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CONDITIONS OF CHANGE  
IN PSYCHOLOGICAL SELF-PORTRAIT OF WIDOWS 

Abstract. This article aims at showing results of explorations conected with mourning 
crisis. The reasearch question consists of two parts. The first part concerns the connec-
tion between experiencing the mourning crisis and the change in psychological self-
portrait of widows (components of self-portrait were: physical, emotional and social 
functioning, and life activity). And this was the subject of a separate article. And the 
second part of the question (which is the subject of a present article) refers directly to 
psychological conditions of the observed changes. The meaning of five potential condi-
tions, i.e. sense of coherence, locus of control, satisfaction from matrimony, distress of 
loss and satisfaction from support received during the process of mourning, is analysed 
in this article. The correlation analysis showed, that destructive changes in physical 
functioning are connected with inside locus of control, strong sense of coherence and 
extreme power of loss. And destructive changes in social activation are connected with 
outside locus of control, extreme power of loss and satisfying social support. On the 
other hand, the correlation analysis showed, that constructive changes in emotional 
activations are connected with strong sense of coherence, optimal power of loss, dis-
satisfying with social support and inside locus of control. And constructive changes in 
life activation are connected with strong sense of coherence, big power of loss, dissatis-
fying with social support and inside locus of control. 
 

Kryzys, jakim jest czas Ŝałoby po śmierci bliskiej osoby, stanowi bardzo waŜny 
moment w Ŝyciu jednostki, w którym dochodzi do weryfikacji funkcjonalności 
określonych osobistych kompetencji psychologicznych. MoŜna powiedzieć, iŜ 
kompetencje te stanowią swoisty potencjał, będący podstawą radzenia sobie
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w sytuacji trudnej. Zasoby i kompetencje psychologiczne istotne dla radzenia 
sobie w sytuacji utraty osoby bliskiej zawierają w sobie pewne specyficzne 
umiejętności, predyspozycje czy właściwości, decydujące o sile psychicznej da-
nej jednostki (por. Kubacka-Jasiecka, 2002).  

Biorąc pod uwagę temat badawczy, ściśle określający status osoby utraco-
nej i osoby osieroconej, wzięto pod uwagę następujące kompetencje psycholo-
giczne, które są uznawane za istotne w procesie radzenia sobie: wsparcie spo-
łeczne, umiejscowienie kontroli, poczucie koherencji oraz istotne doświadcze-
nia, tj.: ocena dotkliwości utraty oraz jakości związku małŜeńskiego. Spośród 
wielu zasobów i kompetencji psychologicznych wybrano właśnie te, gdyŜ wy-
dają się tworzyć najpełniejszą perspektywę, z której moŜe być dokonywana 
ocena uwarunkowań zmiany w autoportrecie psychologicznym kobiet po stra-
cie współmałŜonka. 

 Oczywiście wyjaśnienia wymaga fakt, na jakiej podstawie autorka po-
zwala sobie na poszukiwanie uwarunkowań jakiejkolwiek zmiany bez uprzed-
niego udowodnienia, Ŝe zmiana ta w ogóle zaistniała. OtóŜ niniejszy artykuł 
jest drugą częścią relacji z obszernych badań prowadzonych przez autorkę.  

W pierwszej części została opisana zmiana w autoportrecie psychologicz-
nym, rozpatrywanym ogólnie, jak i w odniesieniu do czterech zasadniczych 
obszarów (por. L’Ecuyer, 1981): fizyczne aspekty funkcjonowania, gdzie zo-
stała wykazana empirycznie zmiana o charakterze destruktywnym; aktyw-
ność emocjonalna, w odniesieniu do której wykazano empirycznie zmianę  
o charakterze konstruktywnym; funkcjonowanie społeczne, w obrębie którego 
wykazano empirycznie zmianę o charakterze destruktywnym), oraz aktyw-
ność Ŝyciowa, w odniesieniu do której wykazana empirycznie zmiana miała 
charakter konstruktywny1.  

W prezentowanym artykule rozstrzygnięte zostanie kolejne pytanie ba-
dawcze, będące logiczną konsekwencją dotychczasowych wyników badań.  

ZMIENNE, MODEL BADAWCZY,  
HIPOTEZY BADAWCZE 

Pytanie fundamentalne dla podjętej problematyki badań brzmiało: Czy prze-
Ŝycie kryzysu związanego ze śmiercią współmałŜonka powoduje zmianę  
w autoportrecie psychologicznym owdowiałych kobiet? Pozytywna odpowiedź 
na tak postawione pytanie, uzyskana na drodze wcześniejszych badań, uczy-
niła zasadnym postawienie pytania o uwarunkowania tej zmiany.  

Wybór określonego zestawu zmiennych badawczych, które potencjalnie 
mogą uwarunkowywać zmianę w autoportrecie psychologicznym kobiet po 
stracie współmałŜonka, został zainspirowany progresją i dynamiką procesu 
Ŝałoby, uruchomionego określonym rodzajem utraty (tj. śmiercią męŜa). W do-

                                                 
1 Por. Kleszcz-Szczyrba, R. (2011). Postrzeganie zmian w autoportrecie psycho-

logicznym przez kobiety po stracie współmałŜonka. Przegląd Psychologiczny, 54, 2,  
141-157.  



ZMIANY W AUTOPORTRECIE KOBIET PO STRACIE WSPÓŁMAŁśONKA 

 

43 

świadczaniu straty małŜonka znaczenie moŜe mieć fakt wcześniejszego bycia 
w związku małŜeńskim – stąd ocena jakości związku małŜeńskiego jako 
zmienna badawcza. Całości kryzysu Ŝałoby towarzyszą określone przeŜycia  
i emocje, warunkowane rodzajem utraty oraz emocjonalnym stosunkiem do 
utraconej osoby, a których charakter i nasilenie są zindywidualizowane – stąd 
dotkliwość utraty jako zmienna badawcza. Postawę wobec kaŜdego kryzysu 
(nie tylko kryzysu Ŝałoby) wyznacza ogólna orientacja poznawczo-motywacyj-
na jednostki, stąd poczucie koherencji jako zmienna badawcza. Kryzys Ŝałoby 
jest kryzysem jednostki mającej względnie stałe przekonanie o tym, Ŝe to w jej 
zasięgu albo poza jej zasięgiem jest kontrola nad przebiegiem zdarzeń, stąd 
locus of control jako zmienna badawcza. Z kolei postrzegane wsparcie, którego 
w sytuacji trudnej udziela jednostce otoczenie, moŜe dawać siłę do zmian 
płynącą z zewnątrz, stąd zadowolenie ze wsparcia jako zmienna badawcza.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe uwzględnione w badaniu zmienne badawcze zostały 
dobrane w wyniku analizy wielu zmiennych mogących potencjalnie wyjaśniać 
zmianę w autoportrecie psychologicznym owdowiałych kobiet.  

W pracy posłuŜono się metodą statystycznej analizy danych zwaną analizą 
ścieŜek (zob. Gaul, Machowski, 1987). W badaniach własnych przeprowadzono 
analizę wpływu zmiennej egzogenicznej, jaką jest tutaj umiejscowienie kon-
troli, na zmienne endogeniczne: poczucie koherencji, jakość związku małŜeń-
skiego, poczucie utraty, percepcję wsparcia oraz zmianę w autoportrecie psy-
chologicznym i jego czterech obszarach. 

Podział zmiennych oraz zastosowane wobec nich skróty, będące ułatwie-
niem w graficznej ich prezentacji w modelu, zaprezentowano w tabeli 1. 

 

Tabela 1.  
Zmienne badawcze wybrane do modelu analizy ścieŜek 

Zmienne badawcze 

Zmienna  
egzogeniczna Zmienne endogeniczne 

 
 
 
 
 
1. Umiejscowienie  
kontroli  (LOC) 
  
 

 
poczucie koherencji (SOC) →  
 
 
 
 
 
 
 
 
zmiana w autoportrecie 
psychologicznym (AUT) →  
 

a) poczucie zrozumiałości (p_zr) 
b) poczucie zaradności (p_za) 
c) poczucie sensowności (p_se) 
 
ocena jakości związku  
małŜeńskiego (WPM) 
dotkliwość utraty (D_UTR) 
zadowolenie ze wsparcia (Z_WSP) 
 
a) zmiana w funkcjonowaniu  
fizycznym (aut_fiz) 
b) zmiana w funkcjonowaniu 
emocjonalnym (aut_em) 
c) zmiana w funkcjonowaniu 
społecznym (aut_sp) 
d) zmiana w aktywności Ŝyciowej 
(aut_aŜ)  
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(1) zmienna egzogeniczna: 
Umiejscowienie kontroli (LOC) – rozumiane jest jako trwałe i zgene-

ralizowane przekonanie człowieka dotyczące jego własnej lokalizacji kontroli 
wzmocnień. Osoby o wewnętrznym źródle kontroli są przekonane o tym, Ŝe to 
w ich zasięgu jest kontrola nad przebiegiem zdarzeń, z kolei osoby o ze-
wnętrznym źródle kontroli są przekonane o tym, Ŝe nie mają kontroli nad 
przebiegiem zdarzeń (Drwal, 1978, 1995).  

(2) zmienne endogeniczne: 
Poczucie koherencji (SOC) – rozumiane jest jako globalna, złoŜona  

i względnie trwała orientacja człowieka, decydująca o jego zasadniczym sposo-
bie spostrzegania, odczuwania i rozumienia świata. Silne poczucie koherencji 
sprawia, Ŝe jednostka ma poczucie pewności, iŜ posiada dostęp do środków 
pozwalających jej poradzić sobie z róŜnymi wymaganiami otoczenia oraz Ŝe 
wymagania te są warte zaangaŜowania (por. Antonovsky, 1997; Mroziak, 
1994; Pasikowski, 2000). Zmienna ta jest zmienną wielowymiarową, składa-
jącą się z trzech równowartościowych zmiennych:  

– poczucie zrozumiałości (p_zr) – określa stopień, w jakim człowiek spo-
strzega bodźce napływające ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego jako 
zrozumiałe, uporządkowane, spójne i jasne; pozwala na antycypację oraz na 
znalezienie porządku i sensu w sytuacjach nowych i zaskakujących, bez 
względu na nadawane im znaczenie; 

– poczucie zaradności (p_za) – wyraŜa stopień, w jakim człowiek aktywnie 
wykorzystuje zasoby znajdujące się w nim samym oraz w jego otoczeniu, spo-
strzegając je jako wystarczające, by sprostać wymogom stawianym przez 
róŜne sytuacje Ŝyciowe; 

– poczucie sensowności (p_se) – oznacza, Ŝe postrzegane znaczenie danego 
zdarzenia motywuje człowieka do działania, poniewaŜ jest ono warte zaanga-
Ŝowania. Wymagania i problemy są wówczas przez człowieka uznane za warte 
inwestowania energii i poświęcenia. 

Ocena jakości związku małŜeńskiego (WPM) – rozumiana jest jako 
subiektywna retrospektywna ocena powodzenia małŜeństwa oraz zadowolenia 
z Ŝycia w związku małŜeńskim dokonana przez osobę owdowiałą po natural-
nym rozerwaniu więzi z małŜonkiem; to swoista refleksja nad relacją, która 
dobiegła końca. 

Dotkliwość utraty (D_UTR) – rozumiana jest jako bardzo zindywiduali-
zowane, subiektywne poczucie emocjonalnego wymiaru utraty, doświadczane 
przez osobę osamotnioną w wyniku śmierci partnera. PoniewaŜ kaŜda utrata 
osoby bliskiej jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju, to emocje jej to-
warzyszące są rozpoznawane przez osobę osamotnioną wybitnie subiektywnie, 
choć obiektywnie (na zewnątrz) mogą być przez tę osobę manifestowane ina-
czej, tzn. zgodnie z przyjętymi konwenansami Ŝałoby. Zmienna dotkliwości 
utraty określa ową subiektywną ocenę emocjonalnego wymiaru utraty.  

Poczucie wsparcia (Z_WSP) – rozumiane jest zgodnie z podejściem ja-
kościowym jako umiejętność dostrzegania przez jednostkę, Ŝe zachowania 
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innych ludzi mają charakter wspierający oraz jako umiejętność oceniania 
wsparcia pod względem jego trafności.  

Zatem poczucie wsparcia wyraŜane jest poprzez ogólny stopień zadowole-
nia jednostki z otrzymanego w trakcie trwania Ŝałoby wsparcia społecznego  
w czterech jego podstawowych wymiarach: emocjonalnym, informacyjnym, 
towarzyskim, instrumentalnym i wartościującym (Otrębska-Popiołek, 1991; 
Popiołek, 1996; Sęk, 1997). 

Zmiana w autoportrecie psychologicznym (AUT) – rozumiana jest 
jako weryfikacja informacji, jakie ma dana osoba, informacji dotyczących ta-
kich autocharakterystyk funkcjonowania, które podlegają samoobserwacji  
i mogą zostać zwerbalizowane.  

Zmienna ta jest wielowymiarowa, składa się z czterech równowartościo-
wych zmiennych: zmiana w funkcjonowaniu fizycznym, zmiana w funkcjono-
waniu emocjonalnym, zmiana w funkcjonowaniu społecznym, zmiana w ak-
tywności Ŝyciowej (por. L’Ecuyer, 1981). 

– zmiana w funkcjonowaniu fizycznym (aut_fiz) – rozumiana jest jako we-
ryfikacja informacji, jakie ma jednostka o sobie, które dotyczą oceny swego 
zdrowia, kondycji fizycznej, dbania o wygląd, witalności itp.; 

– zmiana w funkcjonowaniu emocjonalnym (aut_em) – rozumiana jest jako 
weryfikacja informacji, jakie jednostka ma o sobie, które dotyczą oceny wła-
snego przeŜywania emocjonalnego, motywacji, cech charakteru itp.;  

– zmiana w funkcjonowaniu społecznym (aut_sp) – rozumiana jest jako 
weryfikacja informacji, jakie ma jednostka o sobie, które dotyczą oceny zmian 
w zakresie aktywności społecznej, nawiązywania kontaktów towarzyskich, 
relacji ja–otoczenie itp.;  

– zmiana w aktywności Ŝyciowej (aut_aŜ) – rozumiana jest jako weryfika-
cja informacji, jakie ma jednostka o sobie, które dotyczą oceny aktywności 
zawodowej, samorealizacji, rozwoju zainteresowań, samodzielności itp. 

Jakie są psychologiczne uwarunkowania zmiany w autoportrecie psycho-
logicznym owdowiałych kobiet? Odpowiedź na to pytanie jest przedmiotem 
analiz w niniejszym artykule. Uszczegółowiając to pytanie badawcze i przeno-
sząc na grunt hipotez, przyjęto następujące załoŜenia (wynikające z traktowa-
nia kryzysu jako szansy na rozwój): 

Jakościowy wymiar zmian w autoportrecie psychologicznym zaleŜy od 
określonych uwarunkowań psychologicznych. 

(1) wraz ze wzrostem poczucia koherencji postrzegany jakościowy wymiar 
zmian w autoportrecie psychologicznym owdowiałych kobiet jest bardziej  
korzystny; 

(2) wraz ze wzrostem przekonania o wewnętrznym źródle kontroli wzmoc-
nień postrzegany jakościowy wymiar zmian w autoportrecie psychologicznym 
owdowiałych kobiet jest bardziej korzystny; 

(3) wraz ze wzrostem zadowolenia z otrzymanego w okresie Ŝałoby wspar-
cia społecznego postrzegany jakościowy wymiar zmian w autoportrecie psy-
chologicznym owdowiałych kobiet jest bardziej korzystny; 
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(4) wraz z silniejszą dotkliwością utraty jakościowy wymiar zmian w auto-
portrecie psychologicznym owdowiałych kobiet jest mniej korzystny; 

(5) wraz z wyŜszą oceną jakości związku małŜeńskiego jakościowy wymiar 
zmian w autoportrecie psychologicznym owdowiałych kobiet jest mniej ko-
rzystny. 

Analiza zaleŜności, jakie zachodzą między wyróŜnionymi w badaniach 
zmiennymi, została przeprowadzona w oparciu o własny model badawczy. 

  
 
 

 

Rysunek 1. Model badawczy do analizy ścieŜek 

 

CHARAKTERYSTYKA OSÓB BADANYCH 

Badaniami objęto grupę 100 wdów. Dobór badanych miał charakter celowy. 
Przyjęto, Ŝe kryterium poddania badaniu stanowić będą: wiek, okres po 
śmierci męŜa, brak innych znaczących utrat w okresie od śmierci męŜa oraz 

OCENA JAKOŚCI ZWIĄZKU 
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PSYCHOLOGICZNYM 

zmiana w funkcjonowaniu fizycznym 
zmiana w funkcjonowaniu emocjonalnym 
zmiana w funkcjonowaniu społecznym 
zmiana w aktywności Ŝyciowej 
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DOTKLIWOŚĆ 
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aktualny stan wolny. Kierując się przyjętymi kryteriami doboru, zakwalifiko-
wano do badań wyłącznie wdowy, których wiek w chwili śmierci męŜa wahał 
się w granicach 40-50 lat; czas badania przypadał na okres od 1 roku do 2 lat 
od śmierci męŜa; w chwili badania nie były one w trakcie ani bezpośrednio po 
Ŝałobie związanej ze śmiercią innych, poza męŜem, osób znaczących (rodzica, 
rodzeństwa, dziecka); w czasie badania pozostawały w stanie wolnym. 

Badania przeprowadzone zostały w okresie 16 miesięcy – od początku 
października 2002 do końca stycznia 2004 roku.  

METODY BADAWCZE 

W badaniach wykorzystano następujące metody: 
Kwestionariusz Orientacji śyciowej (SOC-29) A. Antonovsky’ego – mierzy 

ogólny poziom poczucia koherencji oraz poczucie koherencji w odniesieniu do 
trzech jego komponentów: poczucia zrozumiałości, poczucia zaradności i po-
czucia sensowności. 

Kwestionariusz do Pomiaru Poczucia Kontroli (Delta) R. Ł. Drwala – mie-
rzy poziom poczucia umiejscowienia kontroli wzmocnień, wysoki poziom wy-
niku identyfikując z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli, natomiast niski 
poziom wyniku – z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli. 

Skala Powodzenia MałŜeństwa (SPM) M. Braun-Gałkowskiej – pozwala 
określić liczbowy wskaźnik powodzenia małŜeństwa osoby badanej, czyli sto-
pień, w jakim jej małŜeństwo było udane. 

Skala do Badania Dotkliwości Utraty (Skala DU) – pozwala określić siłę 
dotkliwości utraty, która jest wyrazem subiektywnej jej interpretacji przez 
osobę osamotnioną. 

Skala do Badania Zadowolenia ze Wsparcia (Skala ZW) – mierzy stopień 
zadowolenia ze wsparcia społecznego, otrzymanego przez owdowiałe kobiety  
w czasie przeŜywanej przez nie Ŝałoby. 

Kwestionariusz do Badania Zmian w Autoportrecie Psychologicznym Ko-
biet (KAP) – pozwala na pomiar zmian zarówno w obrębie autoportretu psy-
chologicznego ujmowanego ogólnie, jak i w obrębie czterech jego obszarów:  
w obszarze fizycznych aspektów funkcjonowania, aktywności emocjonalnej, 
funkcjonowania społecznego i aktywności Ŝyciowej. 

 

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

W świetle przeprowadzonej metodą analizy ścieŜek2 weryfikacji moŜna stwier-
dzić, iŜ poczucie koherencji wpływa bezpośrednio na zmianę w autoportrecie 
psychologicznym, nadając tej zmianie wymiar konstruktywny. Zaznacza się 
takŜe pośredni wpływ poczucia koherencji na zmianę w autoportrecie psycho-

                                                 
2 Wyniki eksploracyjnej analizy ścieŜek (w przejrzystej graficznej formie) zostały 

zamieszczone w Aneksie. 
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logicznym, w którym – poprzez zadowolenie ze wsparcia – wyzwala zmiany 
bardziej destruktywne. Jednak wpływ ten jest o wiele słabszy i mniej istotny. 
Wyciągając wniosek ogólny naleŜy stwierdzić, iŜ silne poczucie koherencji 
wpływa na zmianę w autoportrecie psychologicznym owdowiałych kobiet,  
a wymiar tej zmiany jest konstruktywny. Zatem dla kształtowania konstruk-
tywnych zmian w autoportrecie psychologicznym kobiet po stracie współmał-
Ŝonka znaczenie ma względnie trwałe przekonanie danej kobiety o tym, Ŝe 
utrata, której doświadczyła, jest wytłumaczalna, Ŝe moŜna w niej mimo 
wszystko odnaleźć jakiś głębszy sens, Ŝe dana kobieta jest świadoma swoich 
wewnętrznych i zewnętrznych zasobów niezbędnych do poradzenia sobie w tej 
trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz Ŝe wymagania, które nagle postawiło przed nią 
Ŝyci, są warte zaangaŜowania, będąc określonym wyzwaniem motywującym do 
konstruktywnego działania.  

Spośród składowych poczucia koherencji największy wpływ na zmianę  
w autoportrecie ma poczucie zaradności, następnie poczucie sensowności i po-
czucie zrozumiałości, co nie pozostaje w zgodzie z koncepcją Antonovsky’ego, 
który poczucie sensowności traktuje jako najwaŜniejszy komponent koheren-
cji. Jednak w świetle tematyki niniejszych badań, skoncentrowanej wokół 
zagadnienia przeŜywania śmierci osoby bliskiej, trudno o to, aby właśnie kom-
ponent poczucia sensowności był najwaŜniejszy, gdyŜ w fakcie śmierci osoby 
bliskiej trudno odnaleźć jakiś głębszy sens i zrozumienie, które okazałyby się 
konstruktywne dla radzenia sobie. Najczęściej ów sens i zrozumienie faktu 
śmierci tłumaczone są bardziej w kategoriach negatywnych („moŜe mogłam 
coś zrobić”, „moŜe, gdybym kazała mu pójść do lekarza, to...”, „moŜe, gdyby 
tędy nie pojechał, to...” itp.) niŜ pozytywnych („widocznie tak miało być”, „moŜe 
to jakiś waŜny znak dla mnie”, „kaŜdy ma zapisaną swoją godzinę odejścia”, 
„na śmierć zawsze będzie za wcześnie” itp.). Z kolei poczucie zaradności jest 
odpowiedzią na konkretne Ŝyciowe wyzwania, jakie związane są z faktem 
utraty, stąd moŜe mieć tak duŜe znaczenie dla kształtowania konstruktyw-
nych zmian w autoportrecie psychologicznym owdowiałych kobiet. 

Uzyskane w wyniku przeprowadzonej analizy ścieŜek rezultaty umoŜliwiły 
weryfikację hipotezy o wpływie oceny jakości związku małŜeńskiego na 
zmianę w autoportrecie psychologicznym. 

Oceny jakości związku małŜeńskiego kobiety dokonywały retrospektywnie 
(badania w ogóle miały taki charakter). W świetle przeprowadzonej metodą 
analizy ścieŜek weryfikacji moŜna stwierdzić, iŜ ocena jakości związku mał-
Ŝeńskiego nie wpływa ani w sposób bezpośredni, ani pośredni na zmianę  
w autoportrecie psychologicznym owdowiałych kobiet. 

Natomiast, co bardzo interesujące, na wysokość oceny jakości związku 
małŜeńskiego wpływa dotkliwość utraty. W świetle uzyskanych rezultatów 
moŜna stwierdzić, Ŝe im bardziej skrajnie odczuwana jest dotkliwość utraty 
(bardzo słabo albo bardzo mocno), tym ocena jakości związku bardziej wzrasta. 
Dość specyficzne zjawisko badawcze, polegające na tym, Ŝe zmienia się ocena 
czegoś, co juŜ nie istnieje, związane jest z retrospektywnym charakterem ba-
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dań i pozostaje zgodne z dość lakonicznym, ale prawdziwym dla tych badań 
stwierdzeniem, Ŝe to, co jest teraz, wpływa na widzenie tego, co było kiedyś. 

Ponadto – jeśli chodzi o skłonność do wyŜszego oceniania jakości związku 
po śmierci partnera – wyłania się tutaj istotna kwestia wpływu kulturowego. 
W naszym społeczeństwie nie ma przyzwolenia na to, aby mówić źle o zmar-
łym. O zmarłym mówi się dobrze, co z czasem moŜe doprowadzić do wykre-
owania nowego obrazu jego osoby, niemal całkowicie pozbawionego wad.  
W przypadku utraty męŜa ów wyidealizowany obraz moŜe pozytywnie rzuto-
wać na (dokonywaną retrospektywnie) ocenę jakości związku małŜeńskiego. 

Uzyskane w wyniku przeprowadzonej analizy ścieŜek rezultaty umoŜliwiły 
weryfikację hipotezy, która dotyczyła kwestii wpływu dotkliwości utraty na 
zmianę w autoportrecie psychologicznym. Wynika z nich, iŜ dotkliwość utraty 
bezpośrednio wpływa na zmianę w autoportrecie psychologicznym owdowia-
łych kobiet, ale w bardzo specyficzny sposób. OtóŜ – im bardziej skrajna jest 
dotkliwość utraty (przeŜywana jako skrajnie mocno dotkliwa albo jako skraj-
nie słabo dotkliwa), tym bardziej jest destruktywna zmiana w autoportrecie, 
natomiast im rozsądniej i w sposób bardziej zrównowaŜony przeŜywana jest 
dotkliwość utraty, tym bardziej konstruktywna jest zmiana w autoportrecie. 

Uzyskane w wyniku przeprowadzonej analizy ścieŜek rezultaty umoŜliwiły 
weryfikację hipotezy dotyczącej wpływu zadowolenia ze wsparcia na zmianę  
w autoportrecie psychologicznym. Pozwoliły takŜe na postawienie dość nie-
oczekiwanego wniosku, Ŝe niedostateczne zadowolenie ze wsparcia powoduje, 
iŜ zmiana w autoportrecie psychologicznym kobiet po stracie współmałŜonka 
jest bardziej konstruktywna. Ujemną zaleŜność zadowolenia ze wsparcia ze 
zmianą w autoportrecie, polegającą na tym, Ŝe mniejsze zadowolenie ze 
wsparcia wpływa na korzystniejsze zmiany autoportretu, moŜna tłumaczyć 
wzbudzeniem określonej motywacji do zmian, wypływającej z faktu, Ŝe skoro 
wsparcie otoczenia jest funkcjonalne, to – w celu poradzenia sobie – trzeba 
bardziej uruchomić zasoby własne. Zatem słabe zadowolenie z funkcjonalności 
zewnętrznych zasobów moŜe skłaniać kobiety owdowiałe (zwłaszcza te we-
wnątrzsterowne i mające silne poczucie koherencji) do większego uruchamia-
nia wewnętrznych zasobów w procesie radzenia sobie, co wtórnie wyzwoli 
konstruktywne zmiany w autoportrecie. Z kolei duŜe zadowolenie ze wsparcia 
moŜe prowadzić u owdowiałych kobiet do refleksji, iŜ proces radzenia sobie 
jest zasługą bardziej otoczenia niŜ ich własną, co wtórnie pomniejsza wartość 
dokonanych w autoportrecie psychologicznym zmian i wyzwala negatywną ich 
ocenę.  

Rysunek 2 jest syntezą tego, co omówiono powyŜej, a co w świetle prze-
prowadzonych badań warunkuje, stwierdzoną statystycznie, konstruktywną 
zmianę w autoportrecie owdowiałych kobiet. 
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Rysunek 2. Uwarunkowania konstruktywnej zmiany w autoportrecie psychologicznym 
 
 

Dotąd poddano syntezie wyniki, odnoszone do uwarunkowań konstruk-
tywnej zmiany, jaka zachodzi w wyniku przepracowania procesu Ŝałoby  
w autoportrecie psychologicznym ujmowanym całościowo. Jednak, choć ogólna 
zmiana w autoportrecie psychologicznym kobiet po stracie współmałŜonka, 
wykazana we wcześniejszych badaniach, ma wymiar konstruktywny, to w ra-
mach poszczególnych obszarów tego autoportretu jakościowy wymiar zmian 
był zróŜnicowany. Charakter zmian w obszarze funkcjonowania emocjonal-
nego i aktywności Ŝyciowej był bardziej konstruktywny, natomiast w obszarze 
funkcjonowania fizycznego i społecznego – bardziej destruktywny. Uzyskane 
wyniki analizy ścieŜkowej pozwalają na postawienie wniosków odnoszących 
się do uwarunkowań zmiany w poszczególnych obszarach autoportretu (dla 
przejrzystości zaproponowano graficzną formę syntezy – rysunek 3).  

Prezentowany rysunek jest syntezą tego, co – w świetle przeprowadzonych 
badań – warunkuje, stwierdzoną statystycznie, konstruktywną zmianę w ob-
szarze autoportretu: funkcjonowanie emocjonalne. Widać na nim, Ŝe kon-
struktywna zmiana w obszarze autoportretu: funkcjonowanie emocjonalne 
warunkowana jest tak samo, jak zmiana w autoportrecie ujmowanym global-
nie, co wynika z faktu, Ŝe zmiana w obszarze funkcjonowania emocjonalnego 
najbardziej kształtuje zmianę w całym autoportrecie psychologicznym. 
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Rysunek 3. Uwarunkowania konstruktywnej zmiany w obszarze autoportretu: funk-
cjonowanie emocjonalne 

 
 

Analizując rysunek 3 moŜna uznać, iŜ konstruktywne zmiany w obszarze 
funkcjonowania emocjonalnego wprowadzają kobiety, które mają silne we-
wnętrzne przekonanie o tym, Ŝe to one mają wpływ na bieg zdarzeń i posia-
dają zasoby potrzebne do radzenia sobie (wewnętrzne umiejscowienie kon-
troli). Są one przekonane, Ŝe to, co dzieje się wokół nich, jest wytłumaczalne  
i warte zaangaŜowania, dostrzegają zasoby zarówno w sobie, jak i poza sobą, 
które mogą dobrze wykorzystać, zatem mają silne poczucie zaradności, sen-
sowności i zrozumiałości (silne poczucie koherencji). Utratę męŜa potrafią 
rozsądniej (lub w sposób zrównowaŜony emocjonalnie) wartościować (opty-
malna dotkliwość utraty); w sytuacji deficytu wsparcia poprzez swoją we-
wnętrzną kontrolę i siłę koherencji bardziej uruchamiają i spoŜytkowują za-
soby własne (małe zadowolenie ze wsparcia). 

Kolejny rysunek (rys. 4) jest syntezą tego, co – w świetle przeprowadzo-
nych badań – warunkuje, stwierdzoną statystycznie, konstruktywną zmianę  
w obszarze autoportretu: aktywność Ŝyciowa.  
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Rysunek 4. Uwarunkowania konstruktywnej zmiany w obszarze autoportretu: aktyw-
ność Ŝyciowa 

 

Konstruktywne zmiany w obszarze aktywności Ŝyciowej wprowadzają ko-
biety owdowiałe, które mają silne wewnętrzne przekonanie o tym, Ŝe to one 
wpływają na bieg zdarzeń i posiadają niezbędne zasoby potrzebne do radzenia 
sobie (wewnętrzne umiejscowienie kontroli). Są przekonane, Ŝe to, co się wokół 
nich dzieje, jest wytłumaczalne i warte zaangaŜowania. Dostrzegają –  zarów-
no w sobie, jak i poza sobą – zasoby, które mogą dobrze wykorzystać, zatem 
mają silne poczucie zaradności, sensowności i zrozumiałości (silne poczucie 
koherencji). Z róŜnych przyczyn skrajnie dotkliwie przeŜywają utratę męŜa 
(skrajna dotkliwość utraty); w sytuacji deficytu wsparcia poprzez swoją 
wewnętrzną kontrolę i siłę koherencji bardziej uruchamiają i spoŜytkowują 
zasoby własne (małe zadowolenie ze wsparcia) (rys. 4). 

O ile konstruktywny wpływ silnego poczucia koherencji i wewnętrznego 
umiejscowienia kontroli wydaje się jasny, to niewątpliwie głębszej interpreta-
cji wymaga kwestia wpływu skrajnej dotkliwości utraty na konstruktywną 
zmianę w aktywności Ŝyciowej. ZauwaŜenie konstruktywnych zmian w obsza-
rze aktywności Ŝyciowej przez kobiety, które śmierć małŜonka oceniły jako 
bardzo dotkliwą, moŜna tłumaczyć faktem ogromnego przeŜycia emocjonal-
nego, jakim dla tych kobiet jest utrata ukochanego towarzysza Ŝycia. W takiej 
sytuacji zwiększona aktywność Ŝyciowa jest niewątpliwie sposobem na men-
talne odejście od ciągłego emocjonalnego przeŜywania utraty, rozpamiętywa-
nia tego, co się stało, na zasadzie zwykłego odwracania uwagi – wejścia w wir 
obowiązków. Konstruktywna zmiana, polegająca na zwiększeniu aktywności 
Ŝyciowej, moŜe takŜe stanowić zwyczajną odpowiedź na konieczne zmiany  
w codziennym Ŝyciu, jakie nieuchronnie niesie ze sobą utrata męŜa. Wyzwo-
lone tą drogą przeświadczenie o własnej skuteczności, nabranie przekonania 
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o tym, Ŝe moŜna samodzielnie podejmować decyzje, być przedsiębiorczym, jest 
związane z odkrywaniem zasobów własnych, które w sytuacji trudnej mogą 
zostać spoŜytkowane, a których odkrycie jest poświadczone pozytywną zmianą 
w aktywności Ŝyciowej. 

Z kolei interpretacja przyczyn pojawienia się zwiększonej aktywności Ŝy-
ciowej u kobiet, które śmierć małŜonka oceniły jako słabo dotkliwą, wymagała 
nieco głębszej analizy. Jako bardzo prawdopodobne uznano, Ŝe zadeklarowane 
poczucie słabej dotkliwości utraty wiąŜe się z opóźnieniem bądź zablokowa-
niem reakcji Ŝałoby – być moŜe, gdyby związane z tym mechanizmy obronne 
zostały rozbite w procesie terapeutycznym, dotkliwość utraty okazałaby się 
bardzo duŜa. Zablokowana reakcja emocjonalna prowadzi bowiem do nagro-
madzenia ogromnej ilości energii, która moŜe kumulować emocjonalne przeŜy-
wanie charakterystyczne dla mocnej dotkliwości utraty. Chcąc znaleźć dla sie-
bie ujście, energia ta moŜe manifestować się w postaci ogólnego zwiększenia 
aktywności Ŝyciowej. 

Inne wytłumaczenie faktu, iŜ słaba dotkliwość utraty prowadzi do zwięk-
szenia aktywności Ŝyciowej, moŜna odnieść do kwestii jakości związku małŜeń-
skiego. Z pewnością kobieta Ŝyjąca w nieudanym związku, za Ŝycia męŜa nie 
mogła podejmować wielu aktywności Ŝyciowych, takich jak: dbanie o rozwój 
zainteresowań, realizacja Ŝyciowych planów, podejmowanie nowych wyzwań, 
organizowanie dodatkowych interesujących zajęć dla siebie itp. W sytuacji, 
gdy następuje utrata męŜa, kończą się dla kobiety ograniczenia, a stwarza się 
okazja do tego, aby zacząć realizować to, co za Ŝycia męŜa pozostawało tylko  
w sferze marzeń i planów. 

Kolejny rysunek (rys. 5) jest syntezą tego, co – w świetle przeprowadzo-
nych badań – warunkuje, stwierdzoną statystycznie, destruktywną zmianę  
w obszarze autoportretu: funkcjonowanie fizyczne. 
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Destruktywne zmiany w obszarze funkcjonowania fizycznego wprowa-
dzają kobiety owdowiałe, które mają silne wewnętrzne przekonanie o tym, Ŝe 
to one mają wpływ na bieg zdarzeń i posiadają niezbędne zasoby potrzebne do 
radzenia sobie (wewnętrzne umiejscowienie kontroli). Są one przekonane, Ŝe 
to, co się wokół nich dzieje, jest wytłumaczalne i warte zaangaŜowania. Do-
strzegają – zarówno w sobie, jak i poza sobą – zasoby, które mogą dobrze wy-
korzystać, zatem mają silne poczucie zaradności, sensowności i zrozumiałości 
(silne poczucie koherencji); przeŜywają jedną ze skrajnych form dotkliwości 
utraty (skrajna dotkliwość utraty). W sytuacji duŜego wsparcia słabo urucha-
miają i spoŜytkowują zasoby własne (duŜe zadowolenie ze wsparcia). Wyniki 
dotyczące destruktywnej zmiany i jej uwarunkowań w odniesieniu do obszaru 
funkcjonowania fizycznego są najbardziej zaskakujące. Z duŜym prawdopodo-
bieństwem naleŜy przypuszczać, Ŝe wyniki te kształtowane są jakąś inną,  
o wiele bardziej istotną zmienną, która nie jest kontrolowana w badaniach 
(rys. 5). Przypuszczenia autorki pracy idą najbardziej w stronę wpływu kul-
turowego. PrzeŜywanie Ŝałoby i pewne stereotypy z tym związane są w naszej 
kulturze ściśle określone, zakorzenione i mocno oczekiwane. Ponadto osobny, 
aczkolwiek bardzo istotny, obszar wyjaśnień i interpretacji destruktywnych 
zmian w funkcjonowaniu fizycznym kobiet owdowiałych związany jest z reak-
cjami psychosomatycznymi typowymi dla sytuacji stresowych. 

Kolejny rysunek (rys. 6) jest syntezą tego, co – w świetle przeprowadzo-
nych badań – warunkuje, stwierdzoną statystycznie, destruktywną zmianę  
w obszarze autoportretu: funkcjonowanie społeczne. 
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Destruktywne zmiany w obszarze funkcjonowania społecznego wprowa-
dzają kobiety owdowiałe, które łatwiej zmieniają postawy pod wpływem naci-
sków otoczenia (zewnętrzne umiejscowienie kontroli). Mają one silne poczucie 
zaradności, zatem potrafią dobrze spoŜytkować zasoby, które same posiadają, 
bez konieczności poszukiwania ich na zewnątrz (silne poczucie zaradności). 
Wykazują jednocześnie słabe poczucie sensowności i zrozumiałości; przeŜy-
wają jedna ze skrajnych form dotkliwości utraty (skrajna dotkliwość utraty). 
Są one zadowolone ze wsparcia, jakie otrzymują z zewnątrz, nie są zatem 
zmuszone do poszukiwania pomocy (duŜe zadowolenie ze wsparcia).  

Silne poczucie zaradności moŜe powodować, Ŝe kobieta rzadziej zabiega  
o społeczny kontakt. Sytuacja ta jest poniekąd zrozumiała – silne poczucie za-
radności związane jest z silnym przekonaniem, Ŝe jest się w posiadaniu zaso-
bów niezbędnych do poradzenia sobie w kryzysie, zatem nie trzeba ich szukać 
poza sobą (w otoczeniu bliskich i znajomych), a to wsparcie, którego otoczenie 
samo udziela, zupełnie wystarcza, więc teŜ nie trzeba dodatkowo o nie zabie-
gać. Kobieta owdowiała moŜe zatem konstruktywnie radzić sobie po śmierci 
męŜa, a negatywna zmiana w obszarze funkcjonowania społecznego moŜe być 
związana z utratą roli, która wyzwala bardzo mocne przeświadczenie, Ŝe „nie 
pasuje się” do towarzystwa. Ta kwestia wydaje się najwaŜniejsza w kontekście 
rozwaŜanej destruktywnej zmiany w funkcjonowaniu społecznym. Oczekiwa-
nie roli, wypływające bezpośrednio od otoczenia, jest bardzo silne, a najbar-
dziej zdaje się dotyczyć społecznego funkcjonowania kobiety owdowiałej (oraz 
wcześniej omawianego funkcjonowania fizycznego). W sytuacji, gdy kobieta ta 
jest skłonna łatwo zmieniać postawy pod naciskiem otoczenia (poprzez ze-
wnętrzne umiejscowienie kontroli), pogorszenie funkcjonowania społecznego 
po utracie męŜa (skrajnie ocenianej pod względnej dotkliwości) moŜe być duŜe. 

 

* 

WaŜna refleksja, wypływająca z niniejszych badań, skłania do głębszego za-
stanowienia się nad uwzględnieniem (w ewentualnych przyszłych badaniach 
podejmujących podobną problematykę) wpływu kulturowego na kształtowanie 
zmian w autoportrecie psychologicznym jednostki po utracie osoby bliskiej, jak 
i kwestii związanych z wpływem nowego przepisu roli społecznej na funkcjo-
nowanie osoby osieroconej. 

NaleŜy podkreślić, iŜ poddane w prezentowanych badaniach weryfikacji 
uwarunkowania zmiany w autoportrecie psychologicznym owdowiałych kobiet 
zostały wybrane spośród wielu zmiennych (pewnie nie do końca moŜliwych do 
poznania i nazwania na etapie wstępnego doboru), które potencjalnie takŜe 
mogłyby wykazać swoją istotność wpływu. Jak się okazało, uwarunkowania te 
wyjaśniły w jakimś stopniu badane zjawisko, choć nie wyjaśniają one całości 
problemu badawczego, a jedynie pewien jego obszar (33%). Jednak, jak twier-
dzi Matuszewski: „jest rzeczą zrozumiałą, Ŝe pierwsze kroki badacza, czy to  
w nauce, czy to w wiedzy potocznej, nie muszą automatycznie prowadzić do 
sukcesu. Dopiero zebranie pewnych doświadczeń, ich weryfikacja i krytyczna 
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analiza, pozwalają na korygowanie pierwszej propozycji” (1983, s. 217). Wła-
śnie taki sposób myślenia o zgłębianej w niniejszym artykule problematyce 
badawczej jest proponowany, gdyŜ stanowi on klucz do dalszych, coraz pełniej-
szych poszukiwań i wyjaśnień. 
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Wyniki eksploracyjnej analizy ścieŜek (N = 100) MODEL 5A 
Chi-square = 45,583     df = 37      p = 0,157     AGFI = 0,872     GFI = 0,928 

 
Eksploracyjna analiza ścieŜek – zredukowany do zaleŜności istotnych model badawczy; 

*** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05 
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