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1. WSTĘP

Każdy człowiek doświadcza w swoim życiu negatywnych wydarzeń. Z nie-
którymi radzi sobie bez większych problemów, inne natomiast powodu-
ją zniszczenie panującego dotychczas w życiu jednostki ładu i porządku, 

zmniejszają poczucie bezpieczeństwa odczuwanego przez jednostkę oraz naru-
szają podstawowe przekonania jednostki dotyczące otaczającego ją świata i  jej 
samej. Tedeschi, Park i Calhoun (1998) określają takie wydarzenia mianem wy-
darzeń wstrząsowych. Skutkiem takich wydarzeń mogą być zarówno zamiany 
negatywne (nieprzystosowawcze) takie jak pogorszenie zdrowia, utrata wsparcia, 
zasobów, stagnacja rozwojowa czy zmiany pozytywne (przystosowawcze) w po-
staci zwiększonej dbałości o zdrowie, poprawie relacji i więzi interpersonalnych, 
większego wsparcia społecznego (Zięba, Wawrzyniak, Świrkula, 2010). Zdarza się 
również, że osoba doświadczająca traumatycznego wydarzenia będzie odczuwała 
zmiany zarówno o charakterze pozytywnym jak i negatywnym. Należy jednak 
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One of the most difficult and painful experiences in adult life is the death of a child. This article focuses 
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pamiętać, że negatywnych konsekwencji jest więcej niżeli pozytywnych (Zięba, 
Wawrzyniak, Świrkula, 2010).

Jednym z  najtrudniejszych i  najboleśniejszych doświadczeń w  życiu dorosłego 
człowieka jest śmierć dziecka. Statystyki ujawniają przerażającą częstotliwość 
występowania tego zjawiska. Raport przedstawiony przez Główny Urząd Staty-
styczny wskazuje, iż w  latach 2011-2015 umarło łącznie 8370 niemowląt (GUS, 
Rocznik Demograficzny 2016). Ponadto dodatkowo, zgodnie z danymi, corocz-
nie umiera kilka tysięcy dzieci i młodych dorosłych w wieku od 1 do 29 roku 
życia (GUS, 2016). Szczegółowe statystyki przedstawia poniższa tabela (Tabela 1). 
Oznacza to, iż każdego roku przybywa średnio ponad 14 tysięcy osieroconych ro-
dziców, matek i ojców, oraz średnio dwa razy tyle doświadczających straty dziad-
ków czy rodzeństwa.

Tabela 1. Umieralność niemowląt, dzieci i młodych dorosłych w Polsce. Dane zebrane 
na podstawie GUS.

Lata Zgony 
niemowląt od  
0 do 27 dni

Zgony 
niemowląt od  
28 do 365 dni

Zgony 
niemowląt 
ogółem

Zgony dzieci 
i młodych 
dorosłych 
od 1-29 lat

Suma 
zgonów

2011 1258 578 1836 6064 7900
2012 1276 515 1791 5692 7483
2013 1164 520 1684 5442 7126
2014 1084 499 1583 5130 6713
2015 1067 409 1476 4818 6294

Niestety, pomimo powszechności tego doświadczenia, umieranie dzieci nadal 
jest społecznie tabuizowanym zjawiskiem. Kulturowy „nakaz życia” wypiera 
możliwość swobodnej ekspresji językowej na temat śmierci, szczególnie kiedy 
dotyczy ona najmłodszych członków społeczeństwa (Yalom, 2008). Wiąże się 
ono z przekonaniem, że dzieci, niezależnie od ich wieku, nie powinny umierać 
przed rodzicami. Z tego powodu osieroceni rodzice niejako zmuszeni są do prze-
żywania swojej traumy w osamotnieniu, bez możliwości swobodnego wyrażania 
swojego żalu i rozpaczy.

Niniejsza praca skupia się na przeżyciu przez rodziców śmierci dziecka, analizu-
jąc to doświadczenie przez pryzmat potraumatycznego wzrostu, wsparcia spo-
łecznego i zdrowia psychicznego.

2. POTRAUMATYCZNY WZROST

Zjawiskiem, które opisuje i wyjaśnia rezultaty przeżycia krytycznego wydarzenia 
traumatycznego jest wzrost potraumatyczny. Definiuje się go jako „doświadcze-
nie pozytywnej zmiany, która pojawia się w następstwie zmagania się jednostki 
z trudnymi bądź traumatycznymi wydarzeniami życiowymi. Wyraża się to przez 
docenienie i podwyższenie wartości życia, pogłębienie relacji interpersonalnych, 
zwiększenie osobistej siły, zmianę systemu wartości oraz wzbogacenie życia du-



40 41HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Humanum, ISSN 1898-8431, 25 (2) 2017, s. 39-51

chowego” (Tedeschi, Calhoun, 2004). Wzrost potraumatyczny obserwujemy, gdy 
u człowieka następują zmiany w sposobie widzenia siebie i świata, polegające na 
ich głębszym rozumieniu i nadaniu znaczenia. W efekcie doświadczona strata, 
poprzez doznanie cierpienia, zostaje przekształcona w istotną dla człowieka war-
tość (Ogińska - Bulik, 2013). Co więcej, to pogłębione rozumienie siebie i otacza-
jącej rzeczywistości pozwala człowiekowi na bardziej skuteczne radzenie sobie 
z przeciwnościami losu w przyszłości. Z kolei badacze Schaefer i Moos wymienia-
ją dodatkowo: regulację emocji, optymizm, zrozumienie siebie (Zięba, Czarnec-
ka-van Luijken, Wawrzyniak, 2010). Zgodnie z koncepcją Janoff-Bulman (1992), 
konsekwencje doświadczeń zmagania się z krytycznymi wydarzeniami życiowy-
mi dotyczą często zmian podstawowych przekonań człowieka na temat samego 
siebie i  otaczającej go rzeczywistości. Trauma, będąca silnym, często zagraża-
jącym życiu i  zdrowiu wydarzeniem, wstrząsa na tyle silnie fundamentalnymi 
przekonaniami na temat sensowności i przychylności świata, iż istniejące do tej 
pory schematy rozumienia siebie i świata muszą zostać przebudowane lub odbu-
dowane na nowo. Pozytywne zmiany będące tego konsekwencją, mogą dotyczyć 
tylko niektórych obszarów o których piszą Tedeschi i Calhoun. Co więcej, w każ-
dym z nich, głębokość i trwałość tych zmian może się znacznie różnić. Jako czyn-
niki mające wpływ na to, że jedni ludzie odnajdują sens w tragicznych wydarze-
niach i powracają na drogę dobrego funkcjonowania i rozwoju osobistego, a inni 
popadają w przygnębienie, rozpacz, depresję wymienia się: rodzaj wydarzenia, 
jego intensywność, stopień zagrożenia dla zdrowia lub życia, a także znaczenie 
wsparcia społecznego, stosowanych strategii radzenia sobie oraz podmiotowych 
właściwości jednostki, w tym zmiennych socjodemograficznych.

Wciąż pozostaje dla badaczy wyzwaniem skonstruowanie narzędzia, które sta-
nowić będzie dobre narzędzie pomiarowe dla zjawiska wzrostu potraumatyczne-
go. Wzrost potraumatyczny wyraża się przede wszystkim w przekonaniach i su-
biektywnych ocenach jednostki, która go doświadcza. Do jego pomiaru stosuje 
się najczęściej kwestionariusze oraz rozmaite techniki jakościowe opierające się 
o wywiad strukturalizowany lub techniki narracyjne (Neymeier, 2006).

3. WSPARCIE SPOŁECZNE

Ogromną trudnością dla rodziców, szczególnie widoczną w pracy terapeutycznej, 
jest ponowne nauczenie się czerpania radości z życia po śmierci dziecka (Kon-
czelska, 2013, 2016), jednak nie wszystkim się to udaje (Girasek, 2005). Dowie-
dziono, że czynnikiem znaczącym dla procesu adaptacji po śmierci dziecka, jest 
jakość otrzymywanego wsparcia społecznego, które może modyfikować nasilenie 
i  długość procesu żałoby (Davies, 1999; Fanos, 1996; Murphy i  in., 1999). Jest 
ono uznawane za jeden z najważniejszych zasobów sprzyjających adaptacji po-
traumatycznej, asymilacji wspomnień potraumatycznych, akceptacji doświad-
czenia traumatycznego oraz nadawaniu mu znaczenia. Zakłada się, że wsparcie 
społeczne pośredniczy pomiędzy sytuacją traumatyczną a  jej konsekwencjami 
dla jednostki. Wpływa ono bowiem na prezentowaną reakcję wobec doświadcze-
nia stresogennego poprzez zmniejszenie nasilenia negatywnych emocji, wzrost 
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ilości emocji pozytywnych i obniżenie poczucia winy. Tym samym, w zależno-
ści od jego jakości, inna będzie zachodzić relacja, między nasileniem wydarzenia 
stresogennego a  występowaniem symptomów potraumatycznych, wśród osób 
z wysokim oraz niskim poziomem wsparcia emocjonalnego (Łuszczyńska, 2011).

4. ZDROWIE PSYCHICZNE

Utrata potomka znacząco pogarsza funkcjonowanie psychospołeczne rodziców 
(Moore, 2007-2008). Osieroceni rodzice mogą doświadczać psychicznych i soma-
tycznych problemów zdrowotnych, takich jak: ciężka depresja (Sanders, 1989), 
fizyczne wyczerpanie (Rando, 1986), bezsenność (Bowlby, 1980), zaburzenia dy-
socjacyjne lub somatoformiczne (Łuszczyńska, 2011), a nawet trwała zmiana oso-
bowości w wyniku powikłanego przebiegu żałoby. Badania pokazują, że śmierć 
dziecka uważana jest za bardziej traumatyczne przeżycie niż śmierć współmał-
żonka (Dyregrov, 1990; Edelstein, 1984; Rando, 1986; Rubin, Malkinson, 2001). 
Dowiedziono także, że proces żałoby po stracie potomka jest dłuższy (Lehman, 
Wortman, Williams, 1987) i bardziej narażony na patologizację (Rando, 1986). 
Zauważono również, że pogrążeni w żałobie rodzice często mają napięty i dysfo-
ryczny afekt, związany z doświadczaniem swojej bezradności wobec utraty. Od-
czuwany gniew kierowany jest nie tylko wobec najbliższego otoczenia, ale przede 
wszystkim wobec samego siebie, w wyniku narastającego poczucia winy (John-
son, 1987). Badania przekrojowe dotyczące wielkości sieci wsparcia społecznego 
i nasilenia symptomatologii potraumatycznej świadczą o tym, iż osoby o większej 
sieci wsparcia mają niższy poziom PTSD (Łuszczyńska, 2011). Według Łuszczyń-
skiej (2011) można sądzić, że w odniesieniu do psychologicznych konsekwencji 
skrajnego stresu (którym może być śmierć dziecka), wielkość sieci wsparcia i za-
dowolenie ze wsparcia może być funkcją objawów potraumatycznych. 

5. BADANIE WŁASNE

Mając na uwadze wiedzę teoretyczną dotyczącą żałoby, sposobów jej przeżywania 
oraz czynniki modyfikujące pozytywnie lub negatywnie doświadczanie utraty, 
wielokrotnie podkreślano, że śmierć dziecka jest bardzo obciążającym wydarze-
niem dla obojga rodziców (Kleszcz-Szczyrba, Gałuszka, 2016). Z powodzeniem 
można zaliczyć je do jednego z najtrudniejszych doświadczeń w życiu dorosłego 
człowieka (Yalom, 1989). Mimo wszystko problematyka ta jest stosunkowo sła-
bo zweryfikowana empirycznie chociażby z  powodu utrudnionego dostępu do 
tej grupy badawczej. Wpływa to wtórnie na pogłębianie społecznego tabu utraty 
i zwiększenie doświadczanego cierpienia części osób po stracie poprzez nasilone 
poczucie osamotnienia, stygmatyzację czy niewłaściwie świadczoną pomoc. Stąd 
uznano za istotne przeprowadzenie badania, którego celem było określenie zależ-
ności pomiędzy doświadczeniem śmierci dziecka a potraumatycznym wzrostem, 
wsparciem społecznym i zdrowiem psychicznym. Zadano pytanie: Czy w gru-
pie rodziców po stracie istnieją zależności pomiędzy potraumatycznym wzro-
stem, wsparciem społecznym i zdrowiem psychicznym w sytuacji doświadczenia 
śmierci dziecka?
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Zaprezentowane w artykule wyniki są częścią nadal kontynuowanych badań. 

W okresie od lutego do czerwca 2017 r. badaniem zostało objętych 52 rodziców 
(38 matek i  14 ojców), którzy doświadczyli utraty dziecka w  okresie ostatnich 
5 lat. Rodzice zostali zaproszeni do badań poprzez fora internetowe, organiza-
cje zajmujące się pomocą dla rodziców po stracie dziecka (jak fundacje czy ho-
spicja), zastosowano również metodę nielosowego doboru próby polegającą na 
rekrutowaniu uczestników przez innych uczestników. Badania były przeprowa-
dzane indywidualnie, przez psychologa, z zachowaniem standardów etyki badań 
psychologicznych. Każda z  osób badanych w  pierwszej kolejności wypełniała 
pakiet kwestionariuszy, następnie została zaproszona do drugiej części badania 
– wywiadu standaryzowanego. Odpowiedzi były rejestrowane na dyktafon. Po 
zakończonym badaniu każdy uczestnik miał możliwość skorzystania z pomocy 
psychologicznej, jeżeli była taka potrzeba. Do badań wykorzystano pakiet kwe-
stionariuszy, jednak na cele niniejszego artykułu analizowane są dane z: PGTI-
-PL Inwentarza Potraumatycznego Rozwoju, BSSS Berlińskiej Skali Wsparcia 
Społecznego, Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28 Goldberga oraz 
ankiety własnej.

6. CHARAKTERYSTYKA GRUPY BADAWCZEJ

Grupę badawczą stanowili rodzice, którzy stracili dziecko bez względu na jego 
wiek w momencie śmierci oraz na przyczynę śmierci. W ramach prowadzone-
go projektu w badaniu wzięło udział 38 kobiet (73%) oraz 14 mężczyzn (27%). 
Średni wiek osób badanych wyniósł 36,2 lata (SD=7,46). Najstarsza osoba, która 
wzięła udział w badaniach miała 60 lat natomiast najmłodsza 24 lata. W grupie 
dominowały osoby z wyższym wykształceniem (38%) oraz średnim (21%). Więk-
szość badanych (60%) zatrudnionych była na umowę o pracę. 78% osób badanych 
zamieszkiwało miasto. Jako zminne istotne w kontekście doświadczenia śmier-
ci dziecka wyróżniono kwestię partnerstwa/związku, ale też korzystanie z form 
pomocy psychologicznej, dlatego w  ankiecie własnej osoby badane zaznaczały 
nie tylko staż małżeński/związku ale również doświadczenia związane z pomocą 
psychologiczną. W grupie osób badanych większość (87%) to osoby pozostające 
w związku małżeńskim. Średni czas trwania związku małżeńskiego lub partner-
skiego to 10,26 lat (SD=7,96). Najkrótszy staż to jeden rok, natomiast najdłuższy 
to 36 lat. Osoby badane deklarowały na skali 10 punktowej subiketywne poczu-
cie etapu żałoby. Średnia z danego pomiaru wynosi 5,98 (SD=2,79). Większość 
osób badanych (60%) posiadało w trakcie badania jedno lub więcej dzieci. Spory 
odsetek rodziców deklarował, że korzystali z pomocy psychologa lub psychiatry 
lub wzięli udział w spotkaniach grupy wsparcia (w sumie 90% z czego najwięcej 
osób bo aż 56% korzystało pomocy psychologa, część osób do korzystała również 
z pomocy psychiatry łącząc takie wsparcie z pomocą psychologa). Wiek dziecka 
osób badanych w chwili śmierci przedstawia Tabela 2.
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Tabela 2. Wiek dziecka osób badanych w chwili śmierci.

Wiek dziecka w chwili śmierci Liczba 
osób

% w stosunku do 
wszystkich badanych

Okres prenatalny 34 65%
0-3 lata 8 15%
4-10 lat 3 6%
11-18 lat (okres nastoletni) 4 8%
pow. 19-29 lat (śmierć dorosłego dziecka) 3 6%

Znaczna część osób badanych (65%) doświadczyła śmierci dziecka w okresie pre-
natalnym (od wczesnego poronienia po śmierć w 40 tygodniu ciąży). 15% rodzi-
ców straciło małe dzieci w wieku do 3 r.ż., 20% badanych przeżyło śmierć dziecka 
w wieku od 4 do 29 lat. Czas jaki upłynął od śmierci dziecka do momentu bada-
nia oscylował w okresie od 3 tygodni do 4 lat i 10 m-cy. 

7. NARZĘDZIA BADAWCZE

7.1. Potraumatyczny Rozwój - Inwentarz Potraumatycznego Roz-
woju (PTGI)

Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju, PTGI (ang. The Posttraumatic Growth 
Inventory) to najbardziej znane samoopisowe narzędzie służące do pomiaru 
potraumatycznego wzrostu. Zostało on stworzone przez Richarda G. Tedeschi 
i Lawrenca G. Calhoun w 1996 roku. Do polskich warunków zostało ono zaada-
ptowane przez Ninę Ogińską-Bulik i Zygfryda Juczyńskiego (2010). W polskiej 
wersji językowej narzędzie ma strukturę czteroczynnikową, a  zidentyfikowane 
podskale to: zmiany w percepcji siebie (9 itemów), zmiany w relacjach z innymi 
(7 itemów), większe docenianie życia (3 itemy) oraz zmiany duchowe (2 itemy). 
Inwentarz posiada tymczasowe normy stenowe dla osób w wieku od 16-75 lat. 
Kwestionariusz ten spełnia podstawowe wymogi psychometryczne. Rzetelność 
podskal, mierzona metodą α-Cronbacha, wynosi od 0,63 do 0,87 (Ogińska-Bulik, 
Juczyński, 2010). 

7.2. Wsparcie społeczne - Berlińska Skala Wsparcia Społecznego 
(BSSS)

Berlińska Skala Wsparcia Społecznego (BSSS), to kwestionariusz opracowany 
oryginalnie przez Ralfa Schwarzera i Ute Schulz, a w polskiej wersji przez Alek-
sandrę Łuszczyńską, Monikę Kowalską, Ralfa Schwarzera i Ute Schulz (2002). 
Narzędzie to służy do pomiaru poznawczych i behawioralnych wymiarów wspar-
cia społecznego. Kwestionariusz składa się z pięciu niezależnych skal, tj. spostrze-
gane dostępne wsparcie (8 pozycji), zapotrzebowanie na wsparcie (4 pozycje), po-
szukiwanego wsparcia (5 pozycji), aktualnie udzielane wsparcia (14 pozycji) oraz 
aktualnie otrzymywane wsparcie (15 pozycji). Odpowiedzi są udzielane w skali 
od 1 do 4. Otrzymane wyniki interpretuje się zgodnie z zasadą, że im wyższa 
liczba otrzymanych dla danej skali punktów, tym większe nasilenie danego ro-
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dzaju wsparcia. Kwestionariusz ma satysfakcjonujące wartości psychometrycz-
ne. Wartość współczynnika zgodności wewnętrznej α-Cronbacha wynosi 0,80. 
W polskiej wersji językowej korelacje uzyskane między skalami były podobne do 
zależności stwierdzonych w wersji oryginalnej (Łuszczyńska i in., 2006). 

7.3. Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28  
D. Goldberga

Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28 służy do oceny stanu zdro-
wia psychicznego osób dorosłych. Pozwala na wyłonienie osób, których stan psy-
chiczny uległ czasowemu lub długookresowemu załamaniu w wyniku doświad-
czanych trudności, problemów lub na skutek choroby psychicznej oraz takich, 
u których występuje istotne ryzyko zaburzeń zdrowia psychicznego. Wywodzi 
się z podstawowej 60-pytaniowej wersji Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdro-
wia Davida Goldberga. Wersji GHQ-28 składa się z  28 pytań. Oprócz wyniku 
ogólnego ma cztery skale: symptomy somatyczne; niepokój, bezsenność; zabu-
rzenia funkcjonowania i symptomy depresji. Cechuje się wysokim współczynni-
kiem zgodności wewnętrznej oraz posiada zadowalającą stabilność bezwzględną. 
Współczynnik rzetelności alfa-Cronbacha dla wyniku ogólnego wynosi 0,911 – 
0,934. Trafność została potwierdzona metodą porównań międzygrupowych oraz 
analiz czynnikowych. Kwestionariusz posiada opracowane normy stenowe (od-
dzielne dla kobiet i mężczyzn). 

7.4. Kwestionariusz autorski

Na potrzeby badania skonstruowano ankietę własną, która zawiera pytania 
umożliwiające określenie podstawowych charakterystyk grupy badawczej (w tym 
obszarów związanych ze stratą dziecka i przeżywaną żałobą). Obejmuje ona takie 
zmienne o charakterze socjodemograficzne, jak: wiek, płeć, wykształcenie, for-
ma zatrudnienia, stan cywilny, staż związku (w  latach), miejsce zamieszkania, 
liczba posiadanych dzieci, wiek dzieci, wiek zmarłego dziecka (dzieci), przyczyna 
śmierci dziecka, rodzaj profesjonalnej pomocy po śmierci dziecka, subiektywna 
ocena stanu zdrowia po śmierci dziecka, subiektywna ocena relacji partnerskiej 
po śmierci dziecka, oraz subiektywna ocena skuteczności metod radzenia sobie 
po śmierci dziecka. 

8. WYNIKI BADAŃ

Pierwszym etapem prowadzonych analiz było przeprowadzanie analizy danych 
pod kątem statystyk opisowych takich jak średnia (M), odchylenie standardowe 
(SD), wynik miniamalny (Min.), Kwartyl dolny (Kw1), Kwartyl górny (Kw3) oraz 
wartości maksymalne dla danej zmiennej (Max). Największe odchylenie stan-
dardowe w analizowanym GHQ-28 (Kwestionariuszu Ogólnego Stanu Zdrowia) 
zanotowano w skali D – oznaczającej symptomy depresji, jednocześnie uzyskano 
najniższy wynik. Wszystkie analizy opisowe zostały umieszczone w Tabeli 3. 
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Tabela 3. Statystyki opisowe

Zmienne: M SD Min. Kw1 Mdn Kw3 Max.
zmiana perc. 22,23 11,98 1,00 12,00 22,00 31,00 22,00
zmiana relacji 20,02 8,95 2,00 14,00 20,00 27,50 20,00
większe doce* 9,46 3,83 0,00 6,50 10,00 12,00 10,00
zmiany 
duchowe* 4,38 3,21 0,00 1,50 4,50 6,50 4,50

PTGI 56,10 23,81 12,00 42,00 56,00 71,50 56,00
wsparcie em 12,56 2,90 6,00 10,50 13,00 15,00 13,00
wsparcie ins 13,29 2,72 6,00 12,00 14,00 16,00 14,00
zapo. na 
wsparcie 10,54 2,11 6,00 9,00 11,00 12,00 11,00

poszuk wsparcie 13,04 3,45 5,00 11,00 13,50 15,00 13,50
ak wsparcie em 25,48 2,46 20,00 24,00 26,00 27,00 26,00
ak wsparcie inst 10,33 1,89 5,00 9,50 11,00 12,00 11,00
ak wsparcie inf 5,87 1,69 2,00 5,00 6,00 7,00 6,00
ogólna satysfa 3,58 0,72 1,00 3,00 4,00 4,00 4,00
GHQ 58,04 16,04 37,00 45,00 55,50 66,50 55,50
symptomy 
somat. 15,29 4,45 10,00 12,00 14,00 19,00 14,00

niepokój 
bezsenność 15,54 5,11 7,00 12,00 14,50 18,50 14,50

zaburzenia 
funkcj. 16,44 3,86 8,00 14,00 15,50 19,00 15,50

symptomy 
depresji 11,46 5,20 7,00 7,00 9,50 14,00 9,50

zmiana perc - skala zmiana percepcji siebie, zmiana relacji - skala zmiana relacji z innymi, skala 
większe doc- większe docenienie życia, PTGI - wynik ogólny Inwentarz Potraumatycznego Roz-
woju, wsparcie em- skala wsparcie emocjonalne, wsparcie ins - skala wsparcie instrumentalne, 
zapo. na wsparcie - skala zapotrzebowanie na wsparcie. poszuk wsparcie - skala poszukiwane 
wsparcie, ak wsparcie em - skala aktualne wsparcie emocjonalne, ak wsparcie inst - skala aktu-
alne wsparcie instrumentalne, ak wsparcie inf - skala aktualne wsparcie informacyjne, ogólna 
satysfakcja - skala ogólna satysfakcja ze wsparcia, GHQ - ogólny wynik Ogólnego Stanu Zdrowia 
GHQ-28 D. Goldberga, sympotmy somat - skala sympotmy somatyczne, zaburzenia funkcj - skala 
zaburzenia funkcjonowania

Kolejnym krokiem prowadzonych analiz była analiza korelacji - badania wza-
jemnych zależności. Ze względu na fakt, iż część zmiennych nie miało rozkła-
du normalnego, zdecydowano się analizować zależności pomiędzy zmiennymi 
w oparciu o współczynnik korelacji R Spearmana. 

Najsilniejszą zależnością, którą można zaaobserowować w  ramach prowadzo-
nych analiz jest związek zmiennej zdrowie psychiczne (którego wskaźnikiem jest 
ogólny wynik kwestionariusza GHQ-28) z większym docenieniem życia (którego 
wskaźnikiem jest wynik na skali zmiany duchowe, kwestionariusza- Inwentarz 
Potraumatycznego Rozwoju PTGI) i wynosi - 0,52. Zmienna zdrowie psychicz-
ne (GHQ) jest również ujemnie skorelowana ze zmiennymi: zmiany percpecji 
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siebie (-0,39), zmiany duchowe (-0,28) oraz potraumatycznym rozwojem (wynik 
ogólny PTGI, korelacja - 0,33) Kolejno zaaobserowano zależności dodatnie (0,4) 
pomiędzy wynikiem ogólnym Inwentarza Potraumatycznego Rozwoju a  ogól-
ną satysfakcją ze wsparcia, którego wskaźnikiem jest wynik na skali Berlińskiej 
Skali Wsparcia Społecznego. Zmienna ogólna satysfakcja jest również dodatnio 
skorelowana ze zmiennymi: zmiana percepcji siebie (0,4) oraz zmiany w relacjach 
(0,34) oraz zmiany duchowe (0,36) będące podskalami Inwentarza Potrauma-
tycznego Rozwoju. Dodatkowo na uwagę zasługują dwie zaobserwowane, istotne 
statystycznie zależności: wsparcie emocjonalne (podskala narzędzia BSSS) jest 
ujemnie skorelowane z zaburzeniami funkcjonowania (-0,41) i symptomami de-
presji (-0,28).

Tabela 4. Analiza korelacji
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zmiana perc

zmiana relacji 0,75 1,00

wiek doc* 0,66 0,50 1,00

zmiany 
duchowe* 0,38 0,34 0,37 1,00

PTGI 0,96 0,88 0,70 0,46 1,00

wsparcie em 0,02 -0,13 0,08 0,08 -0,01 1,00

wsparcie ins 0,20 0,29 0,13 0,24 0,24 0,17 1,00

zapot. na 
wsparcie 0,27 0,41 0,00 0,14 0,30 -0,09 0,38 1,00

poszuk wsparcie 0,29 0,39 0,09 0,25 0,34 -0,07 0,47 0,64 1,00

ak wsparcie em 0,15 0,15 0,21 0,17 0,18 0,10 0,65 0,09 0,09 1,00

ak wsparcie inst 0,14 0,09 0,16 0,10 0,14 -0,05 0,49 -0,02 -0,04 0,67 1,00

akwsparcie inf 0,21 0,22 0,22 0,13 0,21 -0,15 0,47 -0,01 0,03 0,64 0,66 1,00

ogólna satysfa 0,40 0,34 0,36 0,19 0,40 0,00 0,44 0,04 -0,05 0,62 0,71 0,63 1,00

GHQ -0,39 -0,13 -0,52 -0,28 -0,33 0,04 0,03 0,19 0,11 -0,12 -0,14 -0,11 -0,19 1,00

symptomy 
somatyczne 0,00 0,15 0,12 -0,05 0,08 -0,06 -0,11 -0,08 -0,06 -0,14 -0,08 -0,08 0,01 0,36 1,00

niepokój 
bezsenność -0,19 -0,07 -0,15 -0,13 -0,14 -0,18 -0,13 -0,21 -0,23 0,02 0,01 0,03 0,05 0,45 0,72 1,00

zaburzenia 
funkcjonowani -0,02 0,15 -0,08 -0,05 0,05 -0,41 -0,11 -0,03 0,03 -0,13 -0,10 -0,02 -0,06 0,41 0,59 0,66 1,00

symptomy 
depresji -0,13 0,01 -0,13 -0,22 -0,08 -0,28 -0,04 -0,06 -0,04 0,09 0,06 0,11 0,05 0,47 0,60 0,77 0,60

zmiana perc - skala zmiana percepcji siebie, zmiana relacji - skala zmiana relacji z innymi, skala 
większe doc- większe docenienie życia, PTGI - wynik ogólny Inwentarz Potraumatycznego Roz-
woju, wsparcie em- skala wsparcie emocjonalne, wsparcie ins - skala wsparcie instrumentalne, 
zapo. na wsparcie - skala zapotrzebowanie na wsparcie. poszuk wsparcie - skala poszukiwane 
wsparcie, ak wsparcie em - skala aktualne wsparcie emocjonalne, ak wsparcie inst - skala aktu-
alne wsparcie instrumentalne, ak wsparcie inf - skala aktualne wsparcie informacyjne, ogólna 
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satysfakcja - skala ogólna satysfakcja ze wsparcia, GHQ - ogólny wynik Ogólnego Stanu Zdrowia 
GHQ-28 D. Goldberga, sympotmy somat - skala sympotmy somatyczne, zaburzenia funkcj - skala 
zaburzenia funkcjonowania POGRUBIENIE - ISTOTNE STATYSTYCZNIE

9. WNIOSKI

Najsilniejszą zależnością (ujemną) zaobserwowaną w badaniu jest związek ogól-
nego stanu zdrowia psychicznego z większym docenieniem życia. Oznacza to, że 
osoby uzyskujące niższe wyniki w zakresie zdrowia psychicznego uzyskują wyż-
sze wyniki na skali większe docenienie życia. Równie ciekawy jest obserwowany 
związek ogólnego stanu zdrowia psychicznego ze zmianą percepcji siebie oraz 
zmianami duchowymi (zależność ujemna). Wyniki GHQ „pozwalają na wyłonie-
nie osób, których stan psychiczny uległ czasowemu lub długookresowemu zała-
maniu w wyniku doświadczanych trudności, problemów lub na skutek choroby 
psychicznej oraz takich, u których występuje istotne ryzyko zaburzeń zdrowia 
psychicznego” (Goldberg D, Williams P., 1998). Im wyższy wynik tym gorszy 
stan psychiczny osoby badanej. Koncepcja potraumatycznego rozwoju może się 
objawiać m.in. zmianą trzech obszarach: w percepcji siebie, w relacjach interper-
sonalnych i filozofii życiowej (Tedeschi, Calhoun 1996 za: Ogińska-Bulik, Juczyń-
ski, 2010). Ogólnie lepszy stan zdrowia psychicznego i jego związek z większym 
docenieniem życia, zmianą percepcji siebie oraz większymi zmianami duchowy-
mi, potwierdza zatem potraumatyczny rozwój u badanych rodziców. Osoby, któ-
re osiągnęły wyższe wyniki w skalach GHQ mogą doświadczać objawów stresu 
pourazowego, który przy ich nasileniu może zaburzać proces potraumatycznego 
rozwoju (Hagenaars, van Minnen, 2010 za: Ogińska-Bulik, 2013). Śmierć dziecka 
jest doświadczeniem wyjątkowo trudnym, traumatycznym, niespodziewanym, 
często wiąże się z silnymi zmianami w życiu osieroconych rodziców. W przeglą-
dzie badań poświęconym tematyce związku nasilenia pozytywnych zmian po 
śmierci dziecka występuje niejednoznaczność wyników w  tym aspekcie. Część 
badaczy wskazuje na bardzo niski poziom wzrostu potraumatycznego, jak w ba-
daniach Murphy i in. (2003), gdzie wśród badanych rodziców zaledwie 1 na 139 
wskazywał na takie zmiany (Ogińska-Bulik, 2013). Z kolei z przeglądu badań do-
konanego przez Linleya i  Josepha (2004) wynika, że najwyższe nasilenie pozy-
tywnych zmian uzyskały kobiety, które były w żałobie po stracie dziecka (Ogiń-
ska-Bulik, 2013). W przedmiotowych badaniach być może nie bez znaczenia jest 
wiek osób badanych (średnio mieli 36 lat) oraz fakt, że większość rodziców (65%) 
doświadczyła straty w okresie prenatalnym. 

W badanej grupie najsilniejsze zmiany obserwujemy na płaszczyźnie: (1) większe 
docenienie życia, czyli przeżywanie życia bardziej świadomie, przywiązywanie 
większej wagi do drobnych, codziennych wydarzeń, kontaktów z  rodziną jako 
ważniejszych od np. kariery zawodowej; (2) percepcji siebie, gdzie zmiany naj-
częściej wiążą się „przede wszystkim z poczuciem bycia lepszą osobą, wzrostem 
osobistej siły, wyrażającym się w wyższym poczuciu własnej wartości, skuteczno-
ści, większym zaufaniu do siebie i własnych możliwości, także w odniesieniu do 
przyszłych wydarzeń” (Tedeschi, Calhoun, 1996 za: Ogińska-Bulik, Jurczyński, 
2010), oraz (3) na płaszczyźnie zmian duchowych. Według badaczy duchowość 
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stanowi istotny zasób w procesie czerpania korzyści z traumy, pomaga w nada-
waniu znaczenia doświadczanym wydarzeniom (Ogińska-Bulik, 2013). Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że duchowość może sprzyjać czerpaniu korzyści z traumy 
zarówno bezpośrednio, jak i  pośrednio. Jest ona powiązana z  innymi zasoba-
mi człowieka, które są uruchamiane w sytuacji doświadczenia traumy, jak opty-
mizm i  nadzieja, które są  traktowane jako sprzyjające zmianom wzrostowym. 
Religijność z kolei wiąże się ze wsparciem, uznawanym jako istotny zasób spo-
łeczny w rozwoju po traumie (Ogińska-Bulik, 2013). 

Związek rozwoju potraumatycznego z ogólną satysfakcją ze wsparcia można in-
terpretować jako: im większy rozwój potraumatyczny u  jednostki, wyższa jest 
satysfakcja ze wsparcia społecznego i  odwrotnie, wraz z  mniejszym rozwojem 
potraumatycznym niższa jest ogólna satysfakcja ze wsparcia. Uzyskane wyniki 
są zgodne z danymi przytaczanymi w literaturze. Pozytywną, choć słabą korela-
cję między wsparciem społecznym a wzrostem po traumie zaobserwowano m.in. 
u chorych onkologicznie (Tallman i in. 2010, za: Ogińska-Bulik, 2013) i u osób 
będących w żałobie po stracie bliskiej osoby z HIV/AIDS (Cadell i in. 2006, za: 
Ogińska-Bulik, 2013). 

10. PODSUMOWANIE

Pozytywne zmiany, które składają się na wzrost potraumatyczny obejmują zmia-
ny w relacjach interpersonalnych, percepcji siebie i filozofii życiowej w postaci 
większego docenienia życia i  zmian w  sferze duchowej (Ogińska-Bulik, 2013). 
Zmiany te zostały zaobserwowane w  przedmiotowych badaniach u  rodziców, 
którzy doświadczyli straty dziecka. Najsilniejszą ujemną zależnością jest związek 
ogólnego stanu zdrowia psychicznego z większym docenieniem życia. Istotny jest 
także ujemny związek ogólnego stanu zdrowia psychicznego ze zmianą percep-
cji siebie oraz zmianami duchowymi. Kluczowe w tym aspekcie jest zwrócenie 
uwagi na stan zdrowia psychicznego, który w  sytuacji znacznego pogorszenia, 
choroby czy symptomów PTSD może utrudnić osiąganie wzrostu. 

Ponadto ustalono pozytywny związek wsparcia społecznego (satysfakcja ze 
wsparcia) z potraumatycznym wzrostem. Zmienna ogólna satysfakcja jest rów-
nież dodatnio skorelowana ze zmiennymi: zmiana percepcji siebie, zmiany w re-
lacjach interpersonalnych oraz zmiany duchowe, co tylko potwierdza istotność 
wsparcia społecznego w procesie wzrostu po traumie. 

Należy jednak mieć na uwadze, iż wsparcie społeczne rodziców po stracie dziec-
ka jest skomplikowanym zagadnieniem. Oczekiwania osieroconych rodziców 
są różne, niejednokrotnie związane z wiekiem dziecka w chwili śmierci i przy-
czyną śmierci. Często jego nieadekwatność, brak dopasowania, bywa dodatko-
wym czynnikiem traumatyzującym rodziców, o czym świadczy analiza jakościo-
wa rozmów z osobami badanymi. Temat ten z pewnością wymaga dodatkowych 
badań.
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