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ZNACZENIE I ROZWÓJ PSYCHOLOGII NADZIEI
W UJÊCIU CHARLESA RICHARDA SNYDERA
Termin nadzieja, chocia¿ nale¿y do pojêæ wieloznacznych i trudnych do
zdefiniowania, wpisuje siê bardzo konkretnie w wymiar ludzkiego dowiadczenia. Jako fundamentalny stabilizator jakoci ¿ycia, nie tylko w odniesieniu do
dalekiej i mglistej przysz³oci, ale równie¿ aktualnie wp³ywa na to, co dzieje siê
tu i teraz. To od niej zale¿y jakoæ prze¿yæ wewnêtrznych, relacji, osi¹gniêæ zawodowych, szkolnych; percepcja siebie oraz otaczaj¹cego wiata1. Nadzieja jawi
siê jako administrator teraniejszoci nie tylko w kontekcie tzw. wydarzeñ granicznych, takich jak utrata mienia, dowiadczenie choroby czy mierci osoby bliskiej, ale odgrywa równie¿ kluczow¹ rolê w zwyk³ych wydarzeniach. Na swój
sposób dowiadczaj¹ jej wszyscy, bez wzglêdu na wiek, kulturê, miejsce pochodzenia czy przynale¿noæ etniczn¹. Mimo ¿e nadzieja jest fundamentalnym i uniwersalnym wymiarem natury cz³owieka, to jednak dopiero od niedawna sta³a siê
tematem rozpraw naukowych. Francesco Canova t³umaczy ten fakt tym, ¿e termin nadzieja w psychologii by³ ³¹czony  mimo zasadniczych ró¿nic  z takimi
pojêciami, jak potrzeba lub pragnienie2.
W naszym stuleciu podjêto wiele prób opisania i wyjanienia z³o¿onego fenomenu nadziei3. Obecnie istnieje oko³o 20 teorii nadziei oraz blisko 50 ró¿nych

1 Por. J.R. Cutcliffe, The inspiration of hope in bereavement counseling, London 2004, s.

3350.
Por. F. Canova, Le chiavi della speranza, Cinisello Balsamo 1989, s. 1113.
3 Por. E. Erikson, Identity: youth and crisis, New York 1968; ten¿e, Identity and life cycle,
New York 1959; J.J. Godfrey, A philosophy of human hope, Dordrecht 1987; C. Stephenson, The
concept of hope revisited for nursing, Journal of Advanced Nursing 16(1991), s. 14561461; D.C.
Owen, Nurses perspectives on the meaning of hope in patients with cancer, Qualitative Study
Oncology Nursing Forum 16(1989), s. 7579; M.L. Nowotny, Every tomorrow, a vision of hope,
Journal of Psychological Oncology 9(1991), s. 117126; J.M. Morse, B. Doberneck, Delineating the
concept of hope, Journal of Nursing Scholarship 27(1995), s. 277285.
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definicji tego terminu4. Renesans zainteresowania tym tematem prze¿ywa nie tylko nauka, literatura piêkna, filozofia, sztuka, ale równie¿ wiat religii. Warto w tym
miejscu wspomnieæ choæby o encyklice Papie¿a Benedykta XVI Spe salvi, w ca³oci powiêconej tej problematyce5. To wszystko wskazuje na ogromn¹ potrzebê
poznawania tego zagadnienia przez wspó³czesnych.
Celem poni¿szego artyku³u jest prezentacja teorii nadziei wg myli amerykañskiego psychologa  prof. Charlesa Richarda Snydera. W pocz¹tkowej fazie
refleksji zostanie omówiona definicja terminu wraz z jej kontekstem powstania.
Nastêpnie bêd¹ przedstawione narzêdzia i metody pomiaru oraz czynniki rozwojowe, by w koñcowej fazie pracy wskazaæ na znaczenie nadziei w codziennym
dowiadczeniu ludzkim.
Teoria Snydera6 zas³uguje na szersze zainteresowanie spo³eczne nie tylko ze
wzglêdu na wewnêtrzn¹ koherentnoæ oraz szerok¹ obecnoæ w licznych badaniach empirycznych, ale przede wszystkim z racji mo¿liwoci aplikacyjnych w wielu ró¿nych sytuacjach codziennego dowiadczenia. Mo¿na bowiem j¹ skutecznie
wykorzystaæ na wielu poziomach: w systemie edukacji, w rozwoju w³asnego potencja³u, czy w koñcu w ¿yciu spo³ecznym, zawodowym i rodzinnym7.
1. TWÓRCA TEORII
Charles Richard (Rick) Snyder (19442006) by³ wybitnym profesorem psychologii Uniwersytetu Kansas (USA). Na polu miêdzynarodowym zas³yn¹³ z badañ
w zakresie psychologii klinicznej, spo³ecznej, osobowociowej oraz psychologii
zdrowia. Doktorat otrzyma³ na Uniwersytecie w Southern Methodist. Popularnoæ w wiecie nauki przynios³a mu praca wyk³adowcy psychologii na Uniwersytecie w Kansas, gdzie wniós³ istotny wk³ad w rozwój psychologii pozytywnej,
której by³ prekursorem8. Jego publikacje z tego zakresu to: Positive Psychology,
The Handbook of Positive Psychology, Positive Psychological Assessment, Uniqueness: The Human Pursuit of Difference and The Psychology of Hope. Przez
12 lat by³ redaktorem czasopisma Journal of Social and Clinical Psychology.
Jego analizy czynników pobudzaj¹cych oderwanie siê jednostki od negatywnej
przesz³oci  czyli usprawiedliwienia i przebaczenia  oraz po³¹czenie ich z no4 Por. S. Lopez, C.R. Snyder, J.T. Pedrotti, Hope: definitions, many measures, w: Positive

Psychological Assessment. Handbook of Models and Measures, red. S. Lopez, C.R. Snyder, Washington
2003, s. 91; D. Webb, Modes of hoping, History of the Human Sciences 20(2007), s. 66.
5 Benedykt XVI, Encyklika Spe Salvi facti sumus (30 listopada 2007).
6 Por. C.R. Snyder, The psychology of hope. You can get there from here, New York 1994, s. 29.
7 Por. D. McDermott, W. Cook, M. Rapoff, Hope for the journey: helping children through the
good times and the bad, Bulder 1997; C.R. Snyder, Hope theory: rainbows in the mind, Psychological Inquiry 13(2002), s. 263268.
8 Por. S. Lopez, C.R. (Rick) Snyder (19442006), American Psychologist 61(2006), s. 719.
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wymi mo¿liwociami w przysz³oci  nadziej¹, pomagaj¹ ludziom na ca³ym wiecie
¿yæ bardziej radonie, a przez to pozytywnie.
Wielk¹ zas³ug¹ badañ prof. Snydera jest umiejscowienie tematu nadziei obok
innych pojêæ psychologicznych, takich jak: inteligencja, motywacja czy potrzeba.
Stworzona przez niego literatura przedmiotu wci¹¿ pozostaje istotnym punktem
odniesienia i zachêty do dalszych poszukiwañ i studiów. Charles Richard Snyder
zmar³ w wieku 62 lat po wieloletnich zmaganiach z chorob¹ nowotworow¹. Doczeka³ siê wielu uczniów, którzy kontynuuj¹ jego prace. Mia³ zwyczaj powtarzaæ:
Jeli nie potrafisz miaæ siê z samego siebie, to utraci³e jedn¹ z najciekawszych
rozrywek na wiecie9.
2. DEFINICJA NADZIEI
W psychologii termin konstrukt wyra¿a pewn¹ z³o¿on¹ ideê, któr¹ mo¿na
zdefiniowaæ, opisaæ, zmierzyæ oraz empirycznie zweryfikowaæ10. Konstrukty teoretyczne pomagaj¹ ludziom pojmowaæ i interpretowaæ zjawiska wystêpuj¹ce
w wiecie. Nale¿y do nich równie¿ nadzieja, która w psychologii naukowej znalaz³a trwa³e miejsce poprzez psychologiê pozytywn¹. Snyder, jako jeden z prekursorów tego kierunku, czytelnie umiejscowi³ teoriê nadziei wród innych wielkich pojêæ badanych przez psychologów pozytywnych  takich jak: optymizm,
wdziêcznoæ, spe³nienie, przebaczenie, uskrzydlenie, twórczoæ, dobrostan itd.
Okreli³ temat nadziei jako czêæ wielkiej rodziny psychologii pozytywnej11.
Nadzieja, wed³ug Snydera, to dynamiczny i wielowymiarowy proces mylowy,
sk³adaj¹cy siê z trzech integralnie po³¹czonych elementów: celu (goal), si³y (willpower) oraz drogi (waypower)12. Krótko ujmuj¹c, nadzieja to sposób mylenia,
na który sk³adaj¹ siê: suma motywacji (si³a wewnêtrzna i zewnêtrzna) oraz konkretna strategia (droga) wiod¹ca do wyznaczonego celu13. Wszystkie trzy komponenty s¹ niezbêdne i wp³ywaj¹ na jakoæ nadziei, czyli: wyrane okrelenie celu 
9

Tam¿e.
Por. G.R. VandenBos, APA Dictionary of Psychology, Washington DC 2006, s. 221.
11 Por. C.R. Snyder, K.L. Rand, D.R. Sigmon, Hope theory: A member of the positive psychology family, w: Handbook of positive psychology, red. C.R. Snyder, S.J. Lopez, New York 2002, s. 257.
12 Snyder w swojej teorii stosuje zamiennie pojêcia waypower (pathways thoughts) oraz willpower
(agency thoughts). Terminy te doæ trudno jest jednoznacznie przet³umaczyæ na jêzyk polski tak, aby
oddawa³y bogactwo znaczeniowe. W wielu miejscach w³asnych publikacji autor ilustruje i definiuje
owe pojêcia w ró¿ny sposób. W niniejszym artykule zastosowano proste okrelenie dla waypower 
droga, czyli strategia, zdolnoæ planowania, sposób pokonywania trudnoci, umiejêtnoæ generowania wielu rozwi¹zañ, wizja. Natomiast termin willpower wyra¿ono pojêciem si³a, czyli energia,
czynnik motywacyjny, zdolnoæ rozpoczêcia i utrzymania podjêtego dzia³ania. Pola semantyczne
tych terminów w teorii Snydera zostan¹ szczegó³owo opisane w kolejnej czêci tego artyku³u.
13 Por. C.R. Snyder, The psychology of hope, s. 10; ten¿e, Handbook of hope, theory, measures, and applications, San Diego 2000, s. 810; ten¿e, K.L. Rand, D.R. Sigmon, Hope theory, s. 258.
10
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punktu dojcia, cel d¹¿enia, si³a  energia, motywacja, determinacja wewnêtrzna,
oraz okrelony plan realizacji danych zamierzeñ  strategie, wizje, drogi.
Na podstawie wyników licznych badañ powiêconych sk³adowym elementom
tego zjawiska, mo¿na by³o dostrzec pewn¹ ró¿norodnoæ  od przyk³adów ludzi
o wielkich pragnieniach (sile), ale niskim poziomie planowania (drogi), do tych, którzy posiadali ³atwoæ tworzenia strategii (drogi), ale bez wielkiej determinacji (si³y).
Przy czym, równie¿ charakter celów okaza³ siê odgrywaæ istotn¹ rolê w ca³okszta³cie
nadziei. Innymi s³owy, wszystkie trzy wymiary nadziei s¹ niezbêdne dla jej odpowiedniego funkcjonowania. Józef Kozielecki barwnie przedstawia wspó³zale¿noæ
celów ze rodkami: Kto konstruuje tylko cele jest fantast¹, kto za pasjonuje siê
jedynie rodkami, czyli narzêdziami, zas³uguje na miano technokraty14.
Paradoksalnie, w nadziei mieszcz¹ siê obok siebie równie¿ dwa kontrastowe
wymiary: stabilnoæ i elastycznoæ15. Tê g³êbiê podkrela tak¿e profesor medycyny z Harvardu, Jerome Groopman: Nawet kiedy wiêcej nie ma nadziei dla cia³a,
jest zawsze nadzieja dla ducha16. W tym stwierdzeniu mo¿na dostrzec istotê nadziei jako stabilizatora dowiadczenia, pomimo zmieniaj¹cych siê okolicznoci.
Z jednej strony bowiem posiada ona sta³y komponent, co co utrzymuje cz³owieka na drodze do celu, a z drugiej strony, czynnik elastyczny podlegaj¹cy dynamicznym przemianom i autoregulacji. Nadzieja jest trwa³ym procesem anga¿uj¹cym wszystko to, co o sobie mylimy, nasze relacje z innymi, mo¿liwoci rodowiskowe i osobiste dowiadczenia. Tak definiowana nadzieja jest odleg³a od
naiwnoci, fantazji, utopii czy pragnieñ oderwanych od realiów. Jest natomiast
roztropnym, inteligentnym patrzeniem w przysz³oæ i korzystaniem ze wszystkich dostêpnych zasobów dowiadczenia ludzkiego tu i teraz.
Wydaje siê pomocne uchwycenie definicji nadziei w postaci prostego równania matematycznego, jak to przedstawi³ Snyder, nadzieja = si³a + wieloæ dróg do
celu17. Aby przyjrzeæ siê dynamice zale¿noci miêdzy poszczególnymi elementami nadziei, nale¿y dokonaæ szczegó³owego omówienia ka¿dego z jej trzech wymiarów. Najpierw zostanie zaprezentowany cel, nastêpnie omówiony bêdzie czynnik si³y, a na koñcu element drogi.
a) Cel (goaldirected)
Fundamentalnym terminem dla zrozumienia ca³ej teorii nadziei prof. C.R.
Snydera jest wyra¿enie cel (meta), czyli pewien okrelony obiekt, który cz³owiek
14

Por. J. Kozielecki, Psychologia nadziei, Warszawa 2006, s. 20.
Por. F. Alberoni, La speranza, Milano 2001, s. 3538.
16 Por. J. Groopman, The Anatomy of hope. How people prevail in the face of illness, New York
2004, s. XIII.
17 Por. C.R. Snyder, The psychology of hope, s. 10.
15
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pragnie osi¹gn¹æ18. Autor analizowanej koncepcji mówi wprost o tym czynniku:
Nadzieja bez celów nie mo¿e istnieæ19. Jednak zwi¹zek celów z nadziej¹ nie
jest jednowymiarowy, poniewa¿ istnieje wiele ró¿nych obiektów, które ludzki
umys³ sobie wyobra¿a oraz pragnie, i nie wszystkie w jednakowy sposób anga¿uj¹ nadziejê.
Cele mog¹ byæ jasno okrelone i zdefiniowane, np. zdaæ egzamin na prawo
jazdy, oraz niewyrane  byæ lepszym, nie stresowaæ siê; krótkoterminowe, czyli
zwi¹zane z szybkim osi¹gniêciem wyznaczonego obiektu, jak zrobienie zakupów
w sklepie lub przeczytanie korespondencji, albo d³ugoterminowe  wymagaj¹ce
znacznie wiêkszej iloci czasu i zaanga¿owania, np. zdobycie dobrego wykszta³cenia. Niekiedy cele dalekosiê¿ne wymagaj¹ wielu mniejszych podcelów i zdobycia nowych umiejêtnoci. Jeli kto pragnie straciæ na wadze ok. 20 kg, powinien
nie tylko ograniczyæ iloæ spo¿ywanych produktów i kontrolowaæ ich jakoæ, ale
zwróciæ uwagê na styl ¿ycia, iloæ snu, poziom stresu, zwyczaje itd. W kontekcie
jakoci nadziei, istotne jest, aby cele dostrzegaæ wyranie oraz precyzyjnie je definiowaæ, wówczas skuteczniej ukierunkuj¹ mylenie ku przysz³oci. Faktem jest
te¿, ¿e wiele celów w okresie ich realizacji mo¿e ulegaæ zmianie, przeorganizowaniu lub zwyczajnemu wyganiêciu. To wszystko wymaga wysi³ku poznawczego
i zdolnoci adaptacji do nowych warunków. Ludzie o wysokim poziomie nadziei
nie obawiaj¹ siê wielkich i d³ugoterminowych celów, poniewa¿ s¹ zdolni do programowania i przewidywania poszczególnych kroków na drodze ich realizowania20, co wiêcej, maj¹ ³atwoæ zachowania nadziei przy jednoczesnym reorganizowaniu pierwotnych celów.
b) Si³a  willpower (agency thoughts)
Element si³y w teorii Snydera jest pewnego rodzaju energi¹ umys³u i wi¹¿e
siê z ogóln¹ moc¹ ludzkiego organizmu. Ten czynnik umo¿liwia nie tylko rozpoczêcie lub utrzymanie danej aktywnoci, ale jest odpowiedzialny za doprowadzenie czynnoci do pomylnego zakoñczenia. Uzdalnia cz³owieka do przejcia
z punktu A (tu, gdzie jest aktualnie) do punktu B (tam, gdzie zamierza byæ
w przysz³oci).
W momencie, gdy cel zosta³ ju¿ wyznaczony, potrzeba okrelonej iloci energii, mocy, aby rozpocz¹æ akcjê. Owa si³a jest cile zwi¹zana z charakterem pragnieñ oraz z ca³ym dowiadczeniem osobistym cz³owieka. Oczywistym jest, ¿e
innej energii wymaga wykonywanie zadañ pilnych, wa¿nych oraz wielkich, a inna
18 Por. M.F. Valle, E.S. Huebner, S.M. Suldo, Further evaluation of the childrens hope scale,
Journal of Psychoeducational Assessment 22(2004), s. 320337.
19 Por. C.R. Snyder, Handbook of hope, s. 10.
20 Por. D. McDermott, C.R. Snyder, Making hope happen, Oakland 1999, s. 6061.
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potrzebna jest do osi¹gania celów przeciêtnych i codziennych. Z kolei cz³owiek
o mocnej woli potrafi powiedzieæ sobie: tak, ja potrafiê, tak, ja mogê dojæ do
tego celu  co stanowi przyk³ad motywacyjnego komponentu teorii nadziei21.
Czynnik ten ma charakter wewnêtrzny (motywacyjny), ale i zewnêtrzny, zwi¹zany z si³¹ organizmu (zdrowiem), dlatego Snyder, omawiaj¹c element si³y, zwraca
uwagê na stan zdrowia fizycznego oraz styl ¿ycia.
c) Droga  waypower (pathways thinking)
Kolejnym zasadniczym elementem teorii nadziei jest tzw. droga (wizja, planowanie, sposób, strategia). Jest to pewnego rodzaju zdolnoæ umys³u do wizualizacji celów oraz generowania konkretnych strategii. Innymi s³owy  twórcza
mo¿liwoæ kszta³towania innowacyjnych planów szczegó³owych i ogólnych na
drodze prowadz¹cej do zdobycia poszczególnych celów22. Bez w¹tpienia sama
si³a nie wystarczy, aby zrealizowaæ pragnienie, dlatego potrzebna jest konkretna
droga, cie¿ka ³¹cz¹ca wolê z celem. Cz³owiek stoj¹cy na brzegu morza z nadziej¹ nauczenia siê p³ywania, jeli realnie nie wejdzie do wody i nie spróbuje, pozostanie tylko marzycielem. Czynnik zwany droga jest odpowiedzialny za planowanie ró¿nych rozwi¹zañ, jak na przyk³ad tworzenie awaryjnych planów oraz
wybranie strategii najbardziej skutecznej w dojciu do danego celu. W przypadku
niepowodzenia jednej z opcji pozostaj¹ jeszcze inne rozwi¹zania (nowe cie¿ki).
Ta zdolnoæ do generowania i wizualizacji wielu dróg powoduje, ¿e nadzieja stanowi stabilny faktor dowiadczenia ludzkiego.
Zdarzaj¹ siê sytuacje, w których jedna droga zostaje ca³kowicie zablokowana przez okolicznoci lub pewne niespodziewane wydarzenia. Osoba posiadaj¹ca
silny czynnik planowania (droga), jest w stanie tak¹ przeszkodê omin¹æ poprzez
wybór innej cie¿ki, nie trac¹c przy tym nadziei na osi¹gniêcie celu koñcowego.
W przypadku, gdyby wszystkie sposoby okaza³y siê nierealne, wówczas zdolnoæ
ta sprawia, ¿e cz³owiek zmienia optykê celu i szuka wariantu poredniego albo
bliskiego za³o¿eniom pierwotnym. Sportowiec, który w wypadku samochodowym
utraci³ nogê, nie mo¿e ju¿ wzi¹æ udzia³u w olimpiadzie, ale ma mo¿liwoæ osi¹gania sukcesów w paraolimpiadzie, dziêki czemu wci¹¿ mo¿e prze¿ywaæ uczucia
zwi¹zane z satysfakcj¹ p³yn¹c¹ z faktu zwyciêstwa i radoci z kolejnych wyzwañ.
Czynnik wieloci dróg w teorii Snydera to pewnego rodzaju twórcza gimnastyka
umys³u, zdolnoæ tworzenia wielu cie¿ek pomocnych w dojciu do celu, umiejêtnoæ pokonywania trudnoci, elastycznoæ w okrelaniu d¹¿eñ23.
21

Por. C.R. Snyder, L.K. Rand, D.R. Sigmon, Hope theory, s. 258.
Por. D. McDermott, C.R. Snyder, Making hope happen, s. 103107.
23 Por. J.E. Gillham, The Science of optimism and hope. Research essays in honor of Martin
E.P. Seligman, PhiladelphiaLondon 2000, s. 129142.
22
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Popularne powiedzenie: Jeli kto autentycznie czego pragnie, to znajdzie
równie¿ sposób, by to osi¹gn¹æ, nie znalaz³o potwierdzenia w badaniach prof.
Snydera24. Istniej¹ bowiem ludzie, którzy maj¹ wielkie plany, ale nie maj¹ mocy,
by je zrealizowaæ, i odwrotnie, s¹ osoby o du¿ych mo¿liwociach motywacyjnych, którym brak jednak zdolnoci planowania. Byæ cz³owiekiem nadziei w teorii
Snydera oznacza dysponowanie wielk¹ energi¹ mentaln¹ (si³a), jak równie¿ posiadanie zdolnoci planowania i tworzenia nowych rozwi¹zañ (droga) wraz z okrelaniem zadañ (cele).
3. POMIAR NADZIEI
Wspó³czenie psychologowie dysponuj¹ coraz wiêksz¹ liczb¹ nie tylko kompleksowych teorii, ale i szczegó³owych metod pomiaru poziomu nadziei w ¿yciu
cz³owieka25. W badaniach u¿ywane s¹ testy, kwestionariusze, ankiety, wywiady26. Testy nadziei daj¹ mo¿liwoæ uchwycenia poziomu zmotywowania cz³owieka, jego mo¿liwoci kognitywnych spogl¹dania w teraniejszoæ i przysz³oæ,
budowania realnych celów itd.
Pierwsza próba stworzenia skali pomiaru nadziei mia³a miejsce w roku 1985.
Wówczas Snyder u³o¿y³ 45itemow¹ skalê skorelowan¹ z podstawowymi ideami
w³asnej teorii27. Natomiast w 1991 roku opracowa³ koñcow¹ wersjê tej skali sk³adaj¹c¹ siê z dwunastu pytañ. Adresatem instrumentu jest osoba powy¿ej 15. roku
¿ycia, a czas przewidziany na wype³nienie testu zajmuje od 2 do 5 minut. Skala
posiada czteropunktowy systemem oceny, gdzie 4 oznacza zdecydowanie tak,
3  raczej tak, 2  raczej nie, 1  zdecydowanie nie. Cztery pytania (2,9,10,12)
dotycz¹ elementu si³y (willpower), kolejne cztery (1,4,6,8) nawi¹zuj¹ do drugie24 Por. M.A. Babyak, C.R. Snyder, L. Yoshinobu. Psychometric properties of the hope scale: A
confirmatory factor analysis, Journal of Research in Personality 27(1993), s. 159169; C.R. Snyder,
The psychology of hope, s. 2943.
25 Por. L.A. Gottschalk, A hope scale applicable to verbal sample, Archives of General Psychiatry 30(1974), s. 779785; K. Herth, Development and refinement of an instrument to measure
hope, Scholarly Inquiry for Nursing Practice 5(1991), s. 3935; M.L. Nowotny, Assessment of hope
in patients with cancer: Development of an instrument, Qualitative Study Oncology Nursing Forum
16(1989), s. 5761; J.F. Miller, M.J Powers, Development of an instrument to measure hope. Nursing Research 37(1988), s. 610; S.R. Staats, Hope: A comparison of two selfreport measures for
adults, Journal of Personality Assessment 53(1989), s. 366375; J. Trzebiñski, M. Ziêba, Kwestionariusz Nadziei Podstawowej  BHI12, Warszawa 2003.
26 Por. S. Lopez, R. Ciarlelli, L. Coffman, M. Stone, L. Wyatt, Diagnosing for strengths: On
measuring hope building blocks, w: Handbook of hope theory, measures, and applications, red.
C.R. Snyder, San Diego 2000, s. 5785.
27 Por. C.R. Snyder, C. Hairs, J.R. Anderson, S.A. Holleran, L.M. Irving, T.S. Simon, L. Yoshinobu, J. Gibb, C. Langelle, P. Harry, The will and the ways: Development and validation of an individualdifferences measure of hope, Journal of Personality and Social Psychology 60(1991), s. 572.
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go czynnika drogi (waypower), a pozosta³e cztery itemy (3,5,7,11) s¹ tzw. pytaniami rozpraszaj¹cymi (distracters), których nie bierze siê pod uwagê podczas
sumowania punktów. W powy¿szej punktacji mo¿na otrzymaæ maksymalnie
32 punkty oraz minimum 8 punktów w skali, gdzie za ka¿dy item dostaje siê od
1 do 4 punktów28. Wysoki poziom nadziei mieci siê w granicach 2832 pkt.,
redni poziom wyznacza przedzia³ 1628, za wszystko, co siê znajduje poni¿ej
16 punktów rozpoznawane jest jako niski poziom nadziei.
Poni¿ej znajduje siê skala wraz z instrukcj¹:
Przeczytaj dok³adnie ka¿de zdanie. Stosuj¹c poni¿sz¹ skalê, wybierz liczbê, która
najtrafniej opisuje Ciebie, i umieæ j¹ w pustym miejscu z lewej strony ka¿dego
zdania.
1 = zdecydowanie fa³szywe, 2 = najczêciej fa³szywe, 3 = najczêciej prawdziwe,
4 = zdecydowanie prawdziwe
[ __ ] 1. Mam wiele pomys³ów jak pokonywaæ trudnoci (droga  waypower)
[ __ ] 2. Energicznie d¹¿ê do wybranych celów (si³a  willpower)
[ __ ] 3. Przez wiêkszoæ czasu czujê siê zmêczony/a (pyt. rozpraszaj¹ce)
[ __ ] 4. Istnieje wiele metod rozwi¹zania ka¿dego problemu (droga  waypower)
[ __ ] 5. Z ³atwoci¹ anga¿ujê siê w dyskusjê (pyt. rozpraszaj¹ce)
[ __ ] 6. Zastanawiam siê nad wieloma metodami za³atwiania spraw ¿yciowych,
które s¹ dla mnie najwa¿niejsze (droga  waypower)
[ __ ] 7. Niepokojê siê stanem mojego zdrowia (pyt. rozpraszaj¹ce)
[ __ ] 8. Nawet gdy inni ludzie zniechêcaj¹ siê, ja wiem, ¿e mogê znaleæ drogê
prowadz¹c¹ do rozwi¹zana (droga  waypower)
[ __ ] 9. Moje przesz³e dowiadczenie dobrze s³u¿y mojej przysz³oci (si³a 
willpower)
[ __ ] 10. Moje ¿ycie uk³ada³o siê doæ pomylnie (si³a  willpower)
[ __ ] 11. Zazwyczaj postrzegam siebie jako osobê przejmuj¹c¹ siê (pyt. rozpraszaj¹ce)
[ __ ] 12. Osi¹gam cele, które uprzednio sformu³owa³em dla siebie (si³a 
willpower)29.
Powy¿sza skala mo¿e mieæ wiele form zastosowania oraz mo¿e byæ wykorzystana w ro¿nych kontekstach spo³ecznych. Mo¿e byæ ³¹czona z innymi testami
w czasie badañ psychologicznych, mo¿na j¹ aplikowaæ w szkole lub w rodowisku rodzinnym itd. Doskonale odpowiada ogólnym potrzebom diagnostycznym
poziomu nadziei, ale zarazem ukazuje poziom poszczególnych elementów nadziei, czyli: drogi (waypower) i si³y (willpower).
28

Por. S. Lopez, R. Ciarlelli, L. Coffman, M. Stone, L. Wyatt, Diagnosing for strengths, s. 59.

29 Por. C.R. Snyder, C. Hairs, J.R. Anderson, S.A. Holleran, L.M, Irving, T.S. Simon, L. Yoshi-

nobu, J. Gibb, C. Langelle, P. Harry, The will and the ways, s. 585; ten¿e, L.K. Rand, D.R. Sigmon,
The will and the ways, s. 268.
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4. FAKTORY NADZIEI
Choæ nie mo¿na wykluczyæ zwi¹zku pomiêdzy nadziej¹ a wiatem neurobiologicznym, to jednak na dzieñ dzisiejszy nie ma wystarczaj¹cych dowodów potwierdzaj¹cych tê zale¿noæ30. Badania J.R. Averilli i jego zespo³u pokazuj¹ natomiast
silny zwi¹zek nadziei z kultur¹ i rodowiskiem31. Wed³ug nich, nadzieja jest rzeczywistoci¹ rozwojow¹ i dokonuje siê przez tzw. proces socjalizacji i zdobywania
umiejêtnoci jêzykowych.
D. McDermott i C.R. Snyder wskazuj¹ natomiast na silny zwi¹zek nadziei
z najbli¿szym otoczeniem  rodzicami i rodzin¹. Jest wyj¹tkowo trudno m³odemu cz³owiekowi, który jest otoczony przez doros³ych z niskim poziomem nadziei, rozwijaæ strategie i si³ê nadziei niezbêdnej do wyjcia spoza krêgu tego
rodzaju ubóstwa rodowiskowego32. Przez pozytywn¹ stymulacjê ludzi ¿yj¹cych
w przestrzeni rozwojowej dziecka, tj. dodawanie otuchy, inspiracji, ukazywanie
nowych rozwi¹zañ, motywowanie itd., cz³owiek mo¿e ³atwiej budowaæ pozytywny wizerunek siebie i zaufanie do w³asnych mo¿liwoci, w konsekwencji nie lêkaæ konfrontowaæ siê z wielkimi wyzwaniami oraz nie rezygnowaæ z wielkich
marzeñ. Istniej¹ równie¿ badania które potwierdzaj¹ skutecznoæ kognitywnych
strategii wp³ywania na nadziejê typu: czytanie ksi¹¿ek zawieraj¹cych inspiruj¹ce
historie, narracja wydarzeñ pozytywnych, s³uchanie muzyki dodaj¹cej otuchy, wewnêtrzna pozytywna autoafirmacja oraz wizualizacja ¿yciowych pragnieñ, s¹ u¿yteczne dla rozwoju nadziei33. Wspomnianym strategiom kognitywnym Snyder
powiêca du¿o uwagi w swoich publikacjach34.
Oprócz czynników biologicznych, spo³ecznych czy kognitywnych mo¿na
jeszcze mówiæ o czynnikach personalnych  wypracowanych w kontekcie czasu
i dowiadczenia przez samego cz³owieka. Przyk³adem mo¿e byæ osobiste dowiadczenie wiedeñskiego psychiatry V.E. Frankla, który w czasie II wojny wiatowej
przeszed³ przez koszmar obozów koncentracyjnych. W tych ekstremalnych okolicznociach nie tylko nie utraci³ poczucia sensu ¿ycia i nadziei na przetrwanie,
ale uczyni³ z niej wyzwanie, które wyrazi³ w maksymie: Znalaz³em sens mego
¿ycia w pomaganiu innym, aby odkryli sens swojego w³asnego ¿ycia35. Reasu30

Por. C.R. Snyder, S.J. Lopez, Positive psychology: The scientific and practical explorations
of human strengths. Thousand Oaks CA 2007, s. 192.
31 Por. J.R. Averill, G. Catlin, K.K. Chon, Rules of hope, New York 1990.
32 Por. D. McDermott, C.R. Snyder, Making hope happen, s. 4142.
33 Por. C. Farran, K. Herth, J. Popovich, Hope and hopelessness: Critical clinical constructs,
Thousand Oaks 1995.
34 Por. C.R. Snyder, D. McDermott, W. Cook, M. Rapoff, Hope for the journey: Helping
children through the good times and the bad, Boulder 1997.
35 Por. Z. Formella, ¯ycie jako zadanie. Victor Emil Frankl w setn¹ rocznicê urodzin, Seminare
23(2006), s. 385401. V.E. Frankl, Mans Search for Meaning, New York 1984.
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muj¹c, wiêkszoæ uczonych definiuje nadziejê jako konstrukt wielowymiarowy
powi¹zany z ró¿nymi wymiarami dowiadczenia ludzkiego36.
5. ROZWÓJ NADZIEI
Nadzieja jest podobna do rozwijaj¹cego siê dziecka, potrzebuj¹cego stale troski, obecnoci oraz wsparcia37. Jest ona dynamiczn¹ i zmienn¹ rzeczywistoci¹
w dowiadczeniu codziennym cz³owieka. Podlega ogólnym prawom rozwoju:
wzrostowi, stabilizacji, regresji. McDermott i Snyder napisali, ¿e Nadzieja jest
jak ziarenko zasadzone w umyle dziecka, podlega sta³emu procesowi rozwoju38.
Zwyczajna obserwacja zachowania cz³owieka ukazuje, ¿e poziom nadziei
mo¿e byæ bardzo ró¿ny. O wp³ywie pierwszych dowiadczeñ na przestrzeñ nadziei pisa³ twórca psychospo³ecznego modelu rozwojowego Erik Erikson
(19021994). W wielowymiarowym systemie rozwojowym Erikson u podstaw
wszystkich innych procesów i interakcji z otoczeniem wskaza³ w³anie zaufanie 
nadziejê39. W pierwszym roku ¿ycia dziecko przez charakter wiêzi z matk¹ i najbli¿szym otoczeniem uczy siê zaufania do rodowiska, a przez to i do siebie samego, lub przeciwnie  dowiadcza leków i niepewnoci. Pierwszy z omiu kluczowych etapów rozwojowych, okrelany przez Eriksona ufnoæ  nieufnoæ,
jest zasadniczy dla nadziei i tego, jak cz³owiek bêdzie postrzega³ wiat zewnêtrzny i siebie samego. Snyder dostrzega wa¿noæ tego okresu dla wiata nadziei, ale
nie zatrzymuje siê w fazie pocz¹tkowej. Wskazuje, ¿e mo¿na jej uczyæ siê równie¿ w póniejszych etapach ¿ycia. Ujmuje nadziejê bardziej aktywnie  cz³owiek staje siê zdolny do kszta³cenia tego czynnika w sobie i innych, a nie jest
tylko pasywnym odbiorc¹ rzeczywistoci kreowanej mu przez otoczenie.
6. ZNACZENIE NADZIEI W ¯YCIU CZ£OWIEKA
Nadzieja jest fundamentalnym elementem egzystencji ludzkiej nie tylko poprzez fakt powszechnej obecnoci w ¿yciu cz³owieka, ale przede wszystkim ze
wzglêdu na znaczenie, jakie odgrywa w codziennym dowiadczeniu. Mo¿na j¹
36

Por. J.R. Cutcliffe, The inspiration of hope, 2004, s. 27. Kozielecki wylicza piêæ sk³adników
nadziei: poznawczy, emocjonalny, temporalny, afiliacyjny, sprawczy [J. Kozielecki, Psychologia
nadziei, s. 4642], Dufault i Martocchio wyró¿niaj¹ dwie sfery nadziei: ogólna i szczegó³owa [Por.
K. Dufault, B.C. Martocchio, Symposium on compassionate care and the dying experience. Hope:
Its spheres and dimensions, Nursing Clinics of North America 20(1985), s. 379391]. Stephenson
wskazuje na dziewiêæ faktorów [Por. C. Stephenson, The concept of hope, s. 1459].
37 Por. G. Danneels, Sperare. La società depressa, Cinisello Balsamo 2006, s. 7.
38 Por. D. McDermott, C.R. Snyder, The great big book of hope. Help your children achieve,
New Harbinger 2000, s. 3.
39 Por. E. Erikson, Childhood and Society, New York 1950.
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porównaæ do wiatru, którego nie uda siê dostrzec wzrokiem, choæ efekty jego
dzia³ania da siê z ³atwoci¹ zauwa¿yæ. Ostatnia czêæ niniejszych rozwa¿añ powiêcona bêdzie przedstawieniu znaczenia nadziei w ¿yciu indywidualnym i spo³ecznym, a tak¿e jej realnego zwi¹zku z ró¿nymi przestrzeniami ludzkiego ¿ycia.
Profesor Snyder, mówi¹c o wymiarze nadziei w ¿yciu indywidualnym i spo³ecznym, wskazuje na kilka istotnych przestrzeni, w których odgrywa ona istotn¹
rolê40. Pierwsz¹ z nich jest percepcja siebie i w³asnego dowiadczenia. Nadzieja
ma wp³yw nie tylko na jakoæ spostrzegania i oceniania wiata zewnêtrznego, ale
równie¿ na to, co mylimy o sobie samych i jak siebie opisujemy. Na podstawie
wyników badañ mo¿na udowodniæ, ¿e ludzie charakteryzuj¹cy siê wysokim stopniem nadziei maj¹ bardziej optymistyczny obraz siebie, trudnoci traktuj¹ jako
wyzwania, koncentruj¹ siê raczej na sukcesie ni¿ na ewentualnej pora¿ce. Dostrzegaj¹ równie¿ wiêksze prawdopodobieñstwo realizacji zadania, co w konsekwencji prowadzi ich do pozytywnych emocji. Sytuacja jest ca³kowicie odwrotna
w wiecie psychicznym osób o niskim poziomie nadziei.
Drug¹ p³aszczyzn¹ ¿ycia ukazuj¹c¹ wp³yw i znaczenie nadziei jest coping,
czyli radzenie sobie z trudnociami oraz adaptacja41. Osoby maj¹ce wiêkszy poziom nadziei szybciej przystosowuj¹ siê do nowego rodowiska i kreatywniej w
nim funkcjonuj¹. U¿ywaj¹ liczniejszych strategii, aby osi¹gn¹æ wybrany cel, potrafi¹ pozytywnie wykorzystywaæ humor i inne zdolnoci, ³atwiej akceptuj¹ i przezwyciê¿aj¹ niespodziewane trudnoci. Maj¹ wiêcej wewnêtrznej energii i nie boj¹
siê podejmowaæ wielkich wyzwañ. W konfrontacji z sytuacjami stresowymi s¹
bardziej stabilne i wytrzyma³e. Im wiêcej nadziei, tym mniej depresji, smutku,
lêku czy tendencji samobójczych42. W obrêbie tej przestrzeni funkcji nadziei Snyder
zaprezentowa³ spektakularny eksperyment na oczach miliona telewidzów w programie Good Morning America. Udowodni³ na przyk³adzie przypadkowo zebranych w studiu osób, ¿e nadzieja pomaga w znoszeniu bólu fizycznego, a cech¹
poddan¹ eksperymentowi by³a odpornoæ na ch³ód43.
40

Por. C.R. Snyder, Hope and optimism, w: Encyclopedia of human behavior, red. V.S. Ramachander, San Diego 1994, s. 535542; ten¿e, C. Berg, J. Woodward, A. Gum, K. Rand, K. Wroblewski, J. Brown, A. Hackman, Hope against the cold: Individual differences in trait hope and acute
pain tolerance on the cold pressor task, Journal of Personality 73(2005)2, s. 257275.
41 Por. W.T. Jackson, R.E. Taylor, A.D. Palmatier, T.R. Elliott, J.L. Elliott, Negotiating the
reality of visual impairment: Hope, coping, and functional ability, Journal of Clinical Psychology in
Medical Setting 5(1998), s. 173185.
42 Por. R.C. Arnau, D.H. Rosen, J.F. Finch, J.L. Rhudy, V.J. Fortunato, Longitudinal effects of
hope on depression and anxiety: A latent variable analysis, Journal of Personality 75(2006)1, s. 4363;
C.R. Snyder, A case for hope in pain, loss, and suffering, w: Perspective on loss: A sourcebook, red.
J.H. Harvey, E. Miller, Washington DC 1998, s. 6379.
43 Por. C. Berg, C.R. Snyder, N. Hamilton, The Effectiveness of hope intervention in coping
with cold pressor pain, Journal of Health Psychology 13(2008)6, s. 804809.
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Trzeci¹, ogóln¹ kategoriê, w której nadzieja odgrywa wa¿n¹ rolê w ¿yciu
cz³owieka, mo¿na nazwaæ performance, czyli osi¹gniêcia. Wyniki licznych badañ wskazuj¹ na pozytywne korelacje miedzy nadzieja a osi¹gniêciami w szkole,
sporcie, pracy, relacjach spo³ecznych, rodzinnych44. Studenci posiadaj¹cy wy¿szy poziom nadziei uzyskiwali lepsze rezultaty w nauce i sporcie. Potrafili nie
tylko ³atwiej pokonywaæ trudnoci, ale z pasj¹ siêgaæ po coraz ambitniejsze cele.
7. PODSUMOWANIE
Niew¹tpliwie ca³a teoria Snydera jest interesuj¹c¹ prób¹ opisania fenomenu
nadziei za pomoc¹ terminów i zale¿noci psychologicznych. Ogromn¹ zas³ug¹
autora jest wprowadzenie terminu nadzieja na sale wyk³adowe oraz w wiat
publikacji naukowych itd. Jeli psychologia jest nauk¹ zajmuj¹c¹ siê ca³ym cz³owiekiem  wiatem myli, potrzeb, emocji, zachowañ spo³ecznych  to trudno
z tej holistycznej perspektywy wykluczaæ tak fundamentalne dowiadczenie ludzkie, jakim jest nadzieja.
Warto nadmieniæ, ¿e wizja nadziei Snydera dotyczy ca³ego cz³owieka postrzeganego w perspektywie rozwojowej. Choæ sam autor podkrela znaczenie pierwszych stadiów rozwojowych dla percepcji drogi (waypower) oraz elementu si³y
(willpower), to jednak ro¿nie od Eriksona promuje zdolnoci rozwoju nadziei równie¿ w póniejszych etapach. W jego teorii mo¿na wiêc dostrzec nie tylko pewien
holizm, ale równie¿ ufnoæ w pozytywn¹ zdolnoæ rozwoju nadziei nawet w póniejszych fazach. Innymi s³owy, cz³owiekowi, choæby wzrasta³ w rodowisku nieprzychylnym myleniu zwi¹zanemu z przysz³oci¹ (celami), nic nie stoi na przeszkodzie, aby sam rozwija³ w sobie tê perspektywê w procesie samokszta³cenia.
Innym wa¿nym pozytywnym elementem teorii jest spojrzenie na nadziejê
w kluczu teraniejszoci, czyli odpowiedzi na pytanie: jak ona dzi wp³ywa na
jutro? To czas obecny kszta³tuje wydarzenia jutrzejsze, a z drugiej strony sposób
dostrzegania jutra kszta³tuje teraniejszoæ. Snyder ukazuje funkcje nadziei nie
tylko w sytuacjach prób egzystencjalnych, jak nowoæ lub rozpad45, ale tak¿e
jako czynnik wp³ywaj¹cy na codzienne proste wydarzenia, takie jak; nauka, relacja, praca, zdrowie itd. Chocia¿ w jego teorii intuicyjnie mo¿na dostrzec zwi¹zek
nadziei ze wszystkimi wymiarami dowiadczenia ludzkiego, jak: umys³, uczucia,
cia³o, duch, to jednak akcenty padaj¹ na wiat kognitywny i spo³eczny.

44 Por. L.A. Curry, C.R. Snyder, D.L. Cook, B.C. Ruby, M. Rehm, The role of hope in academic and sport achievement, Journal of Personality and Social Psychology 73(1997), s. 12571263;
E.C. Chang, Hope, problemsolving ability, and coping in a college student population: Some implications for theory and practice, Journal of Clinical Psychology 54(1998), s. 953963.
45 Por. J. Trzebiñski, M. Ziêba, Kwestionariusz Nadziei Podstawowej, s. 5.
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Autor dokona³ ogromnej pracy ilociowej i jakociowej, d¹¿¹c do weryfikacji w³asnych i cudzych hipotez, co stanowi o ogromnej wartoci jego pracy. Dowodem tego s¹ liczne narzêdzia badawcze w postaci standaryzowanych testów
i innych metod pomiaru. Co wiêcej, jak nikt dot¹d, podj¹³ siê próby stworzenia
konkretnych metod kszta³cenia i rozwoju nadziei, które powszechnie mo¿na aplikowaæ w szkole, w systemie ¿ycia rodzinnym, samodoskonaleniu oraz opiece
medycznej czy terapeutycznej.
Poniewa¿ teoria jest cile psychologiczna, trudno wiêc od niej oczekiwaæ
uwzglêdnienia jeszcze szerszego spojrzenia zwi¹zanego choæby z dowiadczeniem wiary. Teoretycznie bowiem mo¿na by³oby za³o¿yæ istnienie cz³owieka, który
kognitywne nie posiada³by bardzo rozwiniêtego czynnika drogi lub si³y (mentalnej lub fizycznej), a jednoczenie mocno prze¿ywaj¹cego nadziejê z powodu wiary w si³y wy¿sze istniej¹ce poza nim samym.
W tym kontekcie jednak jawi siê pytanie: co z nadziej¹, która przekracza
sposoby indywidualnego dzia³ania i mylenia (zdolnoci personalne) oraz nie jest
budowana wy³¹cznie na wewnêtrznej sile czy m¹droci, a raczej zwi¹zana jest
z wiar¹ w obdarowanie? Byæ mo¿e jest to intryguj¹ce zaproszenie w stronê dalszych poszukiwañ zale¿noci miêdzy tzw. nadziej¹ widzian¹ oczami i umys³em
czystej psychologii a nadziej¹ widzian¹ oczami wierz¹cego w co, co przekracza
cz³owieka, jego si³y i zdolnoci.
Choæ naukowy opis nadziei dokonany przez Snydera znacznie przybli¿a i u³atwia rozumienie skomplikowanych procesów w niej wystêpuj¹cych, to jednak
uniwersalne dowiadczenie tego fenomenu wci¹¿ generuje coraz to nowe pytania
i perspektywy poszukiwania odpowiedzi. Mo¿e dlatego nadzieja jest i pozostanie
wci¹¿ atrakcyjnym tematem naszego wieku.
THE PSYCHOLOGY OF HOPE: MEANING AND DEVELOPMENT ACCORDING
TO THE THEORY OF CHARLES RICHARD SNYDER
Summary
What is hope, does it belong to any cognitive structure of the mind or rather is it a kind of
human feeling? The aim of this paper is to describe the theory of hope according to C.R. Snyder
(19442006). This contemporary point of view has provided a lot of inspiration for many studies in
a variety of different fields. Undoubtedly, the reality of hope has a significant impact on educational
performance, health, stress management and adaptive skills. It is not only a lifeline in times of
emergency or strife, when humans have to cross some difficulties in life, but also the daily force to
live in the present. According to Snyder, hope is a three dimensional construct of the integrated
cognitive process (willpower, waypower and goal direction). The applicability and power of this
construct lies in its potential to change the general level of hope in individual lives and social groups,
not just in the future, but in the present.
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