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Artykuł przedstawia proces konstrukcji Skali Transcendencji Duchowej (STD), opartej na koncepcji Ralpha Piedmonta. Przez transcendencjĊ duchową autorzy rozumieją zdolnoĞü do wyjĞcia poza
bezpoĞrednie poczucie czasu i miejsca oraz widzenia Īycia z wiĊkszej, bardziej obiektywnej perspektywy. NarzĊdzie składa siĊ z dwóch podskal: Transcendencji WłaĞciwej i OtwartoĞci Duchowej. STD charakteryzuje siĊ dobrymi właĞciwoĞciami psychometrycznymi oraz wysoką trafnoĞcią.
W badaniach walidacyjnych (N = 1859) testowano związki STD (wyniku ogólnego i skal składowych) z potrzebą aprobaty społecznej, istniejącymi miarami duchowoĞci i religijnoĞci, materializmu oraz NEO-FFI. NarzĊdzie moĪe byü przydatne w badaniach eksperymentalnych i teoretycznych nad transcendencją duchową. Przeznaczone jest do badania osób po 16 roku Īycia.
Słowa kluczowe: transcendencja duchowa, konstrukcja narzĊdzia.
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jako psychologia religii i duchowoĞci. DuchowoĞü jest równieĪ obiektem
zainteresowaĔ badawczych w innych niĪ religijna obszarach psychologii – osobowoĞci, społecznej, zarządzania czy psychoterapii (np. Paloutzian i Park, 2005).
Wskazując na wzrastające znaczenie problematyki duchowoĞci w naukach
społecznych w ogóle, Grygier (2010) podaje, Īe w bazach Institute for Scientific
Information pod hasłem “spirituality” (duchowoĞü) przed rokiem 2000 zaindeksowanych jest mniej niĪ 100 pozycji rocznie, a w roku 2008 – aĪ 489. Odzwierciedla to ogromny przyrost publikacji, wynikający ze zwiĊkszonego zainteresowania zjawiskiem (por. teĪ RóĪycka i SkrzypiĔska, 2011; SkrzypiĔska, Grzymała-MoszczyĔska i Jarosz, 2013).
DuchowoĞü doczekała siĊ licznych konceptualizacji teoretycznych i wielu
narzĊdzi pomiarowych (por. np. Davis i in., 2009; Hill, 2005; Hill i Pargament,
2003; Kapuscinski i Masters, 2010; Yakushko, 2011). Definicje duchowoĞci
moĪna podzieliü na dwie grupy: (1) zakładające, Īe duchowoĞü zawsze dotyczy
relacji z Bogiem (lub Istotą WyĪszą), i (2) pozbawione tego załoĪenia (por. Westerink, 2012). WĞród naleĪących do pierwszej grupy wymieniü moĪna definicjĊ
Bennera (1989), według którego duchowoĞü to „odpowiedĨ człowieka na łaskawe wezwanie Boga do związku z nim samym” (s. 20), lub Armstronga (1995;
za: Zinbauer i Pargament, 2005), który przedstawia duchowoĞü jako „obecnoĞü
związku z Istotą WyĪszą, który wpływa na sposób działania jednostki w Ğwiecie”
(s. 3). W drugiej grupie spoĞród klasycznych ujĊü na uwagĊ zasługuje definicja
Doyle’a (1992): „poszukiwanie egzystencjalnego sensu” (s. 302). Dla Shafranske
i Gorsucha (1984) duchowoĞü to „transcendentny wymiar ludzkiego doĞwiadczenia, odkrywany w chwilach, w których jednostka podwaĪa sens swojej egzystencji i próbuje odnaleĨü siĊ w szerszym ontologicznym kontekĞcie” (s. 231).
Wspólne dla wielu spoĞród definicji duchowoĞci elementy to odwołanie do jednoĞci, transcendencji i poszukiwania sensu. Na podstawie analizy 73 definicji
duchowoĞci w pracach anglojĊzycznych z zakresu nauk o zdrowiu, Chiu i współautorzy (2004) wyróĪnili ich wspólne komponenty: (1) egzystencjalna rzeczywistoĞü lub sens i sposób bycia w Īyciu; (2) transcendencja; (3) powiązanie i całoĞciowoĞü; (4) obecnoĞü jednoczącej siły lub energii.
W porównaniu z sytuacją istniejącą w literaturze anglojĊzycznej niewiele jest
polskojĊzycznych narzĊdzi do pomiaru duchowoĞci (por. np. Jarosz, 2011). Do
nielicznych miar przeznaczonych wyłącznie do pomiaru tego zjawiska naleĪy
Kwestionariusz Samoopisu Heszen-Niejodek i GruszczyĔskiej (2004), Skala
Poczucia ĝwiĊtoĞci Sochy (2007), Kwestionariusz Sfery Duchowej SkrzypiĔskiej i Karasiewicza (zob. artykuł zamieszczony w niniejszym numerze Roczni-
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ków Psychologicznych, s. 487-512) czy nieopublikowana skala Owczarek
(2004). ĩadna z wymienionych skal nie opiera siĊ ĞciĞle na jednej koncepcji
teoretycznej.

PODSTAWY TEORETYCZNE
KONSTRUKCJI SKALI

PoniewaĪ w literaturze przedmiotu panuje swoisty chaos definicyjny, waĪne
jest, by tworząc narzĊdzie do pomiaru duchowoĞci, oprzeü je na ĞciĞle okreĞlonej
definicji, bĊdącej jej podstawą. W celu wypełnienia istniejącej luki na polskim
„rynku” metod badawczych autorzy postawili sobie za zadanie skonstruowanie
skali opartej na jednej z najwaĪniejszych współczesnych teorii dotyczących duchowoĞci – teorii transcendencji duchowej Piedmonta (1999, 2001). Za wyborem
tej właĞnie koncepcji przemawia m.in. dokładne umiejscowienie duchowoĞci
w strukturze osobowoĞci, szczegółowe okreĞlenie jej relacji wobec religijnoĞci
oraz wieloĞü prac empirycznych z róĪnych krajów i obszarów badaĔ nawiązujących do tej teorii (np. Diessner i in., 2008; Carter, 2009; Burris, Sauer i Carlson, 2011; Tomcsanyi i in., 2013). Zgodnie z definicją Piedmonta transcendencja
duchowa to „zdolnoĞü jednostek do wyjĞcia poza ich bezpoĞrednie poczucie czasu i miejsca oraz do widzenia Īycia z szerszej, bardziej obiektywnej perspektywy” (Piedmont, 1999, s. 988). MoĪna ją przeciwstawiü materializmowi (Piedmont, 2004), czyli pragnieniu posiadania dóbr i satysfakcji z ich posiadania
(Kasser, 2002; Richins i Dawson, 1992; Zawadzka, 2006).
Zdaniem Piedmonta transcendencja duchowa jest cechą osobowoĞci wspólną
dla ludzi na całym Ğwiecie. Sądzi on, Īe stanowi ona uzupełnienie cech osobowoĞci modelu Wielkiej Piątki i przedstawia na to przekonujące dowody (np.
Piedmont, 1999, 2007; Piedmont, i in., 2009; por. teĪ Saucier i Goldberg, 1998;
Rican i Janosova, 2010). W ramach transcendencji duchowej Piedmont wyróĪnia
siedem aspektów: spełnienie w modlitwie (odczuwanie radoĞci i zadowolenia
w osobistym kontakcie z transcendentną rzeczywistoĞcią, spełnienie w modlitwie
lub medytacji), uniwersalnoĞü (wiara w jednoĞü całego Īycia), poczucie wiĊzi
(poczucie bycia czĊĞcią ludzkoĞci, niezbĊdną dla utrzymania nieprzerwanej
harmonii, wiĊzi z innymi ludĨmi przekraczającej nawet Ğmierü), tolerowanie
paradoksów (zdolnoĞü do myĞlenia w terminach „i tak, i tak”, raczej niĪ „albo-albo”, tolerowanie sprzecznoĞci i niespójnoĞci we własnym Īyciu), nieosądzanie
(akceptowanie Īycia i innych ludzi na ich warunkach, unikanie osądzania innych,
wraĪliwoĞü na potrzeby i cierpienie innych ludzi), pełne odczuwanie (chĊü
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pełnego przeĪywania kaĪdej chwili, przyjmowanie doĞwiadczeĔ Īyciowych jako
okazji do radoĞci i rozwoju), wdziĊcznoĞü (poczucie wdziĊcznoĞci i zachwytu
wobec wszystkich aspektów swojego Īycia). Zdaniem autorów artykułu naleĪy
do tej listy dodaü jeszcze jeden aspekt. Został on okreĞlony w trakcie dyskusji
miĊdzy osobami zajmującymi siĊ naukowo tą tematyką i obejmuje poczucie
bycia czĊĞcią waĪniejszej od siebie samego sprawy lub idei. Zdecydowano siĊ
nadaü mu roboczą nazwĊ „ideowoĞü”.
PoniewaĪ Piedmont zakłada, Īe transcendencja duchowa jest szóstą cechą
osobowoĞci, przy konstrukcji własnej skali odrzucił wiĊc wszystkie aspekty
transcendencji duchowej, które korelowały z którąkolwiek z cech Wielkiej Piątki
(Costa i McCrae, 1992). Wskutek tego w skład skonstruowanej przez niego skali
ASPIRES weszły jedynie: spełnienie w modlitwie, uniwersalnoĞü i poczucie
wiĊzi (Piedmont, 2010).
Transcendencja duchowa jest ĞciĞle powiązana z religijnoĞcią. Piedmont
(2010) uwaĪa transcendencjĊ duchową za cechĊ osobowoĞci, natomiast religijnoĞü za sentyment – zjawisko powstałe w oparciu o cechy osobowoĞci, lecz niebĊdące jedną z nich. ReligijnoĞü i duchowoĞü wykazują silne pozytywne powiązanie, choü nie są toĪsame. Inni autorzy bardzo róĪnorodnie ujmują związek miĊdzy duchowoĞcią a religijnoĞcią. Czasami traktują te zjawiska jako rozłączne
(Pawuczuk, 2004), niekiedy ujmują religijnoĞü jako formĊ duchowoĞci (Libiszowska-ĩółtkowska, 2010; Socha, 2010; Zinnbauer – w: Zinnbauer i Pargament, 2005), a duchowoĞü jako formĊ religijnoĞci (JeĪowski, 2010; Pargament
– w: Zinnbauer i Pargament, 2005; Saroglou, 2011). Czasem oba konstrukty są
traktowane jako czĊĞciowo zachodzące na siebie (Saucier i SkrzypiĔska, 2006)
lub wrĊcz synonimy (Grom, 2009). NiezaleĪnie od definiowania relacji miĊdzy
nimi, wiĊkszoĞü autorów wskazuje na pozytywny związek miĊdzy duchowoĞcią
a religijnoĞcią. Do podobnych wniosków prowadzą badania korelacyjne (np.
Piedmont, 2010; Saroglou i Galand, 2004).
Na podstawie wyĪej opisanych powiązaĔ, do potwierdzenia trafnoĞci Skali
Transcendencji Duchowej (STD) postanowiono wykorzystaü jego korelacje z nastĊpującymi zmiennymi: materializm, religijnoĞü oraz cechy Wielkiej Piątki.
Oczekiwano równieĪ, Īe poziom transcendencji duchowej bĊdzie wyĪszy u osób
duchownych niĪ u pozostałych badanych oraz Īe bĊdzie wyĪszy wĞród osób wierzących niĪ niewierzących. Sprawdzono takĪe korelacje konstruowanego narzĊdzia z istniejącymi miarami duchowoĞci oraz zbadano związek STD z tendencją
do zgadzania siĊ, do udzielania skrajnych odpowiedzi, a takĪe ze zmienną aprobaty społecznej.
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WŁAĝCIWOĝCI PSYCHOMETRYCZNE
SKALI TRANSCENDENCJI DUCHOWEJ (STD)

Charakterystyka badanych prób
W ramach konstrukcji skali zbadano łącznie 1859 osób, wchodzących
w skład czterech prób. W próbie I czĊĞü badanych odpowiadała na pytania
o czĊstoĞü praktyk religijnych. W próbie znajdowało siĊ 988 osób (557 kobiet
i 164 mĊĪczyzn, 269 osób nie podało płci), w wieku od 18 do 61 lat. Próba II
składała siĊ z 614 osób (449 kobiet, 157 mĊĪczyzn, 8 osób nie podało płci)
w wieku od 18 do 71 lat. Poza STD badani wypełniali SkalĊ Fundamentalizmu
Religijnego i Inwentarz ĩycia Religijnego. CzĊĞü osób wypełniała równieĪ kwestionariusz NEO-FFI, SkalĊ Materializmu, Kwestionariusz Samoopisu i Kwestionariusz Sfery Duchowej. W skład próby III weszło 128 osób (78 kobiet i 33 mĊĪczyzn; 17 osób nie podało płci), w wieku od 19 do 49 lat. Wypełniały one STD
dwukrotnie, w odstĊpie dwóch tygodni. Osoby badane z próby III wypełniały teĪ
Kwestionariusz Aprobaty Społecznej i SkalĊ UpodobaĔ. Dobór osób badanych
do prób I-III był przypadkowy. W skład próby IV weszło 129 osób duchownych,
48 kobiet i 81 mĊĪczyzn (w tym 30 ksiĊĪy i 51 zakonników), w wieku od 23 do
75 lat. Wypełniali oni jedynie STD.
Opis zastosowanych metod badawczych
Kwestionariusz Aprobaty Społecznej słuĪy do pomiaru zmiennej aprobaty
społecznej (WilczyĔska i Drwal, 1995).
Skala UpodobaĔ Jakubowskiej (2005) jest przeznaczona do pomiaru
tendencji do zgadzania siĊ i do udzielania skrajnych odpowiedzi.
Kwestionariusz Samoopisu Heszen-Niejodek i GruszczyĔskiej (2004) słuĪy
do badania duchowoĞci.
Kwestionariusz Sfery Duchowej SkrzypiĔskiej i Karasiewicza (zob.
s. 487-512 niniejszego numeru Roczników) jest przeznaczony do badania
duchowoĞci.
Skala Materializmu bada satysfakcjĊ z posiadania dóbr materialnych
(Zawadzka, 2006).
Inwentarz ĩycia Religijnego Batsona i Schoenrade (1991a, 1991b), w adaptacji Sochy (1999), słuĪy do pomiaru orientacji religijnych: poszukującej, wewnĊtrznej i zewnĊtrznej.

456

J. PIOTROWSKI, K. SKRZYPIēSKA, M. ĩEMOJTEL-PIOTROWSKA


Skala Fundamentalizmu Religijnego Altemeyera i Hunsbergera (1992) jest
przeznaczona do pomiaru fundamentalizmu religijnego, rozumianego jako całkowite przyjmowanie dogmatów religijnych.
Inwentarz OsobowoĞci NEO-FFI McCrae i Costy (1987) w adaptacji Zawadzkiego, Strelaua, Szczepaniak i ĝliwiĔskiej (1998).
WstĊpny etap konstrukcji
Skali Transcendencji Duchowej
WyjĞciowa pula twierdzeĔ Skali Transcendencji Duchowej (STD) zawierała
40 pozycji. Odnosiły siĊ one do oĞmiu aspektów duchowoĞci: siedem pochodziło
bezpoĞrednio z koncepcji transcendencji duchowej Piedmonta, a ósmy aspekt
okreĞlony został przez autorów jako poczucie jednoĞci ze sprawą bądĨ ideą
wykraczającą poza jednostkowe „ja”. Twierdzenia wygenerowano w oparciu
o analizĊ poszczególnych aspektów duchowoĞci oraz ASPIRES Piedmonta
(2010). Początkowo kaĪdemu aspektowi odpowiadało piĊü pytaĔ. Selekcji pytaĔ
dokonano w oparciu o wyniki analizy czynnikowej i analizĊ rzetelnoĞci poszczególnych skal. UsuniĊte zostały twierdzenia, których ładunki czynnikowe były
niĪsze niĪ 0,40, ze zbyt wysokimi ładunkami czynnikowymi w innym niĪ zakładany czynnik oraz obniĪające rzetelnoĞü podskal.
Wyniki analizy czynnikowej
AnalizĊ czynnikową przeprowadzono na materiale zebranym w próbie I. Wykonano analizĊ czynnikową metodą głównych składowych z rotacją metodą
Oblimin (metodĊ tĊ wybrano, gdyĪ nie zakładano ortogonalnoĞci czynników). Na
podstawie analizy wykresu osypiska zdecydowano siĊ na wyodrĊbnienie dwóch
czynników. Pierwszy, o wartoĞci własnej 9,41, tłumaczył 23,53% wariancji. Drugi, o wartoĞci własnej 4,14, tłumaczył 10,34% wariancji. Na podstawie wartoĞci
ładunków czynnikowych (por. Tabela 1) oraz analizy rzetelnoĞci do czynnika 1
zaliczono 11 pytaĔ (odrzucając pozycje obniĪające rzetelnoĞü skali). Czynnik
nazwano „Transcendencją WłaĞciwą”. W jego skład weszły pytania dotyczące
aspektów: spełnienie w modlitwie, uniwersalnoĞü, poczucie wiĊzi oraz ideowoĞü.
Do czynnika 2 zaliczono równieĪ 11 pytaĔ; nazwano go „OtwartoĞcią Duchową”. W jego skład weszły pytania dotyczące: tolerowania paradoksów, nieoceniania, pełnego odczuwania i wdziĊcznoĞci.
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Tabela 1.
Nasycenie (ładunki czynnikowe) poszczególnych pozycji czynnikami 1 i 2 uzyskanymi
w wyniku analizy czynnikowej po zastosowaniu rotacji OBLIMIN
Czynnik 1
9,41
23,53

Czynnik 2
4,14
10,34

DoĞwiadczyłem głĊbokiego zaspokojenia i radoĞci poprzez moją
modlitwĊ lub medytacjĊ

0,80

0,03

CzerpiĊ wewnĊtrzną siłĊ i / lub spokój z modlitwy lub medytacji

0,79

-0,01

Istnieje wyĪszy poziom ĞwiadomoĞci duchowej, który łączy wszystkich
ludzi

0,76

0,17

WierzĊ, Īe Īycie jest czĊĞcią wiĊkszego planu

0,71

0,33

Potrzeby mojego ciała nie powstrzymują mnie od modlitwy lub
medytacji

0,68

0,04

WierzĊ, Īe na pewnym poziomie moje Īycie jest połączone z całym
rodzajem ludzkim

0,67

0,26

CzujĊ, Īe jestem czĊĞcią ludzkoĞci, potrzebną do utrzymywania harmonii

0,66

0,36

WierzĊ, Īe Īycie ma jakieĞ głĊbsze znaczenie

0,65

0,42

ModlĊ siĊ lub medytujĊ, aby osiągnąü wyĪszy poziom ĞwiadomoĞci
duchowej

0,64

-0,01

Kiedy modlĊ siĊ lub medytujĊ, zapominam o sprawach tego Ğwiata

0,64

-0,06

CzujĊ siĊ czĊĞcią wiĊkszej, wykraczającej poza mnie sprawy

0,64

0,32

CzujĊ, Īe na pewnym wyĪszym poziomie wszystkich łączy wspólna
wiĊĨ

0,62

0,12

CzujĊ siĊ lepszym człowiekiem dziĊki temu, Īe biorĊ udział w sprawach
waĪniejszych ode mnie

0,58

0,41

Mam nadal silne emocjonalne wiĊzi z kimĞ, kto juĪ nie Īyje

0,44

0,16

Jestem ogniwem w łaĔcuchu pokoleĔ mojej rodziny, mostem miĊdzy
przeszłoĞcią a przyszłoĞcią

0,43

0,36

Warto podporządkowaü całe swoje Īycie naprawdĊ waĪnej sprawie

0,41

0,22

Ludzie, których naprawdĊ podziwiam, to ci, którzy poĞwiĊcili siĊ
w pełni w imiĊ waĪnych spraw

0,40

0,30

Postacie niektórych moich krewnych nadal wpływają na moje obecne
Īycie, mimo Īe oni juĪ nie Īyją

0,30

0,18

-0,27

0,23

0,33

0,66

WartoĞü własna
% wariancji wyjaĞnionej

Nie ma jednej słusznej drogi w Īyciu
Uczestniczenie w realizacji waĪnych dla mnie spraw daje mi poczucie
sensu Īycia
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Jestem wdziĊczny za szanse, które otrzymałem w Īyciu

0,40

0,65

Codzienne doĞwiadczenia są dla mnie okazją do zabawy i rozwoju

0,08

0,64

KaĪda chwila mojego Īycia jest dla mnie waĪna

0,23

0,62

CzujĊ, Īe mierzenie siĊ z trudnoĞciami bardzo mnie wzbogaca

0,28

0,61

CzujĊ, Īe moje Īycie to wyjątkowy cud

0,47

0,60

PotrafiĊ cieszyü siĊ bieĪącą chwilą

0,06

0,59

Odczuwam głĊboką wdziĊcznoĞü za wszystko, co spotkało mnie w Īyciu

0,49

0,58

Moje Īycie jest najpiĊkniejszym darem

0,39

0,55

Staram siĊ nie zamykaü mojego umysłu na rzeczy dziwne i niezwykłe

0,14

0,50

WyjątkowoĞü mojego Īycia wprawia mnie w zadziwienie

0,33

0,50

-0,05

0,49

0,20

0,49

-0,13

0,46

W wielu sytuacjach prawda jest bardziej skomplikowana, niĪ to siĊ
wydaje

0,11

0,45

TroszczĊ siĊ o tych, którzy nastąpią po mnie

0,34

0,43

Staram siĊ zrozumieü innych zamiast ich osądzaü

0,09

0,43

Nie osądzam niczyjego Īycia

0,14

0,41

WierzĊ, Īe nie mam prawa oceniaü cudzych działaĔ

0,22

0,40

Unikam oceniania innych ludzi

0,05

0,29

-0,07

0,23

CeniĊ to, Īe Īycie jest pełne paradoksów
Z radoĞcią przyjmujĊ wszystko, co przynosi Īycie
ĝwiat jest ciekawy dziĊki temu, Īe zawiera wiele sprzecznoĞci

AkceptujĊ innych ludzi takimi, jacy są

Pismem półgrubym wyróĪniono te ładunki czynnikowe, które zadecydowały o włączeniu pozycji do danej skali.
Pozostałe pozycje nie zostały włączone do skal z uwagi na zbyt niskie ładunki czynnikowe, ładunki czynnikowe
nie pozwalające na jednoznaczne włączenie ich do którejĞ ze skali i / lub obniĪające rzetelnoĞü skal.
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Wyniki uzyskane w wyróĪnionych podskalach korelowały istotnie ze sobą:
r = 0,32, p < 0,001. Dla próby II korelacja miĊdzy podskalami wyniosła:
r = 0,31, p < 0,01, a dla próby III: r = 0,48, p < 0,001. Zdecydowano siĊ
w związku z tym na obliczanie takĪe wyniku ogólnego Skali Transcendencji
Duchowej.
RzetelnoĞü
SpójnoĞü wewnĊtrzna skal zmierzona została na danych uzyskanych w próbie I, a stałoĞü czasowa na danych z próby III. Dla podskali Transcendencji
WłaĞciwej spójnoĞü wewnĊtrzna wyniosła Į = 0,89, a stałoĞü czasowa r = 0,92.
Dla OtwartoĞci Duchowej współczynniki te wyniosły odpowiednio Į = 0,80 oraz
r = 0,81. SpójnoĞü wewnĊtrzna całej skali wyniosła Į = 0,87, a stałoĞü czasowa
r = 0,91.
ĝrednie wyniki podskal Skali Transcendencji Duchowej
oraz wynik ogólny
ĝredni wynik w całej skali (próba I) był równy 2,87 (SD = 0,45). W przypadku podskal było to: M = 2,61, SD = 0,64 dla podskali Transcendencji WłaĞciwej oraz M = 3,13, SD = 0,46 dla podskali OtwartoĞci Duchowej.
Związek wyników w Skali Transcendencji Duchowej
z wiekiem i płcią
Związek wyników STD z wiekiem i płcią badano na danych z próby II. Obie
podskale korelowały dodatnio z wiekiem (r = 0,16, p < 0,01 – dla Transcendencji
WłaĞciwej; r = 0,12, p < 0,01 – dla OtwartoĞci Duchowej), podobnie jak wynik
ogólny STD (r = 0,17, p < 0,01).
Kobiety uzyskały w Skali Transcendencji Duchowej wyĪsze wyniki (M =
= 2,95, SD = 0,40) niĪ mĊĪczyĨni (M = 2,75, SD = 0,46), t(173,65) = 4,33,
p < 0,001. W podskali Transcendencji WłaĞciwej wyniki kobiet okazały siĊ wyĪsze (M = 2,66, SD = 0,61) niĪ mĊĪczyzn (M = 2,42, SD = 0,67), t(516) = 3,60,
p < 0,001, podobnie jak w podskali OtwartoĞci Duchowej, t(516) = 4,03,
p < 0,001 (odpowiednio M = 3,24, SD = 0,39 dla kobiet i M = 3,07, SD = 0,47
dla mĊĪczyzn).
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Związki Skali Transcendencji Duchowej
z aprobatą społeczną i stylami udzielania odpowiedzi
Tabela 2.
Współczynniki korelacji (r Pearsona) miĊdzy Skalą Transcendencji Duchowej a aprobatą
społeczną i stylami udzielania odpowiedzi (N = 128)
Transcendencja
WłaĞciwa
DąĪenie do aprobaty społecznej

OtwartoĞü
Duchowa

Skala Transcendencji
Duchowej

0,15

0,21*

0,20*

Tendencja do zgadzania siĊ

-0,04

0,12

0,08

Tendencja do udzielania skrajnych
odpowiedzi

-0,04

-0,01

-0,03

* p < 0,05 (test dwustronny)

Wynik ogólny w Skali Transcendencji Duchowej i wynik w OtwartoĞci Duchowej korelował słabo z wynikiem Kwestionariusza Aprobaty Społecznej. Nie
wystąpiła korelacja KAS z Transcendencją WłaĞciwą. Wyniki w całym STD oraz
w obu podskalach nie korelowały z tendencją do zgadzania siĊ i z tendencją do
udzielania skrajnych odpowiedzi.
Skala Transcendencji Duchowej
a inne miary duchowoĞci
Tabela 3.
Współczynniki korelacji (r Pearsona) miĊdzy Skalą Transcendencji Duchowej a miarami
duchowoĞci (N = 82) i materializmu (N = 393)
Transcendencja
WłaĞciwa

OtwartoĞü
Duchowa

Skala Transcendencji
Duchowej

Postawy religijne

0,72***

0,10

0,53***

WraĪliwoĞü etyczna

0,49***

0,25*

0,45***

Harmonia
Kwestionariusz Samoopisu
(wynik ogólny)
Brak Relacji z Siłą WyĪszą

0,37***

0,20*

0,35**

0,66***

0,21*

0,55***

-0,56***

-0,01

-0,37***

AduchowoĞü

-0,60***

-0,07

-0,44***

Stan Sfery Duchowej

0,62***

0,20*

0,52***

Dynamika Sfery Duchowej

0,74***

0,14

0,56***

Materializm

-0,14**

-0,15**

* p < 0,05 (test dwustronny), ** p < 0,01 (test dwustronny), *** p < 0,001 (test dwustronny)

-0,18***
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Korelacje z Kwestionariuszem Samoopisu. Podskala Transcendencji
WłaĞciwej korelowała z wynikiem ogólnym i ze wszystkimi podskalami Kwestionariusza Samoopisu (KS), podobnie jak wynik ogólny STD. W przypadku
OtwartoĞci Duchowej wystąpiły słabe korelacje z WraĪliwoĞcią Etyczną i Harmonią oraz wynikiem ogólnym KS. Nie wystąpiła korelacja z Postawami
Religijnymi.
Korelacje z Kwestionariuszem Sfery Duchowej. Transcendencja WłaĞciwa
korelowała ze wszystkimi skalami Kwestionariusza Sfery Duchowej, dodatnio ze
Stanem Sfery Duchowej i Dynamiką Sfery Duchowej, a ujemnie z AduchowoĞcią i Brakiem Relacji z Siłą WyĪszą. Najsilniejsza korelacja wystąpiła dla Dynamiki Sfery Duchowej. Analogiczne wyniki uzyskano dla wyniku ogólnego
w STD. Skala OtwartoĞci Duchowej korelowała słabo dodatnio ze Stanem Sfery
Duchowej.
Korelacje ze Skalą Materializmu. Wyniki w podskalach i wynik ogólny
STD korelowały ujemnie ze Skalą Materializmu.
Skala Transcendencji Duchowej a religijnoĞü
Korelacje z miarami religijnoĞci. Transcendencja WłaĞciwa korelowała
istotnie ze wszystkimi zastosowanymi w badaniu miarami religijnoĞci, stosunkowo słabiej z religijnoĞcią zewnĊtrzną i poszukującą. Podobny wzorzec korelacji wystąpił dla wyniku ogólnego STD. OtwartoĞü Duchowa korelowała istotnie
(słabo) jedynie z religijnoĞcią poszukującą (por. Tabela 4).
Tabela 4.
Współczynniki korelacji (r Pearsona) miĊdzy Skalą Transcendencji Duchowej a miarami
religijnoĞci (N = 526)
Transcendencja
WłaĞciwa

OtwartoĞü
Duchowa

Skala Transcendencji
Duchowej

Praktyki religijne

0,55***

0,02

0,42***

ReligijnoĞü wewnĊtrzna

0,67***

0,04

0,52***

ReligijnoĞü zewnĊtrzna

0,29***

0,00

0,22***

ReligijnoĞü poszukująca

0,33***

0,16***

0,32***

Fundamentalizm religijny

0,60***

-0,01

0,44***

* p < 0,05 (test dwustronny), ** p < 0,01 (test dwustronny), *** p < 0,001 (test dwustronny)

Porównanie wyników osób wierzących i niewierzących. W próbie II
wyodrĊbniono wĞród osób badanych na podstawie autoidentyfikacji grupĊ
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wierzących katolików (N = 433) oraz grupĊ osób niewierzących (N = 61). Osoby
wierzące (M = 2,96, SD = 0,39) uzyskały wyĪsze rezultaty w STD niĪ niewierzące (M = 2,52, SD = 0,44), t(502) = 8,03, p < 0,001. RównieĪ dla Transcendencji WłaĞciwej wierzący (M = 2,71, SD = 0,55) uzyskali wyĪsze wyniki niĪ
niewierzący (M = 1,87, SD = 0,64), t(72,89) = 9,81, p < 0,001. W wypadku
OtwartoĞci Duchowej nie wystąpiła róĪnica miĊdzy osobami wierzącymi
(M = 3,21, SD = 0,41) a niewierzącymi (M = 3,17, SD = 0,46), t(502) = 0,66,
p = 0,508.
Porównanie wyników osób duchownych z pozostałymi badanymi. Porównano wyniki grupy 129 osób duchownych (próba IV) z wynikami osób z próby I.
Osoby duchowne (M = 3,20, SD = 0,43) uzyskały wyĪsze rezultaty w STD niĪ
pozostali badani (M = 2,61, SD = 0,64), t(1069) = 7,79, p < 0,001. RównieĪ
w Transcendencji WłaĞciwej osoby duchowne (M = 3,23, SD = 0,50) uzyskały
wyĪsze wyniki niĪ inni badani (M = 2,61, SD = 0,64), t(188,11) = 12,76,
p < 0,001. Natomiast dla OtwartoĞci Duchowej nie wystąpiła róĪnica miĊdzy
duchownymi (M = 3,16, SD = 0,46) a pozostałymi osobami (M = 3,13,
SD = 0,46), t(1069) = 0,74, p = 0,536.
Związki Skali Transcendencji Duchowej
z podstawowymi cechami osobowoĞci
Dla podskali Transcendencji WłaĞciwej nie wystąpiła korelacja z Īadną
z cech osobowoĞci wchodzących w skład modelu Wielkiej Piątki. Podskala
OtwartoĞci Duchowej korelowała ujemnie z neurotycznoĞcią oraz dodatnio
ekstrawersją, otwartoĞcią i sumiennoĞcią. W wypadku wyniku ogólnego STD
wystąpiły dodatnie korelacje z ekstrawersją, otwartoĞcią i sumiennoĞcią (por.
Tabela 5).
Tabela 5.
Współczynniki korelacji (r Pearsona) miĊdzy Skalą Transcendencji Duchowej a NEO-FFI
(N = 239)
Transcendencja
WłaĞciwa

OtwartoĞü
Duchowa

Skala Transcendencji
Duchowej

NeurotycznoĞü

0,06

-0,24***

-0,07

Ekstrawersja

0,10

0,29***

0,22**

OtwartoĞü

0,13

0,21**

0,19**

UgodowoĞü

0,09

0,09

0,11

SumiennoĞü

0,09

0,20**

0,16*

* p < 0,05 (test dwustronny), ** p < 0,01 (test dwustronny), *** p < 0,001 (test dwustronny)
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DYSKUSJA

W wyniku przeprowadzonych badaĔ utworzono narzĊdzie do pomiaru transcendencji duchowej w rozumieniu teorii Piedmonta (1999). NarzĊdzie składa siĊ
z dwóch podskal: Transcendencji WłaĞciwej i OtwartoĞci Duchowej. W ich skład
wchodzi po 11 pytaĔ. MoĪna równieĪ wyliczyü wynik ogólny w Skali Transcendencji Duchowej. Obydwie podskale oraz cała skala charakteryzują siĊ wysoką
spójnoĞcią wewnĊtrzną i stabilnoĞcią czasową. STD jest stosunkowo niepodatna
na oddziaływanie aprobaty społecznej, a na odpowiedzi udzielane w niej nie
wpływa ani tendencja do zgadzania siĊ, ani do udzielania skrajnych odpowiedzi.
Transcendencja WłaĞciwa wyraĨnie korelowała z wszystkimi zastosowanymi
w badaniu miarami duchowoĞci i religijnoĞci, róĪnicowała takĪe osoby wierzące
i niewierzące oraz duchowne i pozostałych badanych. MoĪna stwierdziü, Īe mierzone przez nią zjawisko wystarczająco dokładnie pokrywa siĊ z konstruktami
diagnozowanymi przez inne miary duchowoĞci. W przypadku OtwartoĞci Duchowej wystąpiły korelacje jedynie z czĊĞcią miar duchowoĞci oraz tylko z religijnoĞcią poszukującą. Nie wystąpiły róĪnice w jej poziomie miĊdzy wierzącymi
a niewierzącymi ani miĊdzy osobami duchownymi a resztą osób badanych.
OtwartoĞü Duchowa mierzy aspekty duchowoĞci czĊĞciowo pomijane w innych
narzĊdziach, dotyczące obszaru duchowoĞci niezwiązanego z wiarą religijną.
Podskala Transcendencji WłaĞciwej okazała siĊ niezaleĪna od podstawowych
cech osobowoĞci. Warto zauwaĪyü, Īe w skład tej podskali weszły głównie pytania dotyczące aspektów „spełnienie w modlitwie”, „uniwersalnoĞü” i „poczucie
wiĊzi”, czyli tych samych, na których oparta jest skala ASPIRES (Piedmont,
2010). Natomiast OtwartoĞü Duchowa korelowała z czterema spoĞród piĊciu
cech osobowoĞci, podobnie jak miary duchowoĞci stosowane przez Saroglou
(2002), MacDonalda (2000) czy teĪ Schnell (2012). Co interesujące, w jej skład
weszły głównie pytania dotyczące aspektów pierwotnie wyodrĊbnionych przez
Piedmonta w teorii transcendencji duchowej, a nastĊpnie odrzuconych w wyniku
badaĔ empirycznych. MoĪna zatem stwierdziü, Īe STD obejmuje szersze rozumienie transcendencji duchowej niĪ jego operacjonalizacja w postaci ASPIRES.
Jest to całoĞciowa miara transcendencji duchowej, równieĪ tych jej aspektów,
które pokrywają siĊ z zakresem wielkich cech osobowoĞci.
Podsumowując, moĪna stwierdziü, Īe udało siĊ skonstruowaü przydatne
narzĊdzie. Charakteryzuje siĊ ono wysoką rzetelnoĞcią i potwierdzoną trafnoĞcią.
Mierzy teĪ dwa oddzielne, choü ĞciĞle ze sobą powiązane, aspekty duchowoĞci.
Transcendencja WłaĞciwa, mocno wiąĪąca siĊ z religijnoĞcią i niezaleĪna od
cech osobowoĞci Wielkiej Piątki, odpowiada duchowoĞci mierzonej przez inne
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skale, zwłaszcza przez ASPIRES Piedmonta (2010). OtwartoĞü Duchowa, powiązana z podstawowymi cechami osobowoĞci, a przy tym nie związana z miarami religijnoĞci, mierzy aspekt duchowoĞci zwykle pomijany przez istniejące
narzĊdzia. OtwartoĞü duchowa obejmuje pozytywnie wartoĞciowane aspekty
duchowoĞci, wymieniane czasem takĪe jako cnoty z nią powiązane: nieosądzanie
innych i szacunek wobec nich, zadowolenie z tego, co przynosi Īycie, oraz
tolerowanie wieloznacznoĞci i odmiennych punktów widzenia (por. np. TrzebiĔska, 2008). Dopiero uwzglĊdnienie tych dwóch aspektów umoĪliwia pełny wgląd
w naturĊ duchowoĞci człowieka.
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