszkolona do przeprowa-
dzania wywiadów zgodnie z podej�ciem narracyjnym, przy przyj�ciu postawy 
słuchacza opowie�ci, której autorem jest osoba badana. Wypowiedzi były na-
grywane, na co uzyskano pisemn� zgod� uczestników badania. Nast�pnie 
uczestnicy badania wypełniali krótk� metryczk� oraz kwestionariusze:  

– KNS do pomiaru nadziei na sukces, czyli przekona� o własnej sprawczo�ci 
oraz posiadaniu umiej�tno�ci znajdowania rozwi�za� (osiem pozycji diagno-
stycznych na skali 8-punktowej),  

– BHI-12 mierz�cy poziom nadziei podstawowej – przekonania o sensow-
no�ci i przychylno�ci �wiata (dziewi�� pozycji diagnostycznych na skali  
5-punktowej),  

– SZ	 (Skala Zmian 	yciowych) słu��ca do pomiaru wzrostu potraumatycz-
nego; składa si� z 16 pozycji na skali 5-punktowej (od „zdecydowanie zmalało” 
do „zdecydowanie wzrosło”), w których osoba badana odpowiada na pytania  
o zmiany przekona� na temat samego siebie i �wiata zewn�trznego, b�d�ce skut-
kiem do�wiadczenia krytycznego lub traumatycznego zdarzenia.  

Kwestionariusze te charakteryzuj� si� satysfakcjonuj�c� rzetelno�ci� i traf-
no�ci� (Łaguna, Trzebi�ski i Zi�ba, 2006; Trzebi�ski i Zi�ba, 2003; Zi�ba, Waw-
rzyniak i �wirkula, 2010). 

W celu przygotowania wywiadów do analizy dokonano ich transkrypcji. Za-
stosowano uproszczony system transkrypcji danych, w ramach którego odzwier-
ciedla si� takie elementy wypowiedzi, jak pauzy, wzrosty i spadki intonacji, 
urywanie wypowiedzi, podniesienie głosu, przyspieszenie tempa mowy. Analiza 
przeprowadzona była niezale�nie przez trzech s�dziów kompetentnych: dwóch 
psychologów maj�cych do�wiadczenie w interpretacji narracji oraz j�zykoznaw-
c�. S�dziowie mieli dost�p wył�cznie do transkrypcji wywiadów i nie znali �ad-
nych informacji o osobach badanych (poza ogóln� charakterystyk� grupy) ani 
wyników uzyskanych w pomiarach kwestionariuszowych. Rezultatem oceny 



WZROST POTRAUMATYCZNY OSÓB

�

�

45

było kodowanie poziomu wyst�powania w narracjach nast�puj�cych wska
ni-
ków: tonu afektywnego oraz obecno�ci motywów sprawczo�ci i wspólnotowo�ci. 

Ton afektywny 

Ton afektywny narracji oceniany był na podstawie instrukcji opracowanej 
przez McAdamsa i współpracowników (2001) na skali 5-stopniowej, gdzie po-
szczególne stopnie oznaczaj�: 1 – skrajnie negatywne zako�czenie, bardzo nie-
szcz��liwa historia; 2 – negatywne zako�czenie, ogólnie nieszcz��liwa historia;  
3 – niejednoznaczne lub neutralne zako�czenie, ani szcz��liwa, ani nieszcz��liwa 
historia; 4 – pozytywne zako�czenie, ogólnie szcz��liwa historia; 5 – skrajnie 
pozytywne zako�czenie, bardzo szcz��liwa historia. 

Motyw sprawczo�ci 

W badaniu zastosowali�my system kodowania nasilenia motywu sprawczo-
�ci opracowany przez McAdamsa i opublikowany na stronie internetowej Foley 

Center for the Study of Lives. Zgodnie z t� metod� analiza polega na poszukiwa-
niu w tre�ci narracji wypowiedzi odnosz�cych si� do nast�puj�cych wymiarów 
sprawczo�ci: 

– Samokontrola/wgl�d – bohater narracji z powodzeniem realizuje wa�ne 
dla siebie cele, uzyskuje wgl�d we własn� to�samo�� i kształtuje j� zgodnie ze 
swoimi warto�ciami;  

– Status/zwyci�stwo – bohater osi�ga sukces w rywalizacji z innymi lud
mi, 
zaspokaja potrzeb� szacunku ze strony innych; 

– Osi�gni�cia/odpowiedzialno�� – bohater osi�ga znaczne sukcesy w reali-
zacji zada� lub wykonywaniu wa�nych obowi�zków, radzi sobie z powa�nymi 
wyzwaniami; 

– Wzmocnienie – bohater ma poczucie własnej siły i znaczenia dzi�ki kon-
taktowi z kim� lub czym� silnym, wa�nym i znacz�cym (Bóg, natura, mentor). 

Najwy�sze mo�liwe nasilenie motywu sprawczo�ci (4 punkty) okre�lane jest 
w przypadku narracji, w której co najmniej raz pojawiaj� si� tre�ci odpowiadaj�-
ce ka�dej z czterech kategorii. 

Motyw wspólnotowo�ci 

Sposób kodowania nasilenia motywu wspólnotowo�ci jest identyczny, jak  
w przypadku motywu sprawczo�ci. Wspólnotowo�� obejmuje cztery kategorie 
tematyczne: 
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– Miło�� /przyja
� – bohater narracji prze�ywa miło�� lub przyja
� wobec  
innej osoby; 

– Dialog – narracja dotyczy sytuacji, w której bohater prowadzi wa�n� dla 
ł�cz�cej go z kim� relacji rozmow� z t� osob� lub grup� osób;  

– Wsparcie/troska – bohater narracji zapewnia opiek� i pomoc innej osobie, 
odczuwa potrzeb� troski o kogo�;  

– Jedno�� /wspólnota – bohater do�wiadcza poczucia jedno�ci z grup�, spo-
łeczno�ci� lub cał� ludzko�ci�, np. dzi�ki uczestnictwu w rodzinnej uroczysto�ci 
czy te� w wa�nym dla swojej społeczno�ci spotkaniu. 

Tabela 1
Statystyki opisowe zmiennych uwzgl�dnionych w badaniu 

N M SD Minimum Maksimum

Ton afektywny 45 3,07 0,76 1,00 4,50 

Motyw sprawczo�ci 48 1,39 1,15 0,00 4,00 

Motyw wspólnotowo�ci 48 0,44 0,64 0,00 3,00 

Nadzieja podstawowa (BHI-12) 50 30,78 5,36 17,00 45,00 

Nadzieja na sukces (KNS) 50 51,72 8,85 29,00 64,00 

Wzrost potraumatyczny (SZ	) 50 62,04 9,55 43,00 88,00 

Czas od wypadku (w miesi�cach) 50 84,30 79,80 6,00 346,00 

WYNIKI 

W pierwszym etapie analizy wyników uzyskanych w badaniu dokonali�my 
analiz wska
ników wyodr�bnionych w rezultacie kodowania narracji osób bada-
nych, które uj�te zostały na skalach ilo�ciowych, a tak�e danych uzyskanych  
w pomiarze kwestionariuszowym. 

W celu sprawdzenia istnienia zwi�zków mi�dzy wska
nikami narracyjnymi 
(ton afektywny, motywy sprawczo�ci i wspólnotowo�ci), przekonaniami (nadzie-
ja podstawowa i nadzieja na sukces) oraz wzrostem potraumatycznym, przepro-
wadzili�my analizy korelacji. Ze wzgl�du na to, i� rozkład wspólnotowo�ci nie 
spełniał w badanej próbie zało�enia o normalno�ci, dla par zmiennych, w�ród 
których znajdowała si� ta zmienna, wykonali�my analiz� korelacji rho Spearma-
na. W pozostałych przypadkach przeprowadzona została analiza korelacji r Pear-
sona. Wyniki analiz zaprezentowali�my w Tabeli 2.  
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Tabela 2
Korelacje dla wzrostu potraumatycznego, narracyjno�ci, tonu afektywnego, nasilenia motywów 

sprawczo�ci i wspólnotowo�ci, nadziei podstawowej, nadziei na sukces oraz czasu, jaki upłyn�ł od 

wypadku 

 1 2 3 4 5 6 

1. Wzrost potraumatyczny         –    

2. Ton afektywny 0,43**   –     

3. Motyw sprawczo�ci 0,46** 0,54***   –    

4. Motyw wspólnotowo�ci 0,14 0,31* 0,28   –   

5. Nadzieja podstawowa 0,29* 0,24 0,33* 0,22   –  

6. Nadzieja na sukces 0,44*** 0,30* 0,14 -0,16 0,14   – 

7. Czas od wypadku 0,17 0,19 0,23 0,08 0,18 0,01 

Uwaga. * korelacja jest istotna na poziomie p < 0,05 (dwustronnie); ** korelacja jest istotna na poziomie  
p < 0,01 (dwustronnie); *** korelacja jest istotna na poziomie p < 0,001 (dwustronnie). 

W badanej próbie wzrost potraumatyczny koreluje pozytywnie z tonem afek-
tywnym narracji, obecno�ci� w narracjach motywu sprawczo�ci, a tak�e z na-
dziej� podstawow� oraz nadziej� na sukces.  

DYSKUSJA WYNIKÓW

Wzrost potraumatyczny wi�zał si� w badanej próbie pozytywnie z nadziej�
podstawow� i nadziej� na sukces, co jest zgodne z wynikami uzyskanymi we 
wcze�niejszych badaniach (Gum i Snyder, 2002; Trzebi�ski i Zi�ba, 2013). 

Zgodnie z oczekiwaniami, ze wzrostem potraumatycznym wi��e si� te� po-
zytywny ton afektywny, obecny w tre�ci narracji dotycz�cych wypadku i jego 
wpływu na dalsze �ycie osób, które w wyniku wypadku utraciły sprawno�� ru-
chow�. Warto zauwa�y�, �e za narracje charakteryzuj�ce si� pozytywnym tonem 
afektywnym mogły by� uznane, przy przyj�tej przez nas operacjonalizacji tego 
konstruktu, równie� opowie�ci o nieprzyjemnych zdarzeniach, które jednak do-
brze si� sko�czyły lub te� przyniosły w rezultacie jakie� dobro – cho�by zwi�k-
szenie samowiedzy czy te� pogł�bienie sensu �ycia. Wzrost potraumatyczny 
mo�e by� opisywany jako rezultat procesu rekonstrukcji do�wiadczenia, którym 
jest narracja o tym do�wiadczeniu i jego skutkach. Narracja ta przyjmuje form�
„historii, która dobrze si� sko�czyła”, przy czym tym dobrym zako�czeniem nie 
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musi by� zwi�kszenie dobrostanu czy te� warunków �ycia, ale poczucie sensu 
�ycia (Pals i McAdams, 2004).  

Wy�szy poziom wzrostu potraumatycznego deklarowały osoby badane,  
których narracje cz��ciej zawierały motyw sprawczo�ci. Wbrew oczekiwaniom, 
podobnego zwi�zku nie stwierdzono w odniesieniu do motywu wspólnotowo�ci. 
Interpretacja tych wyników powinna uwzgl�dnia� fakt, �e w badanej grupie mo-
tyw wspólnotowo�ci ujawniał si� w narracjach stosunkowo rzadko i słabo. Warto 
postawi� pytanie, z czego wynika taka ró�nica w nasileniu obydwu motywów, na 
ogół nie spotykana w badaniach. By� mo�e sytuacja osób, które straciły w wyni-
ku wypadku sprawno�� poruszania si�, jest na tyle specyficzna, �e najwa�niejsze 
potrzeby i motywacje zwi�zane s� w tej grupie z obszarem sprawczo�ci – roz-
wi�zywania problemów, radzenia sobie w �yciu, samodzielno�ci, potwierdzania 
własnej warto�ci itd. By� mo�e te� w relacjach z innymi lud
mi osoby o ograni-
czonej sprawno�ci poruszania cz��ciej przyjmuj� rol� odbiorcy pomocy i wspar-
cia, ni� odczuwaj� potrzeb� otaczania innych opiek� i trosk�, czyli wspólnoto-
wo��. Mo�liwe jest te� jednak, �e na nasilenie motywu sprawczo�ci w narracjach 
wpływ miał kontekst prowadzonego badania, które odbywało si� na terenie szpi-
tala. Podczas rehabilitacji tematyka sprawczo�ci, efektywno�ci działania, poko-
nywania trudno�ci i ogranicze� wydaje si� szczególnie łatwo dost�pna poznaw-
czo. Niemniej jednak stwierdzony w badaniu pozytywny zwi�zek mi�dzy po-
ziomem sprawczo�ci w tre�ci narracji a poziomem wzrostu potraumatycznego 
wydaje si� wskazywa� na to, �e aktywne, zorientowane na problem podej�cie do 
nowej, zmienionej w wyniku wypadku sytuacji �yciowej mo�e sprzyja� wzro-
stowi potraumatycznemu w przypadku osób, które w wyniku wypadku stały si�
niepełnosprawne. Wniosek ten w pewnym stopniu wspierany jest przez inny 
wynik uzyskany w badaniu, wskazuj�cy na to, �e silniejszym ni� nadzieja pod-
stawowa predyktorem wzrostu potraumatycznego była w badanej grupie nadzieja 
na sukces. W wi�kszo�ci bada�, prowadzonych w innego typu grupach, to na-
dzieja podstawowa była silniejszym ni� nadzieja na sukces, a niekiedy jedynym 
istotnym predyktorem wzrostu potraumatycznego (Trzebi�ski i Zi�ba, 2004, 
2013). Mo�liwe jest zatem, �e szeroko rozumiana orientacja sprawcza pełni po-
zytywn� rol� w procesie adaptacji potraumatycznej osób, które w wyniku wy-
padku stały si� niepełnosprawne. 

Wa�nym ograniczeniem przyj�tej w badaniu metody był sposób analizy ze-
branego materiału, który opierał si� na subiektywnej ocenie znaczenia wypowie-
dzi osób badanych dokonywanej przez s�dziów kompetentnych. Taka metoda 
zawsze podatna jest na bł�dy, pomimo zachowania wła�ciwych standardów oce-
niania – niezale�no�ci s�dziów w pierwszym etapie analizy, braku ich wiedzy na 
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temat wyników uzyskanych przez osoby badane w pomiarach kwestionariuszo-
wych, dokładnej instrukcji i szkolenia. 

Kolejnym wa�nym ograniczeniem był korelacyjny schemat badawczy. Uzy-
skane wyniki mo�na interpretowa� jedynie w kategoriach współzmienno�ci ana-
lizowanych zmiennych. Nie wiadomo zatem, czy pozytywny ton afektywny 
opowiadania o wypadku i jego konsekwencjach, a tak�e podkre�lanie w tre�ci 
narracji znaczenia sprawczo�ci prowadz� do wzrostu potraumatycznego czy te�
s� jego rezultatem. 
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