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W ramach mi!dzynarodowego projektu badawczego maj"cego na celu porównanie kultur pod wzgl!dem
preferowanych strategii radzenia sobie ze stresem dokonano adaptacji Mi!dzykulturowej skali radzenia
ze stresem (Cross-Cultural Coping Scale, CCCS) Kuo, Roysircara i Newby-Clarka (2006). Skala ta jest
oparta na idei scenariuszy (konstruowanych stosownie do celu badania) przedstawiaj"cych trudne sytuacje
i listy mo#liwych reakcji na dan" okoliczno$%. Badanie obejmowa o próby pochodz"ce z Norwegii, Polski,
Bia orusi i Rosji (N = 759). Przeprowadzono wielogrupow" konformacyjn" analiz! czynnikow" (MG CFA)
za pomoc" programu AMOS 21 w celu ustalenia równowa#no$ci pomiaru na poziomach konÞguralnym,
metrycznym i skalarnym. Po wy "czeniu próby rosyjskiej z powodu braku równowa#no$ci konÞguralnej
(w tej próbie wy oniono cztery czynniki zamiast postulowanych trzech) w pozosta ych trzech próbach (norweskiej, polskiej i bia oruskiej) osi"gni!to akceptowaln" równowa#no$% konÞguraln" i metryczn" skali.
Utworzono dwie wersje skali CCCS: zachodni" i rosyjsk". Obie wersje mia y satysfakcjonuj"ce wspó czynniki rzetelno$ci.
S owa kluczowe: Mi!dzykulturowa skala radzenia ze stresem, pomiar równowa"no$ci, MG CFA
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cara i Newby-Clarka (2006) jako narz!dzia s u#"cego do
pomiaru strategii radzenia sobie ze stresem w ró#nych
kontekstach kulturowych. W zwi"zku z realizacj" projektu badawczego eksploruj"cego relacje mi!dzy kultur"
a reakcjami na stres (Kwiatkowska i in., 2014) zaistnia a
konieczno$% zastosowania narz!dzia umo#liwiaj"cego
porównanie ró#nych typów kultur pod wzgl!dem badanych zmiennych. O wyborze CCCS zadecydowa fakt,
i# twórcy skali starali si! unikn"% zachodniego etnocentryzmu poprzez w "czenie do ogólnej puli pozycji takKorespondencj! w sprawie artyku u nale#y kierowa% na e-mail:
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w ramach bada& statutowych Instytutu Psychologii PAN.
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#e stwierdze& opisuj"cych zachowania specyÞczne dla
kultur niezachodnich. Zanim przejdziemy do omówienia
oryginalnej wersji skali i dzia a& zwi"zanych z procesem
adaptacji kulturowej narz!dzia, przedstawimy przes anki
teoretyczne, na których opieramy nasz" tez! o szczególnej roli kultury w determinowaniu reakcji na stres, a tym
samym o konieczno$ci starannego dobierania narz!dzi
badawczych, ograniczaj"cych tendencyjno$% kulturow".
Strategie radzenia sobie ze stresem a kultura
W wielu dziedzinach psycholodzy zaczynaj" docenia%
wag! kultury, generuj"cej wielo$% i ró#norodno$% ludzkich zachowa&, i odkrywaj" na przyk ad, #e to, co jest
warunkiem zdrowia psychicznego w kulturze indywidualistycznej, niekoniecznie dzia a w ten sam sposób w kulturze kolektywistycznej (badania nad zwi"zkiem mi!dzy
konstruktem Ja a poczuciem szcz!$cia – por. Diener, Suh,
2000; Kwiatkowska, 2012). Mimo i# ju# kilkana$cie lat
temu psycholodzy upominali si! o nadanie w a$ciwej
rangi zachowaniom kolektywnym w repertuarze strategii
radzenia sobie ze stresem, w psychologii stresu dominuje w dalszym ci"gu perspektywa indywidualistyczna.
W efekcie mamy sk onno$% do oceniania ró#nych strategii z punktu widzenia warto$ci indywidualistycznych
i do wyja$niania preferencji co do okre$lonych strategii
g ównie ró#nicami indywidualnymi (np. czynnikami osobowo$ci, temperamentem, poczuciem kontroli), ignoruj"c rol! kultury.
Poj!cia kolektywizmu i indywidualizmu udowodni y
sw" przydatno$% w badaniach ró#nic mi!dzykulturowych.
Kolektywizm i indywidualizm s" traktowane jako jeden
wymiar (por. Hofstede, 2000) b"d' jako dwa odr!bne
syndromy kulturowe (Triandis, 1994). Najwa#niejsz"
cech" odró#niaj"c" od siebie dwa syndromy (lub kra&ce
wymiaru) jest ró#ne znaczenie jednostki i grupy w spo ecze&stwie: w kulturze indywidualistycznej wi!ksze znaczenie ma jednostka i jej potrzeby, a w kulturze kolektywistycznej – grupa i jej cele. Konsekwencje tego faktu
s" widoczne m.in. w odmiennej konstrukcji poj!cia Ja,
w ró#nych hierarchiach cenionych warto$ci, a tak#e w obr!bie procesów interpersonalnych i mi!dzygrupowych.
I tak na przyk ad, jak pisze Triandis (1995; por. Markus,
Kitayama, 1993), Ja w kulturach kolektywistycznych
jest deÞniowane w relacji do cz onków grupy (tzw. Ja-wspó zale#ne), natomiast w kulturach indywidualistycznych Ja jest deÞniowane jako kategoria autonomiczna i niezale#na od cz onków grupy (tzw. Ja-niezale#ne). Warto$ci
cenione w kulturze kolektywistycznej to harmonia spoeczna, szacunek dla starszych, poszanowanie tradycji, natomiast w kulturze indywidualistycznej – autonomia, niezale#no$%, kreatywno$%. Kolektywi$ci stawiaj" sobie cele
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kompatybilne z celami grupy i przywi"zuj" du#" wag! do
potrzeb jej cz onków, a gdy powstanie rozbie#no$% mi!dzy
celami w asnymi a celami grupy, priorytetowymi staj" si!
te drugie. Cele indywidualistów mog" by% kompatybilne
z celami grupy, lecz nie musz", a gdy istnieje rozbie#no$%,
indywiduali$ci wybieraj" cele w asne.
Warto zaznaczy%, #e zdeÞniowanie kultury jako kolektywistycznej b"d' indywidualistycznej nie oznacza jeszcze, #e wszyscy ludzie b!d"cy cz onkami danej kultury
s" kolektywistami lub indywidualistami. Triandis (1995)
wskazuje na heterogeniczno$% kulturow" spo ecze&stw
i twierdzi, #e w ka#dej kulturze znajdziemy idiocentryków,
tj. ludzi, dla których wa#niejsze s" warto$ci kultury indywidualistycznej, oraz allocentryków, dla których wa#niejsze s" warto$ci kultury kolektywistycznej. Mo#liwe jest
tak#e zró#nicowanie na poziomie intrapsychicznym, gdy
jednostka w toku socjalizacji uzyskuje dost!p do obydwu
syndromów i w zale#no$ci od wymogów sytuacji mo#e
si!ga% do jednego lub drugiego zbioru warto$ci. Niemniej
jednak w poszczególnych kulturach mo#e dominowa%
okre$lony skrypt kulturowy, np. w kulturach okre$lanych
jako zachodnie (Europa Zachodnia, Ameryka Pó nocna,
Australia) preferowane s" warto$ci indywidualistyczne
(skrypt indywidualistyczny), a w kulturach niezachodnich
(Azja, Afryka, Ameryka Po udniowa, Europa Wschodnia)
warto$ci kolektywistyczne (skrypt kolektywistyczny).
Porównanie kultur indywidualistycznych i kolektywistycznych pod wzgl!dem stosowanych strategii radzenia
sobie ze stresem przekonuje, #e sposoby radzenia sobie
opisywane w kulturze zachodniej nie wyczerpuj" bogatego zbioru reakcji, jakimi dysponuj" ludzie w ró#nych
kulturach w obliczu stresu. Co wi!cej, gdy próbujemy
zinterpretowa% zachowania cz onków kultur kolektywistycznych z zachodniej perspektywy, mo#emy doj$% do
fa szywych wniosków. Oto przyk ady.
W kulturach zachodnich w sytuacjach stresowych po#"dany jest styl konfrontacyjny, a jego przeciwie&stwo –
unikanie konfrontacji – uznawane jest za zachowanie wynikaj"ce z jakich$ deÞcytów jednostki (motywacyjnych,
osobowo$ciowych itp.), co wi"#e si! z przywi"zaniem do
warto$ci takich jak autonomia, niezale#no$%, sprawowanie kontroli nad $rodowiskiem, sprawczo$%, asertywno$%.
Tymczasem w kulturach kolektywistycznych wa#niejsza
jest harmonia w relacjach spo ecznych i nastawienie raczej na modyÞkacj! siebie ni# na modyÞkacj! $rodowiska. Na przyk ad wa#n" strategi" w repertuarze radzenia
sobie Chi&czyków tajwa&skich jest akceptacja, cierpliwe
znoszenie (enduring) traumatycznych wydarze& #yciowych i ich reinterpretacja (reframing) przy jednoczesnych
próbach przezwyci!#enia stresu i z wiar" we w asne mo#liwo$ci radzenia sobie (Heppner i in., 2006).
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Indywiduali$ci w wi!kszym stopniu koncentruj" uwag!
na stresorze i w asnej reakcji, poszukuj", gromadz", przetwarzaj" i wykorzystuj" informacje dotycz"ce wydarzenia
i d"#" do konfrontacji z sytuacj" stresow". Kolektywi$ci
za$ preferuj" styl unikowy, a wi!c odwracanie uwagi od
stresora i w asnych reakcji, pomijanie, odrzucanie, wypieranie i zaprzeczanie informacjom o wydarzeniu stresowym, anga#owanie si! w bezstresowe aktywno$ci – a tym
samym unikaj" konfrontacji, by nie zagrozi% harmonii
wewn"trzgrupowej (Chun, Moos, Cronkite, 2006). I tak
oto dzieci w kulturach azjatyckich s" uczone, by wytrzymywa y swoje cierpienie poprzez akceptacj! tego, co si!
wydarzy o, #eby poszukiwa y pozytywnego znaczenia
traumatycznego wydarzenia. W wychowaniu podkre$la
si!, jak wa#ny jest wysi ek, upór, samokontrola, ograniczanie si! (Heppner i in., 2006).
Doda% nale#y, #e w kulturach zachodnich tzw. po$rednio$% (indirectness) ma znaczenie pejoratywne, kojarzona
jest z manipulacyjno$ci", nieuczciwo$ci" i nieefektywno$ci". Odwrotnie jest w kulturach wschodnich, gdzie bezpo$rednio$% (directness) uwa#ana jest za prostactwo, brak
wra#liwo$ci, niezwracanie uwagi na innych (being inconsiderate of others), gburowato$%, co mo#e prowadzi% do
odrzucenia spo ecznego (Triandis, 1994).
Rozwa#my jeszcze sposób rozumienia wsparcia spoecznego. Wsparcie spo eczne jest jednym z najefektywniejszych $rodków umo#liwiaj"cych radzenie sobie ze
stresem. Cho% zgromadzono wiele dowodów na to, #e
wsparcie przynosi dobroczynne skutki dla osób do$wiadczaj"cych stresu, to jednak nie zawsze badania daj" jednoznaczne wyniki (Kim, Sherman, Taylor, 2008). Przede
wszystkim istniej" znaczne ró#nice kulturowe w odniesieniu do sposobu poszukiwania i korzystania ze wsparcia. Na przyk ad na podstawie serii bada&, w których
uczestniczyli Azjaci, Amerykanie pochodzenia azjatyckiego i Amerykanie pochodzenia europejskiego, okaza o
si!, #e cz onkowie dwóch pierwszych grup kulturowych
wykazywali ni#sz" tendencj! do poszukiwania wsparcia
spo ecznego ni# Amerykanie pochodzenia europejskiego
(Kim i in., 2008). Co wi!cej, niech!ci do szukania wsparcia w sytuacji stresu towarzyszy a tak#e dezaprobata osób
poszukuj"cych takiej pomocy. Tendencja ta u przedstawicieli kultur kolektywistycznych, gdzie jednostka jest tak
mocno uwik ana w sie% wzajemnych powi"za& z cz onkami kolektywu, wydaje si! przeczy% zdroworozs"dkowym
przewidywaniom. Zjawisko to staje si! zrozumia e, gdy
we'miemy pod uwag! fakt, #e w tych kulturach warto$ci" nadrz!dn" jest harmonia spo eczna, co oznacz" trosk! o podtrzymywanie dobrych relacji z osobami w grupie, dbanie od ich dobre samopoczucie, unikanie sytuacji wprowadzaj"cych napi!cie, niepokój, za#enowanie,

niewygod!, cierpienie. Zauwa#my, #e poszukiwanie
wsparcia niesie ze sob" ogromne ryzyko wprowadzenia
dysharmonii w relacje. Dzielenie si! swoimi problemami z bliskimi mo#e ich zmartwi%, zaniepokoi%, zdenerwowa%, spowodowa% dyskomfort emocjonalny. Ponadto
respondenci w badaniach Kima i in. (2008) obawiali si!,
i# szukanie wsparcia u innych b!dzie ich nara#a o na
utrat! twarzy i krytyk!. Heppner i in. (2006) wskazuj" na
zjawisko utrzymywania traumy w sekrecie. Z wieloma
wydarzeniami "czy si! wstyd (np. z gwa tem), a zatem
nieujawnianie faktu, #e prze#y o si! traum!, chroni przed
wstydem sam" jednostk! oraz jej rodzin!. W zwi"zku
z tym ro$nie tendencja do poszukiwania pomocy w warunkach anonimowo$ci (np. przez internet). Tak wi!c
aktywne poszukiwanie wsparcia nie jest preferowanym
sposobem radzenia sobie ze stresem w kulturach kolektywistycznych (Kim i in., 2008).
Przyjrzyjmy si! bli#ej strategiom maj"cym swoje 'róda w warto$ciach kolektywistycznych. B!dziemy je nazywa% za Benem Kuo (2012) strategiami kolektywnymi.
Kolektywne sposoby radzenia to „konstelacja ró#nych
reakcji na stres, ukszta towanych i wzmocnionych przez
kolektywistyczne normy, warto$ci i tendencje” (Kuo,
2012, s. 4). James Moore i Madonna Constantine (2005)
opisuj" je jako zachowania praktykowane w$ród rówie$ników, w rodzinie, w spo eczno$ci lokalnej lub w obr!bie
innych bliskich zwi"zków, polegaj"ce na tym, #e jednostka w sytuacjach trudnych anga#uje si! w znacz"ce relacje
z innymi oraz #e bierze pod uwag! dobrostan wa#nych
dla siebie osób. Zachowania te obejmuj": (a) odpowiedzi na stres osadzone w kolektywistycznych warto$ciach
cierpliwo$ci i wyrozumia o$ci (forbearance), fatalizmu
(wiary w przeznaczenie), familizmu i szacunku dla autorytetów, (b) metody radzenia sobie o charakterze interpersonalnym, oparte na wzajemnych powi"zaniach
(wspó zale#no$ci) w obr!bie w asnej grupy, (c) kulturowo uformowane poznawcze i emocjonalne strategie, takie
jak: akceptacja, reinterpretacja, unikanie i koncentracja
na aspektach pozytywnych, (d) zachowania wynikaj"ce
ze specyÞcznych dla danej kultury wierze& i praktyk religijnych, duchowych i kulturowych rytua ów (Kuo, 2012).
Istnieje potrzeba wprowadzenia do bada& nad stresem
takich metod, które by yby w stanie zdiagnozowa% kolektywne aspekty radzenia sobie ze stresem wraz z aspektami
indywidualistycznymi. Powszechnie stosowane metody
pomiaru, takie jak np. Coping Orientations to Problems
Experienced (COPE) Carvera, Scheiera i Weinterauba
(1989), Coping Inventory for Stressful Situations
(CISS) Endlera i Parkera (1994), Ways of Coping
Questionnaire (WCQ) Folkman i Lazarusa (1988) czy
Strategical Approach to Coping Scale (SACS) Hobfolla
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i wspó pracowników (Dunahoo, Hobfoll, Monnier,
Hulsizer, Johnson, 1998; Monnier, Hobfoll, Dunahoo,
Hulsizer, Johnson, 1998), nie s" wystarczaj"co wra#liwe
na problemy wykraczaj"ce poza kultur! zachodni". Z kolei skale dostosowane do specyÞki kultur kolektywistycznych, takie jak np. Africultural Coping Systems Inventory
(Utsey, Adams, Bolden, 2000), Collectivistic Coping
Scale (Yeh, Arora, Wu, 2006), Collectivistic Coping
Styles Measure (Moore, Constantine, 2005), Collective
Coping Styles Inventory (Heppner i in., 2006), Collective
Coping Scale (Zhang, Long, 2006), nie obejmuj" problemów specyÞcznych dla kultur zachodnich (przegl"d metod – por. Kuo, 2012).
W projekcie realizowanym przez autorów niniejszego
doniesienia przyj!to za o#enie, #e zastosowane narz!dzia
powinny mie% dostatecznie szerokie spektrum diagnostyczne, umo#liwiaj"ce pomiar strategii specyÞcznych dla
obu typów kultur: indywidualistycznych i kolektywistycznych. Nasz wybór pad na Mi!dzykulturow& skal! radzenia
ze stresem (Cross-Cultural Coping Scale, CCCS), opracowan" przez Kuo, Roysircara i Newby-Clarka (2006).
Charakterystyka CCCS
Za wyborem Cross-Cultural Coping Scale (Kuo i in.,
2006) przemawia y istotne argumenty. Przede wszystkim autorzy skali zadbali o minimalizacj! zachodniej
tendencyjno$ci ju# na poziomie konstrukcji skali, jak
równie# w procesie walidacji narz!dzia. Poszczególne
pozycje skali zosta y wygenerowane na podstawie analizy literatury psychologicznej wywodz"cej si! zarówno
z zachodnich, jak i wschodnich kr!gów kulturowych.
Pierwotna pula stwierdze& obejmowa a 55 pozycji (30 indywidualistycznych i 25 kolektywistycznych). Zawarto$%
tre$ciowa skali zosta a przeanalizowana przez psychologów mi!dzykulturowych, Bena Kuo i Gargi Roysircar,
posiadaj"cych praktyk! kliniczn" w zró#nicowanych
etnicznie grupach. Dodatkowo pozycje zosta y poddane
analizie przez eksperta w dziedzinie psychologii mi!dzykulturowej i przez antropologa oraz zosta y przedyskutowane w grupie fokusowej z o#onej z siedmiu studentów
ameryka&skich pochodzenia chi&skiego. Po uzyskaniu
informacji zwrotnych ze wszystkich wymienionych 'róde usuni!to zakwestionowane pozycje i otrzymano skal!
sk adaj"c" si! z 29 stwierdze&. Statystyczne w a$ciwo$ci
skali zosta y ustalone na podstawie bada& przeprowadzonych w Kanadzie i w USA na zró#nicowanych etnicznie
i kulturowo grupach, o ró#nych stopniach akulturacji do
kultury zachodniej.
Korzystne s" tak#e formalne w a$ciwo$ci skali. Jest
stosunkowo krótka (ostateczna wersja zawiera 26 pozycji) i oparta na idei scenariuszy, które mo#na tworzy%
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odpowiednio do pyta& badawczych. Osobie badanej prezentowany jest opis tzw. sytuacji trudnej (jednej lub wi!cej, wi!ksz" liczb! umo#liwia krótko$% skali) z pro$b"
o wyobra#enie siebie w tej sytuacji, nast!pnie jest ona proszona o ocen! stopnia stresowo$ci sytuacji i wskazanie,
jak bardzo ka#dy z podanych 26 sposobów radzenia sobie
jest dla niej charakterystyczny. Krótka seria odpowiedzi
pozwala te# na utrzymanie w pami!ci opisanej sytuacji.
Analiza czynnikowa (eksploracyjna) ujawni a trzy
czynniki, które nast!pnie zosta y potwierdzone w kolejnych badaniach walidacyjnych, przy czym wyeliminowano pozycje o niskich (poni#ej 0,40) adunkach czynnikowych, zostawiaj"c 20 stwierdze& (Kuo i in., 2006).
Pierwszy czynnik zosta nazwany strategi& kolektywn&,
zawiera pozycje mówi"ce o kierowaniu si! wskazówkami otrzymanymi od cz onków rodziny i grupy etnicznej,
o uzyskaniu od nich wsparcia oraz o podporz"dkowaniu
si! normom w asnej grupy kulturowej. Drugi czynnik to
strategia unikania, opisuj"ca podejmowanie prób maj"cych na celu separowanie si! poznawcze i emocjonalne
od stresora: wyrzucenie z pami!ci, zachowanie dyskrecji – nierzucanie si! w oczy, stosowanie dystraktorów.
Trzeci czynnik zosta nazwany strategi& zaanga"owania.
Charakterystyczna dla tej strategii jest konfrontacja ze
stresorem, która przyjmuje formy takie jak: podejmowanie bezpo$rednich akcji, by stawi% czo a problemowi,
poleganie wy "cznie na sobie, wk adanie dodatkowego
wysi ku, poszukiwanie pozytywnych stron danej sytuacji,
a tak#e podejmowanie ró#nych czynno$ci przed przyst"pieniem do dzia ania (reßeksja, relaks).
W badaniach walidacyjnych autorzy stosowali dwa scenariusze dotycz"ce stresu akulturacyjnego do$wiadczanego przez osoby pochodzenia azjatyckiego w Kanadzie
i w USA: w jednym przedstawiono sytuacj! konßiktu mi!dzy dzieckiem a rodzicami, w drugim – konßiktu
rasowego. Analizuj"c zwi"zki mi!dzy typem strategii
a ró#nymi zjawiskami specyÞcznymi dla danej kultury,
twórcy skali weryÞkowali za o#enie, #e strategia kolektywna jest preferowana przez cz onków kultury kolektywistycznej, a strategia zaanga#owania przez cz onków
kultury indywidualistycznej. Istotnie okaza o si!, #e im
wy#szy poziom akulturacji wykazywali chi&scy emigranci (tj. byli bardziej zwi"zani z kultur" indywidualistyczn", a mniej zwi"zani z kultur" kolektywistyczn"), tym
byli mniej sk onni do u#ywania strategii kolektywnej.
W drugim badaniu otrzymano wysok" pozytywn" korelacj! mi!dzy poziomem Ja-niezale#nego a tendencj" do
u#ywania strategii zaanga#owania, a tak#e wysok" pozytywn" korelacj! mi!dzy poziomem Ja-wspó zale#nego
a tendencj" do u#ywania strategii kolektywnej, co te#
by o zgodne z oczekiwaniem. Jednak Ja-wspó zale#ne
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korelowa o tak#e ze strategi" zaanga#owania i strategi"
unikania, chocia# w tych dwóch przypadkach wspó czynniki korelacji by y istotnie ni#sze ni# w przypadku
korelacji ze strategi" kolektywn". W trzecim badaniu
sprawdzono zale#no$ci mi!dzy preferowanymi strategiami a religijno$ci", deÞniowan" jako przynale#no$% do
okre$lonych grup wyznaniowych (muzu manie, chrze$cijanie, buddy$ci). Wyniki potwierdzi y oczekiwania co do
preferowania strategii kolektywnej przez badanych nale#"cych do grup wyznaniowych w porównaniu do osób
nienale#"cych do #adnej z tych grup. Podsumowuj"c
badania maj"ce na celu walidacj! kulturow" narz!dzia,
autorzy stwierdzaj", #e najbardziej klarowne wyniki odnosz" si! do strategii kolektywnej, której stosowanie jest
silnie osadzone w kulturze kolektywistycznej. Mniej jednoznaczne wyniki uzyskano w odniesieniu do strategii
unikania. Strategia ta by a pozytywnie skorelowana zarówno z elementami kultury kolektywistycznej, jak i indywidualistycznej (w badaniu trzecim osoby o bardziej
zindywidualizowanej religijno$ci wykazywa y wy#sz"
tendencj! do stosowania tej strategii). Strategia zaanga#owania natomiast albo nie posiada a korelatów kulturowych (badanie pierwsze), albo – wbrew przewidywaniom
– zaznacza a si! silniej w grupach o s abszej akulturacji
(badanie trzecie).
O ile trafno$% kulturow" skali mo#na uzna% za zadowalaj"c" jedynie w odniesieniu do strategii kolektywnej, to
wspó czynniki ' Cronbacha pozwalaj" przyj"%, i# ca e narz!dzie charakteryzuje si! satysfakcjonuj"c" rzetelno$ci".
Warto$ci tych wspó czynników w opisywanych badaniach
dla ró#nych scenariuszy by y nast!puj"ce: strategia kolektywna od ' Cronbacha = 0,74 do ' Cronbacha = 0,80;
strategia unikania od ' Cronbacha = 0,63 do ' Cronbacha
= 0,77; strategia zaanga#owania od ' Cronbacha = 0,59

do ' Cronbacha = 0,65. Rzetelno$% retestowa dla ca ej
skali mierzona w odst!pie czterech tygodni wynosi a 0,88
(Kuo i in., 2006).

BADANIA W

ASNE

Osoby badane
Projekt zak ada przeprowadzenie bada& w Norwegii,
Polsce, na Bia orusi i w Rosji. Rosj! i Bia oru$ wybrano
ze wzgl!du na spodziewan" dominacj! kultury kolektywistycznej, Norwegi! – indywidualistycznej, Polsk! za$
ze wzgl!du na zak adan" relatywn" równowag! kultur. Wed ug rankingu 74 pa&stw przedstawionego przez
Geerta Hofstedego i Gerta Jana Hofstedego (2005) na
skali indywidualizmu Norwegia zajmuje w tej grupie najwy#sz" – 16. pozycj!, Polska – 23. pozycj!, i Rosja – 37.
pozycj! (brak danych dotycz"cych Bia orusi). Za o#enia
te zosta y przetestowane w naszym badaniu poprzez ocen! preferowanych warto$ci w danym kraju (skala warto$ci – por. Schwartz, Bilsky, 1990). Okaza o si!, #e zgodnie z oczekiwaniami badani w próbie norweskiej istotnie
wy#ej cenili warto$ci indywidualistyczne ni# kolektywistyczne (odpowiednie $rednie i odchylenia standardowe
to: MInd = 4,05; SDInd = 0,47; MKol = 3,55; SDKol = 0,60; ró#nica istotna przy p = 0,00); Rosjanie cenili wy#ej warto$ci
kolektywistyczne ni# indywidualistyczne (MInd = 3,92;
SDInd = 0,49; MKol = 4,05; SDKol = 0,61; p < 0,009), podobnie jak Bia orusini (MInd = 3,60; SDInd = 0,62; MKol = 3,97;
SDKol = 0,66; p = 0,00). Natomiast wbrew oczekiwaniom
Polacy stawiali warto$ci kolektywistyczne ponad indywidualistycznymi (MInd = 3,90; SDInd = 0,48; MKol = 4,16;
SDKol = 0,41; p = 0,00). Co prawda pomiary warto$ci na
poziomie jednostkowym nie musz" odpowiada% pomiarom na poziomie krajów, nale#y jednak uzna%, #e oba
pomiary wskazuj" na wy#szy poziom indywidualizmu

Tabela 1
Wiek osób badanych w podziale wg kraju i p ci
Wiek:

Norwegia
N = 94

Polska
N = 256

Bia oru!
N = 271

Rosja
N = 138

Ogó em

26,88
(10,07)

26,64
(7,93)

28,02
(7,20)

30,39
(10,87)

Kobiety

N = 65
27,83
(10,85)

N = 201
27,14
(8,42)

N = 172
27,87
(7,07)

N = 88
28,74
(10,12)

M"#czy$ni

N = 29
24,76
(7,82)

N = 55
24,85
(5,55)

N = 99
28,30
(7,45)

N = 50
33,35
(11,62)

Uwaga: warto$ci w nawiasach przedstawiaj" odpowiednie odchylenia standardowe.
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w Norwegii i ni#szy na Bia orusi i w Rosji, Polska za$
umyka jednoznacznemu zaklasyÞkowaniu (por. Kwiatkowska i in., 2014).
Przebadano 1267 osób, jednak w analizach wykorzystano dane zebrane od 759 osób, pozosta e za$ zosta y
usuni!te. Sta o si! tak, poniewa# po pierwsze odÞltrowano 50% próby bia oruskiej w celu zmniejszenia nierównowagi liczebnej prób, a po drugie usuni!to osoby, które
nie wype ni y cz!$ci kwestionariusza (tzn. jednej ze skal,
np. CCCS czy Schwartza i Bilsky’ego). W sytuacji braku odpowiedzi na pojedyncze pytania zdecydowano si!
na uzupe nienie braków danych $rednimi ze wszystkich
itemów w ramach danej skali, w podziale na kraje. Tak
uzupe nione braki danych stanowi y oko o 1% wszystkich danych (itemów).
Tabela 1 przedstawia liczebno$% populacji i $redni wiek
osób badanych w ramach ka#dego kraju, zbiorczo i w podziale na p e%.
Respondentów pozyskiwano w ró#nych instytucjach
kszta cenia wy#szego, z ró#nych trybów: studia dzienne,
zaoczne, wieczorowe, studia podyplomowe.
Wst!pne opracowane kwestionariusza
Przeprowadzenie bada& wymaga o przet umaczenia
angielskiego orygina u na j!zyki norweski, polski, biaoruski i rosyjski. W wyniku dyskusji przeprowadzonej
w zespole badawczym zrezygnowano z t umaczenia na
j!zyk norweski, poniewa# zamierzano przeprowadzi% badanie w $rodowisku akademickim w Oslo, gdzie pos ugiwanie si! bezb !dnym j!zykiem angielskim jest norm".
Podj!to te# decyzj! o u#yciu rosyjskiej wersji skali na
Bia orusi, poniewa# j!zyk rosyjski w tym kraju jest dla
wielu obywateli j!zykiem ojczystym albo przynajmniej
równorz!dnym z j!zykiem bia oruskim. Ostatecznie powsta y dwie wersje skali w j!zyku rosyjskim (bia orusko-rosyjska i rosyjsko-rosyjska), co dawa o szans! na wybranie lepszej (zgodnej z oryginaln") wersji. Niestety na
skutek problemów organizacyjnych (problemy z synchronizacj" poszczególnych dzia a&) badacze z tych krajów
u#yli w swoich badaniach wy "cznie wersji przet umaczonej przez nich. O ró#nicach mi!dzy wersjami b!dzie
mowa w dalszych cz!$ciach artyku u.
T umaczenie skali z j!zyka angielskiego na j!zyki polski i rosyjski odbywa o si! zgodnie z zasad" t umaczenia
zwrotnego (back translation; Harkness, Villar, Edwards,
2010). W tym badaniu u#ywano skali w wersji sk adaj"cej
si! z 26 stwierdze&: strategia zaanga#owania – 8 pozycji,
unikanie – 10 pozycji, strategia kolektywna – 8 pozycji
(Kuo i in., 2006).
Kolejnym krokiem w przygotowywaniu skali do badania by o skonstruowanie opisów sytuacji trudnych.
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W niniejszym badaniu zastosowano cztery opisy sytuacji
trudnych, zwi"zanych ze $rodowiskiem pracy i ze zdrowiem. W celu unikni!cia potencjalnego etnocentryzmu
(scenariusze sytuacji trudnych wygenerowane na podstawie do$wiadcze& Polaków mog" by% interpretowane
inaczej przez przedstawicieli innych kultur) skonsultowali$my zasadno$% ich u#ycia z zagranicznymi cz onkami
zespo u badawczego. Po przeprowadzeniu dyskusji za
po$rednictwem poczty elektronicznej scenariusze zostay zaakceptowane przez zespó . Zdecydowano si! na te
dwie dziedziny #ycia na podstawie wyników sonda#u
przeprowadzonego przez Renat! Sikor! (2012) w$ród
studentów studiów zaocznych. W odpowiedzi na pytanie o sytuacje trudne, które by y udzia em respondentów
w ostatnim czasie, najcz!$ciej wskazywano w a$nie sytuacje zwi"zane z prac" i ze zdrowiem.
Zgodnie z przyj!tym za o#eniem, i# narz!dzie powinno funkcjonowa% w obu typach kultury, aktywizowano
skrypty kulturowe (indywidualistyczny i kolektywistyczny) poprzez zastosowanie dwóch wariantów sytuacji trudnych. Dzi!ki odpowiednio dobranym tre$ciom kierowano
uwag! czytelnika na jednostk! i zagro#enie potrzeb wzrostu (samorealizacji, uznania, sukcesu, osi"gni!%, poczucia w asnej warto$ci – skrypt indywidualistyczny) lub na
zagro#enie relacji bohatera historyjki z grup" i bliskimi
osobami (skrypt kolektywistyczny). Dodatkowo wzmacniano aktywizacj! odpowiednich skryptów na par! innych
sposobów, m.in. za po$rednictwem tytu ów historyjek,
pisanych du#ymi literami i pogrubion" czcionk" („Twoja
kariera”, „Twoje zdrowie” – w skrypcie indywidualistycznym, „Koledzy w pracy” – w skrypcie kolektywistycznym), lub przez podkre$lanie zaimków „ty” lub „my”.
Sytuacja trudna w pracy w wersji indywidualistycznej
(„Praca – kariera”) zaistnia a, gdy bohaterowi odebrano
kierowanie wa#nym projektem, co oznacza o zlekcewa#enie przez kierownictwo dotychczasowego dorobku
bohatera historyjki, podwa#enie jego kompetencji zawodowych przez kierownictwo, ograniczenie kontroli nad
przebiegiem w asnej kariery zawodowej. Odpowiedni
fragment scenariusza brzmia nast!puj"co:
Jeste$ zaskoczony, jest Ci przykro, czujesz si! zdezorientowany, sfrustrowany. Masz poczucie, #e Ci! zlekcewa#ono,
nie doceniono, podwa#ono Twoje kompetencje zawodowe.
Potraktowano Ci! niesprawiedliwie. By% mo#e za t" decyzj"
stoj" jakie$ argumenty, ale odebrano Ci szans! udowodnienia,
#e naprawd! znasz si! na tym, co robisz. A poza tym chcia by$
sam decydowa% o tym, w co masz si! zaanga#owa%, i chcesz
mie% kontrol! nad swoj" karier" zawodow". A tymczasem potraktowano Ci!, jakby$ by niewiele wart.
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Choroba bohatera („Zdrowie – Ja”) w wersji indywidualistycznej oznacza a zagro#enie kariery zawodowej,
rezygnacj! z planów urlopowych, utrudnienia w #yciu
osobistym:
Taka choroba i jej leczenie na pewno wp ynie na Twoj"
karier! w pracy i na inne Twoje plany. B!dziesz musia zrezygnowa% z kierowania projektem, który mia Ci zapewni%
awans. Oznacza to, #e nie b!dziesz móg liczy% na wy#sze
zarobki, a Twoja pozycja w Þrmie mo#e ulec zachwianiu.
B!dziesz musia zmieni% swoje plany urlopowe, zrezygnowa%
z atrakcyjnej wyprawy, któr" planowa e$ od paru lat. Kto wie,
czy nie b!dziesz musia zmieni% swojego stylu #ycia?

Problemy w pracy w wersji kolektywistycznej („Praca
– koledzy”) opisane zosta y jako odrzucenie, zignorowanie bohatera historyjki przez zespó , do którego bohater
nale#a :
Nikt Ci! nie powiadomi o przeprowadzce, nie zadzwoni ,
nie wys a esemesa ani mejla. Nikt si! nie zatroszczy ani
o Ciebie, ani o twoje rzeczy. Czy#by$ dla nich nic nie znaczy , czy#by$ nie mia ju# kolegów? Mo#e czym$ si! narazie$ i chcieli si! Ciebie pozby%? By% mo#e jest jakie$ rozs"dne
wyt umaczenie tej sytuacji, ale teraz, w tej chwili czujesz si!
odrzucony przez tych, których tak bardzo lubi e$ i szanowae$. Tak jakby$ nie nale#a do tego zespo u, przesta by% jednym z nich. Czujesz si! z tym faktem 'le.

Natomiast problemy ze zdrowiem w wersji kolektywistycznej („Zdrowie – My”) oznacza y przykre konsekwencje emocjonalne i Þnansowe g ównie dla osób bliskich:
Taka choroba i jej leczenie to nie tylko Twój problem, ale
te# i Twoich bliskich. B!d" si! o Ciebie martwi%, b!d" si!
starali Ci pomóc, co oznacza, #e b!d" musieli zmieni% swój
rytm #ycia, #eby si! Tob" opiekowa%. Na pewno wp ynie to
tak#e na sytuacj! Þnansow" rodziny, bo leczenie b!dzie du#o
kosztowa%. B!dziesz dla nich ci!#arem przez d ugi czas. Nie
wiesz, jak oni sobie z tym wszystkim poradz". W pracy te#
kto$ b!dzie musia przej"% Twoje obowi"zki, sprawisz tym
samym du#y k opot dla kierownictwa i Twoich kolegów.

Warto doda%, #e aktywizacja okre$lonych skryptów kulturowych pozostaje w zgodzie z za o#eniami teoretycznymi le#"cymi u podstaw skali CCCS, albowiem skala ta nie
jest narz!dziem neutralnym kulturowo (culture-free), lecz
nacechowanym kulturowo. W banku scenariuszy opracowanym przez autorów skali znajduj" si! opisy sytuacji,
w których wyst!puj" bezpo$rednie odwo ania do warto$ci
kulturowych chi&skich czy islamskich (np. scenki zatytuowane „Intergenerational Conßict over Intimacy Issue”,
„Racial Conßict”), czy bardziej ogólnie – do warto$ci

tradycyjnego spo ecze&stwa (np. scenka zatytu owana
„Immigrant Senior and Adult Child Conßict”).
Po przeczytaniu historyjki respondenci odpowiadali na
nast!puj"ce pytanie: „Gdyby sytuacja opisana powy#ej
zdarzy a si! Tobie naprawd!, jak bardzo stresuj"ca by aby dla Ciebie? Zaznacz jedn" z podanych mo#liwo$ci”.
Odpowiedzi udzielano na skali sze$ciopunktowej, od
1 – w ogóle nie stresuj&ca, do 6 – wybitnie stresuj&ca.
Nast!pnie ustosunkowywali si! do 26 stwierdze& opisuj"cych ró#ne zachowania w sytuacji stresowej, zgodnie
z poleceniem, by zaznacza% na sze$ciopunktowej skali
stopie&, w jakim dane zachowanie „do mnie pasuje”. Na
przyk ad: „Rozwi"zuj! problem w taki sposób, w jaki moi
rodzice chcieliby, #ebym rozwi"za . Staram si! znale'%
co$ pozytywnego w tej sytuacji” (por. tabela 3).
Historyjki zosta y przygotowane w wersjach m!skich
i kobiecych. Osoba badana otrzymywa a dwie historyjki
(w wersji odpowiedniej dla swojej p ci), jedn" indywidualistyczn" (A – „Praca – kariera”, lub B – „Zdrowie
– Ja”) i drug" kolektywistyczn" (C – „Praca – koledzy”,
lub D – „Zdrowie – My”), w rotowanej kolejno$ci1. Tak
wi!c respondenci otrzymywali kwestionariusz zawieraj"cy opisy dwóch sytuacji wraz z 27 pytaniami w jednym
z czterech schematów: A + D, D + A, B + C, C + A.
Analiza równowa"no#ci pomiaru
w grupach narodowych za pomoc$ MG CFA
(wielogrupowej konÞrmacyjnej analizy czynnikowej)
Warunkiem uzyskania znacz"cych informacji o ró#nicach i podobie&stwach mi!dzy badanymi grupami
w odniesieniu do preferowanych strategii radzenia sobie
ze stresem jest odpowiedni stopie& równowa#no$ci pomiaru (measurement invariance/equivalence), pozwalaj"cy na wnioskowanie o równowa#no$ci badanych
konstruktów. To znaczy, i# musimy mie% pewno$%, #e za
pomoc" zastosowanego narz!dzia (CCCS) w ka#dej grupie (tj. w grupach narodowych) mierzymy ten sam konstrukt. Zalecanym sposobem weryÞkacji równowa#no$ci
jest wykonanie wielogrupowej konÞrmacyjnej analizy
czynnikowej (multigroup conÞrmational factor analysis, MG CFA; Marsh, 1994; Vandenberg, Lance, 2000;
Stein, Lee, Jones, 2006; Chen, 2008; Wu, Li, Zumbo,
1

Wykonano odpowiednie analizy testuj"ce rol! kolejno$ci prezentowania historyjek. W zwi"zku z tym, #e nie uda o si! zaobserwowa% klarownego wzorca wyników dla wszystkich zastosowanych
scenariuszy (dodatkowo powy#sze analizy powtórzone w podziale
na kraje wykaza y, #e w przypadku Norwegii kolejno$% prezentacji
scenariuszy nie mia a #adnego znaczenia, w przypadku za$ Polski
i Bia orusi zaobserwowano pewn" rol! kolejno$ci, jednak wyniki te
nie by y powtarzalne), zdecydowano si! nie bra% pod uwag! kolejno$ci ich prezentacji w badaniu.
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2007; Milfont, Fischer, 2010). Testowanie równowa#no$ci pomiaru za pomoc" MG CFA polega na zbadaniu
relacji pomi!dzy wska'nikami (tj. pozycjami skali, czyli
zmiennymi obserwowalnymi) a czynnikami (konstruktami, takimi jak np. strategie radzenia sobie ze stresem),
czyli zmiennymi nieobserwowalnymi, mierzonymi przez
te wska'niki. W tym celu budujemy modele teoretyczne
zale#no$ci mi!dzy zmiennymi, mniej lub bardziej restrykcyjne (tj. bez nak adania ogranicze& na parametry
i z ograniczeniami) odpowiednio do poziomu testowanej
równowa#no$ci.
Rodzaje równowa"no#ci. Na najbardziej podstawowym poziomie równowa#no$ci pomiaru testowana jest
tzw. równowa#no$% konÞguralna (conÞgural invariance),
zwana te# s ab" równowa#no$ci" czynnikowa (weak factorial invariance; Vandenberg, Lance, 2000; Chen, 2008).
Sprawdzamy, czy w ka#dej grupie wyst!puj" te same
(cho% niekoniecznie identyczne) czynniki i w tej samej
liczbie. O powtarzalno$ci konÞguracji czynników w ka#dej grupie orzekamy wówczas, gdy zmienne obserwowalne (pozycje skali) wykazuj" ten sam uk ad adunków
czynnikowych wi!kszych od zera i ten sam uk ad adunków czynnikowych bliskich b"d' równych zeru. Innymi
s owy te same wska'niki powinny by% skojarzone z tymi
samymi zmiennymi latentnymi. Nie ma tu wymogu, by
adunki czynnikowe mia y te same warto$ci w grupach.
Drugi poziom równowa#no$ci zwany jest równowa#no$ci" metryczn" (metric invariance) lub siln" równowa#no$ci" czynnikow" (strong factorial invariance;
Vandenberg, Lance, 2000; Chen, 2008) i polega na sprawdzaniu, czy w ka#dej grupie równe s" wielko$ci adunków
czynnikowych. Jest to warunek nak adany dodatkowo do
poprzedniego. (adunki czynnikowe mówi" o sile powi"za& mi!dzy danym czynnikiem a zmienn" (pozycj" skali)
i je$li s" one równe, to mo#na uzna%, #e jednostki pomiaru
w grupach s" identyczne. (adunki czynnikowe w analizie
MG CFA reprezentowane s" przez wspó czynniki regresji.
Trzeci poziom równowa#no$ci to równowa#no$% skalarna (scalar invariance) lub równowa#no$% sta ych
(intercept invariance). Sprawdzamy, czy warto$% sta ej
(punkt przeci!cia linii regresji z osi" Y) danej zmiennej
jest taka sama we wszystkich grupach. Je$li równowa#no$% jest osi"gni!ta zarówno na poziomie adunków
(wspó czynników regresji), jak i na poziomie sta ych, to
dopiero wówczas mo#liwe jest porównywanie warto$ci
$rednich czynników.
Porównywanie modeli – wska%niki dopasowania.
Sposób post!powania przy analizie jako$ci szacowanych modeli w MG CFA sprowadza si! po pierwsze do
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oszacowania jako$ci kolejnych modeli, stosuj"c odpowiednie miary dopasowania, i po drugie do porównania
miar dopasowania na ka#dym etapie, po to by stwierdzi%,
czy wraz z dodatkowymi restrykcjami nie nast!puje znacz"ca utrata dopasowania. Inaczej mówi"c, badamy, czy
model bardziej restrykcyjny pasuje do danych tak samo
dobrze lub prawie tak samo dobrze jak model mniej restrykcyjny i czy wobec tego mo#na na nim polega% przy
wyja$nianiu danych (Vandenberg, Lance, 2000; Stein
i in., 2006).
Do powszechnie stosowanych miar dopasowania nale#y
przede wszystkim statystyka (2, która informuje, jak dobrze testowany model jest dopasowany (a raczej niedopasowany) do danych. Warto$% (2 powinna by% na tyle ma a,
by hipoteza zerowa o braku ró#nic mi!dzy modelem a danymi nie zosta a odrzucona. Jednak wra#liwo$% (2 na wielko$% próby powoduje, #e statystyka ta odrzuca hipotez!
zerow" ze zbyt wielk" moc", gdy próba jest stosunkowo
du#a, co praktycznie podwa#a u#yteczno$% (2 jako jedynej
miary dopasowania. Dlatego te# nale#y uwzgl!dnia% dodatkowe miary dopasowania (Byrne, Watkins, 2003).
W j!zyku AMOS (2 jest to statystyka testowa CMIN,
która powstaje w wyniku przemno#enia warto$ci funkcji rozbie#no$ci FMIN przez wielko$% próby minus jeden. FMIN mierzy rozbie#no$% mi!dzy obserwowan"
macierz" wariancji–kowariancji (z próby) a teoretyczn" macierz" wariancji–kowariancji wynikaj"c" z modelu i oszacowanych warto$ci parametrów (Bedy&ska,
Ksi"#ek, 2012). AMOS proponuje prost" korekt! na
z o#ono$% modelu, mianowicie podzielenie CMIN przez
liczb! stopni swobody. CMIN/df w literaturze angielskoj!zycznej to normowany (2 (normed chi square; Milfont,
Fischer, 2010), czyli stosunek warto$ci (2 do liczby stopni
swobody, który powinien by% równy b"d' mniejszy ni#
trzy do jednego.
Rekomendowane w literaturze MG CFA miary dopasowania to b "d aproksymacji RMSEA oraz komparatywny
indeks dopasowania CFI i indeks Tuckera–Lewisa TLI.
B "d aproksymacji RMSEA (root mean square error of
approximation) to rozbie#no$% mi!dzy teoretyczn" a populacyjn" macierz" wariancji–kowariancji, skorygowana o liczb! stopni swobody (Bedy&ska, Ksi"#ek, 2012).
Przypomnijmy, CMIN odnosi si! do rozbie#no$ci mi!dzy
macierz" teoretyczn" a macierz" z próby. Mierzy wi!c, na
ile dobrze model opisuje zale#no$ci w próbie, natomiast
naszym celem jest opis zale#no$ci w populacji, a o tym
informuje miara RMSEA. Warto$% RMSEA powinna by%
bliska zeru, przy czym warto$% poni#ej 0,05 mówi o dobrym dopasowaniu, warto$ci mi!dzy 0,05 a 0,08 – o zadowalaj"cym dopasowaniu, mi!dzy 0,08 a 0,1 – o miernym
dopasowaniu, powy#ej za$ 0,1 – o braku dopasowania.
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Podajemy tak#e przedzia ufno$ci dla prawdopodobie&stwa 90% RMSEA, czyli 90% CI RMSEA.
Indeksy dopasowania CFI i TLI informuj" o dopasowaniu modelu do modelu niezale#no$ci, tj. do takiego, który
zak ada, #e pomi!dzy badanymi zmiennymi nie ma #adnych zale#no$ci. Jest to wi!c model o najgorszym dopasowaniu. CFI i TLI s" zalecane w przypadku porównywania modeli zagnie#d#onych, tak jak to ma miejsce w wielogrupowej analizie konÞrmacyjnej. CFI i TLI przyjmuj"
warto$ci z przedzia u od 0 do 1, przy czym po#"dane s" te
bliskie jedno$ci. Minimaln" warto$ci" uprawniaj"c" do
akceptacji modelu jest 0,90. Indeks Tuckera–Lewisa jest
mniej wra#liwy na wielko$% próby, wi!c polecany jest do
stosowania przy du#ych próbach. Nie bez znaczenia jest
tak#e to, i# TLI „nagradza” modele bardziej oszcz!dne,
czyli „karze” za zbytni" z o#ono$%.
W porównywaniu modeli najcz!$ciej stosowan" praktyk" jest analiza ró#nic w zakresie (2 (tj. warto$ci (2 i liczby stopni swobody). James Arbuckle (2010), autor podr!czników do AMOS-a, proponuje, by przeanalizowa%
w tym celu warto$ci CMIN/df. Je$li warto$ci te nie s"
zbyt ró#ne od siebie, mo#na przyj"%, #e równowa#no$%
pomiaru w grupach jest utrzymana. Dodatkowo stosowane s" porównania w zakresie warto$ci TLI i CFI. Zmiany
rz!du 0,01 lub mniejsze wskazuj", #e nie mo#na odrzuci%
hipotezy o równowa#no$ci modeli, ale je$li ró#nica mie$ci si! pomi!dzy 0,01 a 0,02, mo#na podejrzewa% brak
równowa#no$ci (Vandenber, Lance, 2000). Przy ocenie

jako$ci modelu stosuje si! tak#e kryteria informacyjne
typu AIC (Akaike information criterion). Kryterium to
powstaje przez na o#enie na miar! dopasowania modelu
kary za liczb! szacowanych parametrów i wielko$% próby.
AIC nie ma obiektywnej interpretacji, wi!c w ocenie jako$ci modelu mo#e by% wykorzystane tylko przez porównanie z modelem niezale#no$ci i nasyconym (Bedy&ska,
Ksi"#ek, 2012), a w MG CFA (w modelach zagnie#d#onych) – z testowanymi modelami. Po#"dane s" jak najni#sze warto$ci AIC.
Procedura testowania równowa"no#ci pomiaru skal$ CCCS. Przyst!puj"c do testowania równowa#no$ci
pomiaru, zak adamy, #e szacowany model b!dzie spe nia
nast!puj"ce warunki: (1) trzy czynniki wyja$niaj" wi!kszo$% wariancji danych (zgodnie z za o#eniami le#"cymi
u podstaw CCCS; Kuo i in., 2006), (2) ka#da pozycja skali posiada adunek czynnikowy wi!kszy od zera, (3) ka#da pozycja skali aduje tylko jeden czynnik, (4) czynniki
s" ze sob" skorelowane, (5) b !dy pomiaru nie s" ze sob"
skorelowane.
Pierwszym etapem jest testowanie równowa#no$ci
konÞguralnej (czynnikowej). Najpierw nale#y wykona%
konÞrmacyjn" analiz! czynnikow" w ka#dej grupie oddzielnie. Je$li oszacowany model w ka#dej grupie wykazuje dobre dopasowanie do danych, powtarzamy t!
czynno$% – bez nak adania jakichkolwiek restrykcji na
parametry – w ramach analizy wielogrupowej. B!dzie

Tabela 2
Wyniki konformacyjnej analizy czynnikowej w grupach narodowych dla ró"nych scenariuszy
Grupa

Scenariusze

Norwegia

Praca – kariera
Praca – koledzy
Choroba % Ja
Choroba % My
U!rednione

Polska

2

(296)

RMSEA

CFI

TLI

0569,250
0548,060
0550,570
0573,000
0626,145

0,100
0,096
0,096
0,100
0,110

0,33
0,44
0,35
0,25
0,57

0,21
0,34
0,23
0,11
0,52

Praca – kariera
Praca – koledzy
Choroba – Ja
Choroba – My
U!rednione

0604,050
0650,050
0585,060
0594,120
1018,600

0,064
0,068
0,062
0,063
0,098

0,64
0,57
0,63
0,57
0,64

0,57
0,49
0,57
0,50
0,60

Bia oru!

Praca – kariera
Praca – koledzy
Choroba – Ja
Choroba – My
U!rednione

0738,880
0634,280
0651,160
0698,840
1032,715

0,074
0,065
0,067
0,071
0,096

0,60
0,48
0,57
0,60
0,65

0,53
0,38
0,49
0,53
0,58

Rosja

Praca – kariera
Praca – koledzy
Choroba – Ja
Choroba – My
U!rednione

0682,070
0523,990
0578,990
0731,040
0874,478

0,098
0,074
0.084
0,104
0,119

0,41
0,36
0,32
0,42
0,51

0,30
0,24
0,31
0,31
0,46
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to model podstawowy (baseline), z którym b!d" porównywane kolejne modele: metryczny (równo$% adunków
czynnikowych) i skalarny (równo$% adunków i równo$%
sta ych).

TESTOWANIE RÓWNOWA&NO'CI KONFIGURALNEJ
Równowa#no$% konÞguralna zachodzi wówczas, gdy
w ka#dej grupie wyst!puje ta sama konÞguracja pozycji
skali, tworz"c trzy zak adane czynniki, a ka#da zmienna obserwowalna aduje tylko jeden czynnik. Ustalenie
równowa#no$ci konÞguralnej zrealizowano w pi!ciu krokach:
Krok 1. W celu potwierdzenia zak adanej trójczynnikowej struktury skali przeprowadzono seri! konÞrmacyjnych analiz czynnikowych (CFA) za pomoc" programu
AMOS 21. Analizy przeprowadzono oddzielnie dla ka#dego z czterech scenariuszy. Wyniki prezentuje tabela 2.
Nie uda o si! odtworzy% zak adanej struktury skali w #adnej próbie w #adnym z wariantów scenariuszy.
Warto$ci (2 w ka#dym przypadku nakazywa y odrzucenie testowanych modeli, aczkolwiek wnioskowanie
o dopasowaniu modeli do danych na podstawie warto$ci
RMSEA nie by o tak jednoznaczne. O ile w próbie norweskiej warto$ci RMSEA wynosi y 0,096–0,100, wskazuj"c na brak dopasowania modeli, i w próbie rosyjskiej
– mimo nieco ni#szych warto$ci (0,074–0,104) – podobnie, to w próbach polskiej (0,062–0,068) i bia oruskiej
(0,065–0,074) miary RMSEA informuj" o dopasowaniu
zadowalaj"cym. Jednak warto$ci miar CFI (w granicach
0,25–0,64) i TLI (0,11–0,57), bardzo odleg e od krytycznej warto$ci 0,90, nie pozostawiaj" #adnych w"tpliwo$ci
co do konieczno$ci odrzucenia hipotezy o trójczynnikowej strukturze skali.
Bior"c pod uwag! fakt, #e nie zaobserwowano #adnych regularno$ci ze wzgl!du na rodzaj scenariusza (ani
ze wzgl!du na domen! praca vs. zdrowie, ani na skrypt
kulturowy indywidualistyczny vs. kolektywistyczny),
uznano, i# zró#nicowanie odpowiedzi mi!dzy scenariuszami ma charakter losowy. Zdecydowano si! wi!c na
u$rednienie w ka#dej badanej próbie narodowej danych
pochodz"cych z ró#nych scenariuszy.
Krok 2. Podj!to kolejn" prób! weryÞkacji trójczynnikowej struktury skali, tym razem na danych u$rednionych,
w ka#dej próbie narodowej oddzielnie. Wyniki zosta y
przedstawione w tabeli 2 w wierszach „U$rednione”.
Wyniki CFA (wykonanej w sposób konwencjonalny) prezentuje tak#e tabela 3.
Jak si! okaza o, model trójczynnikowy nie zosta potwierdzony: warto$ci (2 w ka#dej próbie s" wysokie, warto$ci RMSEA plasuj" si! oko o 0,10 (poni#ej 0,10 dla
Polski i Bia orusi, powy#ej 0,10 dla Norwegii i Rosji),
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warto$ci CFI i TLI, cho% wy#sze ni# w poprzednich analizach, nie si!gaj" warto$ci krytycznych. W tej sytuacji
konieczne jest podj!cie próby ulepszenia modelu, np.
przez dokonanie zmian w samej skali poprzez usuni!cie
k opotliwych pozycji.
Krok 3. W zwi"zku z tym, #e nasza uwaga powinna si!
skupi% na parametrach w poszczególnych próbach (by
móc decydowa% o pozostawieniu b"d' usuni!ciu jakiej$
pozycji skali), a w mniejszym stopniu na dopasowaniu
modelu, wykonano jednoczesn" konÞrmacyjn" analiz!
czynnikow" w podgrupach na warto$ciach u$rednionych.
Przy jednoczesnym oszacowaniu modelu w podgrupach
zak ada si!, #e posta% modelu jest taka sama we wszystkich podgrupach, a ró#nice wyst!puj" jedynie w warto$ciach parametrów (Bedy&ska, Ksi"#ek, 2012).
Warto$% w tak oszacowanym modelu jest zdecydowanie zbyt wysoka ((2 = 3595,36; df = 1184), jednak warto$%
RMSEA = 0,52 (90% CI 0,050–0,054) wskazuje na dobre
dopasowanie trójczynnikowego modelu, przy czym warto$ci CFI = 0,61 i TLI = 0,57 s" zbyt niskie (poni#ej 0,90).
Badanie istotno$ci parametrów, tj. wspó czynników regresji w podgrupach ( adunków czynnikowych) w ka#dej
grupie, sk oni o do podj!cia decyzji o usuni!ciu niektórych pozycji skali (np. aduj"cych wi!cej ni# jeden czynnik). W grupach norweskiej i polskiej wszystkie niestandaryzowane wspó czynniki regresji s" istotne, natomiast
w grupach bia oruskiej i rosyjskiej nieistotne s" wszystkie niestandaryzowane wspó czynniki regresji zwi"zane
z czynnikiem unikanie. Okaza o si! ponadto, #e w ka#dej
grupie przynajmniej po owa standaryzowanych wspó czynników regresji dla czynnika unikanie osi"ga warto$% mniejsz" ni# 0,50 (na 10 pozycji takich wspó czynników w grupie norweskiej jest pi!%, w grupie polskiej
– osiem, w grupie bia oruskiej i rosyjskiej – po sze$%).
St"d wniosek, i# zmienne aduj"ce ten czynnik wymagaj"
dok adniejszej analizy, zw aszcza sprawdzenia, czy nie s"
zwi"zane z innymi czynnikami (by utrzyma% warunek, #e
jedna zmienna aduje tylko jeden czynnik). Po przeanalizowaniu w ka#dej grupie indeksów modyÞkacji (MI)
dla wspó czynników regresji cztery pozycje zosta y wytypowane do usuni!cia ze wzgl!du na ich ambiwalencj!,
tj. jednoczesne powi"zania z innymi czynnikami. S" to
nast!puj"ce pozycje:
(1) nr 8 – „Podejmuj! inne aktywno$ci, #eby nie my$le% o problemie”; w próbach norweskiej (MI = 5,63)
i polskiej (MI = 5,62) aduje dodatkowo czynnik kolektywne, ponadto w próbie polskiej (MI = 6,66) aduje dodatkowo czynnik zaanga"owanie,
(2) nr 18 – „Staram si! nie pokazywa% po sobie tego,
co czuj!”; w próbach norweskiej (MI = 24,09) i rosyjskiej
(MI = 9,35) aduje dodatkowo czynnik kolektywne,

0,565

0,774

0,818

0,589

0,641

0,416

0,464

Rozmawiam z kim! z mojej rodziny
(rodze'stwo, ciotki, wujkowie)
i otrzymuj" od nich pomoc

Zwracam si" do kolegów,
którzy pochodz( z tego samego
!rodowiska, #eby otrzyma& jak(!
rad" albo pomoc w rozwi(zaniu
problemu

Zwracam si" do moich najbli#szych
przyjació , #eby znale$& u nich
zrozumienie i wsparcie

Poszukuj" rady i pomocy
u kogo! m(drzejszego ode mnie
(nauczyciele, rodzice, osoby
starsze)

Rozwi(zuj" problem w taki sposób,
w jaki moi rodzice chcieliby, #ebym
rozwi(za

Obieram taki kierunek dzia ania,
który by by najbardziej
akceptowany przez moj( rodzin"

Podejmuj" takie dzia anie, jakie
wydaje si" najbardziej stosowne
do warto!ci cenionych w mojej
kulturze/w moim !rodowisku

13

09

16

20

02

15

04

ci"g dalszy tabeli 3 na nast!pnej stronie

0,649

Rozmawiam z moimi rodzicami
i otrzymuj" od nich pomoc

0,444

Cz2
UNIK
13,88

Czynniki – wariancja wyja!niona

Tre!&

42,66%

Ca kowita wariancja wyja!niona

17

Pozycja

0,645

KMO

Cz1
KOL
15,16

0,000

Wyznacznik

Norwegia

Cz3
ZAAN
13,71

Cz1
ZAAN
15,47

0,682

0,623

0,655

0,702

0,586

0,767

0,817

Cz2
KOL
14,94

41,75%

0,780

0,000

Polska

Cz3
UNIK
11,34

Cz1
ZAAN
18,45

0,629

0,692

0,634

0,693

0,567

0,608

0,698

0,725

Cz2
KOL
14,43

44,13%

0,809

0,000

Bia oru!

Cz3
UNIK
11,26

Tabela 3
Wyniki analizy konÞrmacyjnej czynnikowej w poszczególnych próbach narodowych (analiza g ównych sk adowych z rotacj& Varimax)

0,630

0,655

0,631

0,489

0,452

0,610

0,705

0,638

Cz1
KOL
15,99

–0,408

Cz2
ZAAN
14,69

43,30%

0,742

0,000

Rosja

Cz3
UNIK
12,62
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0,569

0,702

0,685

Próbuj" poczu& si" lepiej,
powtarzaj(c sobie, #e nie jest tak
$le, jak to wygl(da

Staram si" znale$& co!
pozytywnego w tej sytuacji

Polegam tylko na sobie
w podejmowaniu w a!ciwych
kroków w rozwi(zaniu problemu

Anga#uj" si" w aktywno!ci, dzi"ki
którym mog" si" zrelaksowa&
i poczu& si" lepiej (np. uprawiam
sport, s ucham muzyki albo gram,
przegl(dam strony w internecie
itd.)

Staram si" przesta& my!le& albo
w ogóle zapomnie& o tym, co mnie
trapi

Mówi" sobie, #e moje problemy
same znikn(

21

24

03

10

05

12

14

ci"g dalszy tabeli 3 na nast!pnej stronie

0,461

0,591

Wk adam dodatkowo wi"cej
wysi ku i dodatkowo wi"cej pracy,
#eby rozwi(za& problem

07

0,448

0,713

0,573

Staram si" wypracowa& swoje
stanowisko i twardo si" go
trzymam

01

0,519

0,515

Staram si" przemy!le& wszystko
dok adnie i zastanowi& si" nad
mo#liwymi dzia aniami, zanim
podejm" decyzj"

0,530

0,653

0,607

0,602

0,556

0,634

0,508

Najpierw opracowuj" plan akcji,
a potem dzia am

22

0,689

0,697

Mam zaufanie do siebie i wierz"
w to, #e sam rozwi(#" problem

Tre!&

Norwegia

23

Pozycja

ci"g dalszy tabeli 3 z poprzedniej strony
Polska

0,702

0,636

0,462

0,668

0,542

0,622

0,650

0,513

0,646

0,660

0,815

Bia oru!

0,650

0,651

0,563

–0,406

–0,703

–0,456

–0,485

–0,669

–0,671

Rosja

–0,598

–0,572

–0,536

–0,444
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0,536

0,551

0,725

Aby si" odstresowa&, anga#uj" si"
w takie aktywno!ci, których moi
rodzice nie zaakceptowaliby (np.
si"gam po papierosy, alkohol)

Staram si" nie pokazywa& po sobie
tego, co czuj"

Przyjmuj" do wiadomo!ci, #e tak
si" zdarza i #e niewiele mog" na to
poradzi&

Staram si" rozwi(za& problem
w taki sposób, #eby jak najmniej
zwróci& na siebie uwag"

08

11

18

06

19

%0,516

0,431

Podejmuj" inne aktywno!ci,
#eby nie my!le& o problemie (np.
zabieram si" do sprz(tania albo
do naprawienia $le dzia aj(cego
sprz"tu itd.)

%0,471

%0,477

0,465

0,422

0,401

Polska

0,492

0,661

0,641

0,665

0,627

Bia oru!

Cz1 – czynnik 1; Cz2 – czynnik 2; Cz3 – czynnik 3; KOL – strategia kolektywna; UNIK – strategia unikania; ZAAN – strategia zaanga#owania.

Uwaga: w tabeli ukazano adunki czynnikowe o warto$ci wy#szej ni# 0,40.

0,427

Rezygnuj" z rozwi(zania problemu

25

0,489

Zamiast rozwi(zywa& problem,
zaczynam snu& marzenia na jawie

Tre!&

Norwegia

26

Pozycja

ci"g dalszy tabeli 3 z poprzedniej strony

0,516

0,401

0,575

0,610

0,679

0,470

0,465

Rosja

0,447

0,640

0,591
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(3) nr 19 – „Staram si! rozwi"za% problem w taki sposób, #eby jak najmniej zwróci% na siebie uwag!”; w próbie polskiej (MI = 7,83) aduje dodatkowo czynnik zaanga"owanie, w próbie rosyjskiej (MI = 6,44) – kolektywne,
(4) nr 24 – „Próbuj! poczu% si! lepie, powtarzaj"c sobie, #e nie jest tak 'le, jak to wygl"da”; w próbach norweskiej (MI = 10,81), polskiej (MI = 38,24) i rosyjskiej
(MI = 16,84) aduje dodatkowo czynnik zaanga"owanie.
Zreasumujmy. Dotychczasowe analizy (kroki 1–3)
daj" do$% skomplikowany i niejednoznaczny obraz równowa#no$ci konÞguralnej pomiaru (a raczej jej braku)
w badanych grupach. Pod uwag! wzi!to kilka bardziej
i mniej obiektywnych informacji, które w ró#nym stopniu
obci"#aj" badane próby grzechem niedopasowania (dla
uproszczenia spójrzmy na modele budowane w oparciu
o dane zagregowane). Jedynie warto$% (2 „demokratycznie” orzeka o niepotwierdzeniu hipotezy o równo$ci macierzy wariancji–kowariancji w ka#dej próbie. Natomiast
warto$ci miar dopasowania RMSEA informuj" o przekroczeniu granicy akceptowalno$ci przede wszystkim
w próbach norweskiej i rosyjskiej (powy#ej 0,10), miary
CFI i TLI s" najni#sze w próbie rosyjskiej (oscyluj" wokó 0,5), nieistotne wspó czynniki regresji pojawiaj" si!
w próbach bia oruskiej i rosyjskiej (dla czynnika unikanie), liczba niskich adunków dla czynnika unikanie jest
najwy#sza w próbach norweskiej i polskiej, pozycje podskali unikanie aduj"ce wi!cej ni# jeden czynnik pojawiaj" si! w ka#dej próbie z wyj"tkiem bia oruskiej. Z tabeli 3
z wynikami analizy konÞrmacyjnej wynika, #e w próbie rosyjskiej znajduje si! wi!cej podwójnie aduj"cych
zmiennych. Wydaje si! wi!c, #e najmniej obci"#ona jest
próba bia oruska, a najbardziej rosyjska. W konsekwencji
zadecydowano o wy "czeniu próby rosyjskiej z dalszych
etapów ustalania równowa#no$ci pomiaru na bazie trójczynnikowej struktury skali CCCS. Próba rosyjska zostanie potraktowana oddzielnie.
Ostatecznie w wersji dla trzech krajów znalaz o si!
osiem pozycji sk adaj"cych si! na strategi! zaanga#owania (1, 3, 5, 7, 10, 21, 22, 23), osiem pozycji w zakresie
strategii kolektywnej (2, 4, 9, 13, 15, 16, 17, 20) i sze$%
pozycji w zakresie strategii unikania (6, 11, 12, 14, 25, 26).
Krok 4. Ponowne wykonanie jednoczesnej analizy
konÞrmacyjnej w podgrupach, tym razem na zmodyÞkowanych danych. Je$li rezultaty CFA oka#" si! niesatysfakcjonuj"ce, nale#y przeprowadzi% dalsze modyÞkacje,
kieruj"c si! wska'nikami MI (Bedy&ska, Ksi"#ek, 2012).
CFA w trzech podgrupach na danych zmodyÞkowanych, tj. o mniejszej liczbie pozycji sk adaj"cych si!
na podskal! unikanie, wykaza a, #e miary dopasowania
dla ca ego modelu sugeruj" w najlepszym razie dopasowanie mierne (RMSEA = 0,080; 90% CI 0,077–0,083;
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(2 = 3064,874; df = 621; CMIN/df = 4,93), przy czym
w ka#dej grupie wspó czynniki regresji by y istotne.
Indeksy modyÞkacji wskaza y mo#liwo$ci polepszenia
dopasowania modelu poprzez odst"pienie od za o#enia
o braku korelacji mi!dzy sk adnikami losowymi. Tak te#
uczyniono. W ulepszonym modelu uwzgl!dniono dodatkowo tylko te parametry, których indeksy modyÞkacji
by y najwy#sze w trzech podgrupach jednocze$nie. By y
to kowariancje wyst!puj"ce mi!dzy sk adnikami losowymi zmiennych mierz"cych czynnik strategia kolektywna
i dotyczy y sze$ciu z o$miu pozycji. W sumie uwolniono
pi!% parametrów (kowariancje mi!dzy sk adnikami losowymi pozycji 2 i 9, 2 i 13, 2 i 15, 9 i 16 oraz 13 i 17).
Krok 5. Otrzymany model wykaza si! akceptowalnymi
miarami dopasowania. Co prawda warto$% statystyki testu jest zbyt du#a ((2 = 1467,957; df = 603), ale stosunek
CMIN do liczby stopni swobody wynosi mniej ni# warto$% graniczna 3,00 (CMIN/df = 2,43), natomiast RMSEA
= 0,048 przy 90% CI 0,045–0,051 wskazuje na dobre
dopasowanie. Jedynie warto$ci CFI i TLI nie s" satysfakcjonuj"ce, ale stosunkowo bliskie warto$ci granicznej
(CFI = 0,780; TLI = 0,747).
Dzia ania wykonane w pi!ciu opisanych wy#ej krokach doprowadzi y do uzyskania modelu referencyjnego
(baseline), który b!dzie wykorzystany w pe nej wielogrupowej konÞrmacyjnej analizie czynnikowej (MG CFA).

TESTOWANIE RÓWNOWA&NO'CI
METRYCZNEJ I SKALARNEJ

Po wy "czeniu próby rosyjskiej testowane s" hipotezy
o równowa#no$ci pomiaru tylko w próbach norweskiej,
polskiej i bia oruskiej. Szacowane b!d" trzy modele:
model 1 – równowa#no$% konÞguralna, w którym nie
nak ada si! #adnych ogranicze& na parametry, model 2
– równowa#no$% metryczna, testowana hipoteza zerowa
g osz"ca, #e wspó czynniki regresji odpowiednich zmiennych s" równe mi!dzy grupami, i model 3 – równowa#no$% skalarna, w którym hipoteza zerowa mówi, i# warto$ci sta ych odpowiednich zmiennych s" równe pomi!dzy
grupami. Do oceny jako$ci szacowanych modeli zostanie u#yta statystyka testowa (2, inaczej CMIN, i CMIN/
df oraz miary jako$ci RMSEA, CFI i TLI. Do porówna&
modeli zostan" wykorzystane warto$ci ró#nic w zakresie
tych miar, tak#e w zakresie kryterium AIC (tabela 4).
Model 1, postuluj"cy równowa#no$% konÞguraln" pomiaru w trzech grupach, zosta zaakceptowany jako ten,
wzgl!dem którego s" porównywane modele bardziej restrykcyjne. W tabeli 4 zosta y podane tak#e warto$ci obliczone dla modeli nasyconego, w którym wszystkie zale#no$ci s" istotne, i niezale#nego, w którym brak jakichkolwiek zale#no$ci. Kryterium AIC, które bierze pod
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Tabela 4
Wyniki MG CFA w próbach norweskiej, polskiej i bia oruskiej
Model

CMIN
2
(df)

CMIN/df

RMSEA
(90%CI)

)CMIN
()df)

CFI
()CFI)

TLI
()TLI)

AIC

Model 1. Równowa#no!&
konÞguralna

1467,957
(603)

2,434

0,048
(0,045–0,051)

%

0,780
%

0,747
%

1911,957

Model 2. Równowa#no!&
metryczna

1571,940
(641)

2,452

0,048
(0,045–0,052)

103,983
(38)*

0,764
(%0,014)*

0,744
(%0,003)*

1939,940

Model 3. Równowa#no!&
skalarna – pe na

1903,414
(685)

2,779

0,054
(0,051–0,057

331,474**
(44)**

0,690
(%0,074)**

0,687
(%0,052)**

2183,414

Model 4. Równowa#no!&
skalarna – cz"!ciowa***

1757,493
(679)

2,588

0,051
(0,048–0,054)

179,553**
(38)**

0,726
(%0,038)**

0,720
(%0,024)**

2049,493

Model nasycony

0,000

Model niezale#ny

4629,696
(693)

1,00
6,681

0,096
(0,093–0,097)

0,00

1650,000
0,00

4893,696

* – porównanie z modelem 1; ** – porównanie z modelem 2; *** – uwolnione trzy sta e.

uwag! tak#e z o#ono$% modelu, lokuje si! w pobli#u AIC
obliczonego dla modelu nasyconego i daleko od modelu
niezale#nego. Dotyczy to tak#e miar CFI i TLI, cho% ich
warto$ci s" stosunkowo niskie.
Na o#enie na parametry ograniczenia w postaci równo$ci adunków czynnikowych (model 2) nie pogorszy o
jako$ci modelu w sposób znacz"cy. Co prawda CMIN
i df wzros y, ale w sposób proporcjonalny, tak i# warto$%
CMIN/df pozosta a prawie taka sama (odpowiednio 2,434
i 2,452). Niezmieniona warto$% RMSEA (0,048) informuje o dobrym dopasowaniu modelu. Ró#nice w zakresie
miar CFI ()0,014) i TLI ()0,003) nie przekraczaj" warto$ci granicznej, ustalonej na poziomie 0,01. Tak#e kryterium AIC prawie si! nie zmieni o (odpowiednio 1911,957
i 1939,940). Mo#emy wi!c uzna%, #e pomiar w trzech
próbach zachowuje zarówno równowa#no$% konÞguraln", jak i metryczn". Oznacza to, #e badane konstrukty s" rozumiane tak samo przez respondentów w ka#dej
z trzech podgrup, a tak#e i# uprawnione b!dzie dokonywanie porówna& mi!dzygrupowych, np. odpowiadaj"c na
pytanie, jaka jest struktura i si a powi"za& mi!dzy badanymi konstruktami.
Dodanie kolejnego ograniczenia, mianowicie równo$ci
sta ych (model 3 – równowa#no$% skalarna), pogorszyo jako$% modelu. Chocia# warto$% RMSEA wskazuje
na dobre dopasowanie modelu, to ubytek warto$ci miar
CFI i TLI jest znaczny, co nie pozwala na zaakceptowanie równowa#no$ci skalarnej. Indeksy modyÞkacji sugeruj" poprawienie jako$ci modelu poprzez uwolnienie

przynajmniej trzech sta ych, mianowicie odnosz"cych si!
do pozycji 15 (Norwegia MI = 26,49; Polska MI = 9,05;
Bia oru$ MI = 32,01), pozycji 14 (Norwegia MI = 16,15)
i pozycji 10 (Norwegia MI = 20,04; Polska MI = 9,05).
Model 4, postuluj"cy równowa#no$% skalarn" cz!$ciow",
zdecydowanie zyska na jako$ci w porównaniu z modelem skalarnym pe nym (niewielki, chocia# istotny
wzrost CMIN, warto$% RMSEA w pe ni akceptowalna),
jednak zmiany warto$ci CFI i TLI w dalszym ci"gu nie
s" zadowalaj"ce. Tak wi!c nie uda o si! obroni% modelu
skalarnego ani w wersji pe nej, ani w wersji cz!$ciowej.
Zaakceptowanie modelu na tej podstawie mo#e sprawi%,
#e porównania $rednich mog" by% obci"#one b !dem
i jako takie powinny by% traktowane z du#" ostro#no$ci".
Eksploracyjna i konÞrmacyjna analizy czynnikowe
w próbie rosyjskiej
W próbie rosyjskiej wykonano eksploracyjn" analiz!
czynnikow" metod" g ównych sk adowych przy zastosowaniu rotacji Varimax (warto$% KMO równa 0,740).
Przyj!to rozwi"zanie czteroczynnikowe, wyja$niaj"ce
w sumie 49,35% wariancji. Czynniki nazwano odpowiednio: strategia unikania (13,78% wyja$nionej wariancji), strategia zaanga"owania (12,64%), strategia kolektywna – dalsi (11,51%) i strategia kolektywna – rodzina
(11,42%). W czynniku strategia unikania znalaz y si! pozycje: 5, 8, 12, 14, 18, 21, 24. Niespójna z ogóln" wymow" czynnika wyda a si! tre$% pozycji 21: „Wk adam dodatkowo wi!cej wysi ku i dodatkowo wi!cej pracy, #eby
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rozwi"za% problem” – stwierdzenie to bardziej pasuje do
strategii zaanga#owania. Jednak okaza o si!, #e na skutek b !du w t umaczeniu dla rosyjskich badanych stwierdzenie to brzmia o w nast!puj"cy sposób: „* + ,-.-/-0
1-,23456+7 / 258-93”, czyli „Pogr"#am si! ca kowicie
w pracy”, co mo#e oznacza%, #e kto$ oddaje si! ca kowicie czynno$ciom, które pozwol" mu unikn"% rozwi"zania
problemu.
Do czynnika startegia zaanga"owania wesz y pozycje:
1, 7, 22, 23, odwrócone 25 i odwrócone 26.
Czynnik strategia kolektywna – dalsi obj" nast!puj"ce pozycje: 9, 10 (odwrócone), 11, 16, 19, 20. Pozycja
10 ze znakiem plus aduje tak#e czynnik strategia unikania. Tutaj równie# mamy do czynienia z b !dnym t umaczeniem zdania, które w wersji oryginalnej nie mia oby
wi!kszego sensu (pozycja 19: „Staram si! rozwi"za% problem w taki sposób, #eby jak najmniej zwróci% na siebie uwag!”), natomiast w wersji rosyjskiej: „* 1:956+7
2;<=97 12-8.;>3 95?=> -825@->, A9-8: B9- >-,.12=/.;A7 /C=>5C=; D23,=E”, czyli „Próbuj! rozwi"za%
problem w taki sposób, by inni zwrócili na mnie uwag!”
– mo#e oznacza% zachowanie typu „wo anie o pomoc”,
czyli zwrócenie si! po pomoc do innych ludzi.
Czwarty czynnik zosta nazwany strategia kolektywna –
rodzina i zawiera pozycje nast!puj"ce: 2, 4, 6, 13, 15, 17.
Pozycja 4 aduje tak#e czynnik strategia unikania.
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Wykonano tak#e konÞrmacyjn" analiz! czynnikow" za
pomoc" programu AMOS 21 (tabela 5).
KonÞrmacyjna analiza czynnikowa pokaza a, #e dopasowanie czteroczynnikowego modelu w próbie rosyjskiej mo#e by% uznane za co najwy#ej mierne. Warto$%
RMSEA mie$ci si! w granicach 0,08–0,10; warto$ci
wska'ników CFI i TLI s" zbyt niskie. Indeksy modyÞkacji sugerowa y szereg kowariancji mi!dzy b !dami.
Wprowadzenie do modelu (na podstawie wska'ników
modyÞkacji wi!kszych od 6) 12 kowariancji pomi!dzy
b !dami i jednej mi!dzy b !dem pozycji 12 („Staram si!
przesta% my$le% albo w ogóle zapomnie% o tym, co mnie
trapi”) i czynnikiem zaanga"owanie znacznie polepszy o
jako$% modelu (RMSEA = 0,064; warto$% CFI i TLI bliskie warto$ci krytycznej 0,9), co pozwala zaakceptowa%
model jako zadowalaj"cy.
Analiza rzetelno#ci
Ostatnim krokiem by a analiza rzetelno$ci skali w wersji zachodniej2 (tabela 6) i w wersji rosyjskiej (tabela 7).
W obu wersjach warto$ci wspó czynników ' Cronbacha
wskazuj" na akceptowalny poziom rzetelno$ci ka#dej
z podskal.

Tabela 5
Wyniki konÞrmacyjnej analizy czynnikowej – wska)niki dopasowania modelu w próbie rosyjskiej
Model

2(df)

CMIN

Przed modyÞkacj(

653,52
(291)

2,25

Po modyÞkacji

433,43
(278)

1,56

RMSEA
(CI)

CFI

TLI

Wniosek

0,095
(0,086–0,105)

0,692

0,656

Dopasowanie mierne

0,064
(0,052–0,075)

0,868

0,846

Dopasowanie zadowalaj(ce

Tabela 6
Wspó czynniki rzetelno$ci ' Cronbacha skali CCCS w ca ej próbie i w poszczególnych krajach
Podskale: strategie

Ca a próba
N = 759

Norwegia
N = 94

Polska
N = 256

Bia oru!
N = 271

Zaanga#owania (8)

0,764

0,732

0,772

0,807

Kolektywna (8)

0,817

0,802

0,819

0,818

Unikania (6)

0, 660

0,683

0,705

0,677

Uwaga: warto$ci w nawiasach wskazuj" liczb! pozycji danej podskali.
2

Pos u#ono si! terminem „wersja zachodnia” w odró#nieniu od „wersji rosyjskiej”, sugeruj"c, #e wersja ta dotyczy krajów na zachód
od Rosji.
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Porównanie wersji rosyjskiej
z wersj$ zachodni$ skali
Analiza równowa#no$ci pomiaru skal" CCCS w czterech grupach narodowych wykaza a, i# badanie w próbie
rosyjskiej nie spe nia kryteriów równowa#no$ci ju# na
poziomie struktury czynnikowej. Innymi s owy konstrukty teoretyczne mierzone w próbie rosyjskiej nie s" tymi
samymi konstruktami, które s" obiektem pomiaru w próbach norweskiej, polskiej i bia oruskiej. Mo#na zada% pytanie: na czym polega ró#nica mi!dzy nimi? Odpowiedzi
szukano poprzez analiz! tre$ci pozycji wchodz"cych
w sk ad poszczególnych czynników w obu wersjach.
Analiza tre$ciowa pozycji wchodz"cych w sk ad czynnika strategia zaanga"owania uzyskanego w trzech próbach (w wersji zachodniej) i czynnika rosyjska strategia
zaanga"owania pozwala na konstatacj!, #e aczkolwiek
trafno$% fasadowa (face validity) obu konstruktów wydaje si! wystarczaj"ca, to pewna subtelna ró#nica jednak
istnieje. Podczas gdy w wersji podstawowej strategia zaanga#owania odnosi si! do do$% ogólnie pojmowanej aktywno$ci, w tym i do aktywno$ci kierowanej na rozwi"zanie problemu, to w wersji rosyjskiej strategia ta ogranicza
si! do aktywno$ci skoncentrowanej na problemie.
Oto argumenty. W wersji rosyjskiej nieobecne s" trzy
pozycje z wersji zachodniej: pozycja 3 – ze wzgl!du na
niski adunek czynnikowy, pozycja 5 – przesz a do strategii unikania, pozycja za$ 21, która w wersji podstawowej
brzmi: „Wk adam dodatkowo wi!cej wysi ku i dodatkowo wi!cej pracy, #eby rozwi"za% problem”, w wersji rosyjskiej na skutek b !du w t umaczeniu otrzyma a posta%:
„Pogr"#am si! ca kowicie w pracy”, co spowodowa o
przesuniecie jej do strategii unikania. Znikn! a te# pozycja 10, która ze znakiem ujemnym przesz a do strategii
kolektywnej. Natomiast dwie pozycje nale#"ce w wersji
podstawowej do strategii unikania, w wersji rosyjskiej
uzupe ni y strategi! zaanga#owania, ale ze znakiem przeciwnym. S" to pozycje 25 oraz 26.
Tabela 7
Wspó czynniki rzetelno$ci ' Cronbacha skali CCCS w próbie rosyjskiej
Podskale: strategie

Rosja
N = 138

Zaanga#owania (6)

0,770

Kolektywna – rodzina (6)

0,769

Kolektywna – inni (6)

0,711

Unikania (7)

0,742

Uwaga: warto$ci w nawiasach wskazuj" liczb! pozycji danej podskali.

Porównanie strategii kolektywnych pozwala wysnu%
wniosek, #e mi!dzy tymi strategiami w obu wersjach zachodzi zasadniczo wysoka zbie#no$% tre$ciowa, mimo
i# w wydaniu rosyjskim zidentyÞkowano dwie formy:
rodzinn" i nastawion" na innych ludzi. Oprócz faktu, #e
dotycz" one innych obiektów (rodzice, rodze&stwo, ciotki, wujkowie z jednej strony, a z drugiej – koledzy, przyjaciele, nauczyciele, osoby starsze), zawieraj" ponadto
inne oczekiwania. Rodzina zdaje si! wytycza% kierunek
dzia ania (pozycja 15), pokazuje, jak rozwi"za% problem
(pozycja 2), deÞniuje warto$ci, na których mo#na si!
oprze% (pozycja 4). Do przekazywanych warto$ci mo#na
tak#e zaliczy% fatalistyczne stwierdzenie 6, które zawiera
przekonanie o tym, #e czasem nale#y podda% si! losowi
i przyj"% #ycie takie, jakim jest. Jest to podej$cie do$% powszechne w kulturze kolektywistycznej.
Natomiast owi inni mog" wesprze% konkretn" rad"
i udzieli% konkretnej pomocy (pozycje 9, 16, 20). Do skali tej wesz y tak#e dwa stwierdzenia podkre$laj"ce fakt
korzystania z pomocy innych ludzi (pozycja 19: „(…)
staram si! zwróci% na siebie uwag!”, i pozycja 10 – zdanie traktowane odwrotnie, czyli: „[Nie] polegam tylko na
sobie”).
Strategia unikania w wersji rosyjskiej ma tylko dwie
pozycje wspólne ze strategi" unikania w wersji zachodniej, s" to pozycje 12 i 14. A zatem wspólna jest tendencja
do wypierania i zaprzeczania istnieniu problemu. W wersji zachodniej wyst!puje te# $wiadoma rezygnacja z dziaania (pozycje 25 i 6) i podejmowanie aktywno$ci zast!pczych (pozycje 26 i 11). W wersji rosyjskiej równie# jest
obecne poszukiwanie czynno$ci zast!pczych (pozycje
8 i 21), ale tak#e koncentrowanie si! na emocjach (pozycje 5, 18 i 24). Tych ostatnich pozycji (5, 18 i 24) w wersji
zachodniej brak.
Jak wida%, konstrukty badane przez wersj! zachodni"
i wersj! rosyjsk" nie s" to#same. Przed badaczami pojawia si! dylemat: czy wy "czy% z projektu prób! rosyjsk",
jako #e wyniki badania w tej próbie nie b!d" porównywalne z wynikami z innych prób, czy uzna% prób! rosyjsk" za szczególny przypadek ró#nicy kulturowej i skupi%
uwag! na tej ró#nicy jako wa#nym zjawisku w badaniach
mi!dzykulturowych? Sugerujemy wybór drugiej opcji.

DYSKUSJA
Przeprowadzona próba adaptacji kulturowej Mi!dzykulturowej skali radzenia ze stresem Kuo i wspó pracowników (2006) powinna da% odpowied' na pytanie, czy jej
w a$ciwo$ci psychometryczne pozwalaj" na stosowanie
w badaniach mi!dzykulturowych.
Warunkiem koniecznym przeprowadzenia rzetelnych
i wiarygodnych bada& porównuj"cych kultury jest rów-

KULTUROWA ADAPTACJA MI%DZYKULTUROWEJ SKALI RADZENIA ZE STRESEM …

nowa#no$% pomiaru, czyli ustalenie, #e w ka#dej badanej
próbie respondenci tak samo rozumiej" badany konstrukt
teoretyczny i u#ywaj" tych samych jednostek pomiaru
(skal) w taki sam sposób. Uzyskanie odpowiedniego poziomu równowa#no$ci pomiaru pozwala interpretowa%
zaobserwowane ró#nice mi!dzy grupami w kategoriach
przynale#no$ci grupowej, a nie w kategoriach artefaktów
metody.
Testowane by y trzy poziomy równowa#no$ci. Kryterium równowa#no$ci konÞguralnej (liczba czynników) nie
spe ni a grupa rosyjska. Jak si! okaza o, jeden z konstruktów by w tej próbie bardziej zró#nicowany ni# w pozosta ych (strategia kolektywna), a dwa inne konstrukty
(strategia zaanga#owania i strategia unikania) mia y inne
zakresy znaczeniowe. Tak wi!c skala CCCS w oryginalnej postaci nie powinna by% stosowana w Rosji, w zwi"zku z czym opracowano rosyjsk" jej wersj!. W pozosta ych
trzech próbach (norweskiej, polskiej i bia oruskiej) osi"gni!to akceptowalny poziom równowa#no$ci konÞguralnej i metrycznej (w zakresie liczby czynników i adunków czynnikowych). Natomiast nie uda o si! udowodni%
równowa#no$ci skalarnej (w zakresie warto$ci sta ych).
Zdaniem Fang Fang Chen (2008) najcz!stszym powodem braku równowa#no$ci skalarnej jest d"#enie do
aprobaty spo ecznej, które sprawia, #e cz onkowie jednej
z grup wykazuj" systematyczn" tendencj! do u#ywania
wy#szych lub ni#szych warto$ci skali w porównaniu
z cz onkami innych grup. Je$li np. w danej kulturze postawy bierne w obliczu problemów spotykaj" si! z dezaprobat" spo eczn", to osoby badane nale#"ce do tej kultury mog" manifestowa% ni#sz" akceptacj! dla strategii
unikania, mimo #e strategi! t! cz!sto stosuj". Zawy#anie
ocen mo#e tak#e wyst"pi% w sytuacji, gdy jedna z grup
odczuwa pewien deÞcyt w badanym obszarze i mo#e manifestowa% silniejsze pragnienie posiadania tych warto$ci
lub cech, np. deÞcyt w zakresie strategii zaanga#owania
móg by motywowa% badanych z jednej z grup do podwy#szania ocen. Trzeci wymieniony przez Chen (2008)
powód braku równowa#no$ci skalarnej odnosi si! do odmiennych uk adów referencyjnych stosowanych przez
reprezentantów ró#nych kultur w formu owaniu s"dów
na swój temat. Przyk adowo badani Norwegowie, porównuj"c si! do innych Norwegów, bardzo aktywnych
i zaanga#owanych w radzeniu sobie ze stresem, mogliby
swoje preferencje w tym zakresie ocenia% ni#ej ni# badani
Polacy porównuj"cy si! do innych Polaków, mniej sk onnych do stosowania strategii zaanga#owania. W rezultacie mog yby wyst"pi% ró#nice na niekorzy$% Norwegów,
mimo #e w rzeczywisto$ci ró#nic mog o nie by% b"d' mog y istnie% w przeciwnym kierunku. W tym badaniu nie
zosta y ustalone prawdziwe 'ród a braku równowa#no$ci
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(aczkolwiek analiza MG CFA daje takie mo#liwo$ci; por.
Byrne, Shavelson, Muthen, 1989; Vandenberg, Lance,
2000). Podane tu przyk ady maj" charakter wy "cznie
hipotetyczny.
Naturalnie najbardziej po#"dana jest ca kowita równowa#no$% pomiaru, jednak dla osi"gni!cia okre$lonych celów badawczych czasem wystarczy s abszy poziom równowa#no$ci. Najwy#sze wymagania stawiamy, gdy celem
badacza jest dokonywanie porówna& mi!dzykulturowych
pod wzgl!dem warto$ci $rednich, wówczas warunkiem
koniecznym jest uzyskanie równowa#no$ci metrycznej
i skalarnej. Równowa#no$% skalarna nie jest konieczna,
gdy nie planujemy porówna& za pomoc" skali pomiarowej, a celem naszym jest zbadanie struktury powi"za&
mi!dzy konstruktami, jak np. w równanich strukturalnych. W tej sytuacji minimalnym warunkiem jest osi"gni!cie pe nej b"d' cz!$ciowej równowa#no$ci metrycznej (równo$% adunków czynnikowych). Je#eli za$ celem
badania jest tylko eksploracja podstawowego znaczenia
i struktury konstruktu w ró#nych grupach kulturowych,
to wystarczy ustalenie, #e w badanych grupach wyst!puje
ten sam uk ad adunków czynnikowych (równowa#no$%
konÞguralna; Steenkamp, Baumgartner, 1998). A zatem
praktyczne znaczenie braku równowa#no$ci skalarnej
skali CCCS to niemo#no$% porównywania $rednich badanych zmiennych mi!dzy próbami norwesk", bia orusk"
i polsk", natomiast mo#liwe jest prowadzenie analiz porównawczych w paradygmacie regresyjnym. Brak równowa#no$ci konÞguralnej mi!dzy tymi grupami a prób"
rosyjsk" wyklucza jakiekolwiek ilo$ciowe analizy porównawcze za pomoc" skali CCCS.
Równowa#no$% konÞguralna i metryczna informuje
o tym, czy w porównywanych grupach obiektem badania jest ten sam konstrukt i czy narz!dzie odzwierciedla
cech! (konstrukt), do badania której jest przeznaczone.
Inne warunki, które powinno spe nia% dobre narz!dzie
w badaniach psychologicznych, to m.in. wymagania dotycz"ce trafno$ci kryterialnej i tre$ciowej oraz rzetelno$%
narz!dzia. Trafno$% kryterialna to stopie&, w jakim wyniki skali umo#liwiaj" ocen! zmiennych zewn!trznych
w stosunku do tej skali (Zawadzki, Hornowska, 2008).
Kuo i wspó pracownicy (2006) tworz"c skal! CCCS,
sprawdzali trafno$% w stosunku do zmiennych takich
jak stopie& akulturacji do kultury indywidualistycznej
osób przyby ych z kultur kolektywistycznych, stopie&
uformowania Ja-niezale#nego i Ja-wspó zale#nego oraz
religijno$%. Postulowano istnienie zwi"zków mi!dzy
okre$lonymi strategiami radzenia sobie ze stresem a elementami kultury kolektywistycznej b"d' indywidualistycznej. Wyniki bada& nie by y w pe ni zadowalaj"ce,
okaza o si!, #e konstruktem zachowuj"cym si! zgodnie
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z oczekiwaniami by a przede wszystkim strategia kolektywna, zwi!zana z kultur! kolektywistyczn!.
Trafno"# tre"ciowa informuje, czy pozycje skali s! reprezentatywne dla uniwersum danej cechy (konstruktu),
tj. czy na podstawie pobranej próbki zachowania (pozycji skali) mo$na wnioskowa# o ca ej cesze (konstrukcie;
por. Zawadzki, Hornowska, 2008). Wydaje si%, $e ka$da
z wyró$nionych podskal CCCS obejmuje wa$ne aspekty odpowiednich konstruktów (strategii radzenia sobie
ze stresem), co pozwala s!dzi# o zadowalaj!cej trafno"ci tre"ciowej. Jedynie znacznie skrócona w porównaniu
z wersj! oryginaln! podskala mierz!ca strategi% unikania
(w wersji zachodniej) mo$e nakazywa# wi%ksz! ostro$no"# w interpretacji wyników.
W!tpliwo"ci mo$e budzi# zasadno"# aktywizacji skryptów kulturowych (kolektywistycznych i indywidualistycznych) poprzez utworzenie odpowiednich scenariuszy.
Wyniki badania pod tym wzgl%dem s! niekonkluzywne
(brak jednolitego, powtarzalnego wzoru reakcji), co stawia pod znakiem zapytania kwesti% teoretycznego uzasadnienia tej manipulacji, jak równie$ formalnych w a"ciwo"ci wygenerowanych historyjek (np. ich d ugo"#, u$yte
sformu owania itp.).
Konkluduj!c, na podstawie przeprowadzonej analizy w a"ciwo"ci skali mo$na wnioskowa# o stosunkowo
ograniczonej przydatno"ci Mi dzykulturowej skali radzenia ze stresem (CCCS) w badaniach mi%dzykulturowych.
Jednak powy$sze krytyczne uwagi nie powinny zniech%ca# potencjalnych badaczy do stosowania jej w obecnej
postaci w wersjach angielskiej, polskiej lub rosyjskiej.
Gromadzenie danych przez niezale$nych badaczy umo$liwi wszak sukcesywne doskonalenie narz%dzia. W dalszych pracach nad skal! powinno si% zadba# o wi%ksz!
liczb% porównywanych krajów o mniej lub bardziej
heterogenicznej kulturze, przy czym interpretuj!c dane
uzyskane za pomoc! tej skali, nale$y pami%ta# o wszystkich zastrze$eniach wymienionych w niniejszej pracy.
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ABSTRACT
The aim of the study was cultural adaptation of Cross-Cultural Coping Scale – CCCS, as a part of an
international research project, aimed to compare cultures with regard to preferred coping strategies, such
as engagement, avoidance and collective coping. The CCCS is based on an idea of scenarios (relevant
to speciÞc research questions) describing stressful situations and includes a list of 26 possible reactions
to each situation. Research comprised samples from Norway, Poland, Belarus and Russia (N = 759). In
order to assess a measurement invariance (conÞgural, metric and scalar) multigroup conÞrmatory factorial
analysis (MG CFA) was performed using AMOS 21. After excluding Russian data due to its conÞgural
noninvariance (four factors revealed, instead of three), conÞgural and metric invariance was supported in
three national groups. However, neither full nor partial scalar invariance was achieved. Two versions of the
CCCS were constructed: the Western three-factor version and the Russian four-factor version. Both had
sufÞcient reliability.
Keywords: Cross-Cultural Coping Scale, measurement invariance, MG CFA
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