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Relacje przebaczenia, satysfakcji z życia  

oraz empatii u honorowych krwiodawców.  

Mediacyjna rola przebaczenia 

 Relationships of forgiveness, life satisfaction, and empathy in 

honorary blood donors. The mediating role of forgiveness 

 

 
Abstrakt: Honorowe krwiodawstwo uznać można za wyraz zachowania prospołecznego, 
wynikającego z pobudek empatycznych oraz chęci pomocy osobom wymagającym przetoczenia krwi 
pełnej lub jej poszczególnych składników- wskazują na to liczne badania. Proces donacji przebiega 
zgodnie z przewidzianymi etapami zakładającymi wstępną kwalifikację oraz badanie krwi oraz 
wykluczenie ewentualnych chorób lub powikłań pozabiegowych, które mogą nieść negatywne 
konsekwencje dla przyszłego biorcy. W związku z obecnym w psychologii trendem badań w grupie 
honorowych krwiodawców, podjęto się sprawdzenia czynników, które mogą współistnieć jak 
również wzmacniać empatię w tej grupie, czynniki te to dyspozycja do przebaczenia oraz satysfakcja 
z życia. Celem prezentowanego badania było sprawdzenie związku pomiędzy satysfakcją z życia, 
dyspozycją do przebaczenia oraz ilorazem empatii, poziom wyjaśniania empatii przez satysfakcję z 
życia i przebaczenie oraz mediacyjną rolę przebaczenia między satysfakcją z życia a empatią w grupie 
honorowych krwiodawców. Grupa badanych wyniosła 111 osób (72 kobiety i 39 mężczyzn). Średnia 
wieku osób badanych wyniosła 24.9 lat (SD=8,7). Badane zmienne zostały zmierzone za pomocą skal: 
SWLS, HFS oraz SSIE. Rezultaty przeprowadzonego badania wykazały związki pomiędzy 
przebaczeniem a empatią i satysfakcją z życia, oraz zadowalający poziom wyjaśniania empatii przez 
przebaczenie (z większym udziałem przebaczenia pozytywnego) i satysfakcję z życia. Analiza 
mediacji wykazała również, że przebaczenie pośrednio wyjaśnia relację satysfakcji z życia i empatii. 
Istotna okazała się również korelacja stażu krwiodawstwa z poziomem satysfakcji z życia oraz 
przebaczenia ogólnego oraz negatywnego. Wyniki przeprowadzonego badania uznać można za 
przyczynek do dalszych, bardziej rozbudowanych badań w obrębie grupy honorowych 
krwiodawców. Rezultaty znalazły potwierdzenie w literaturze przedmiotu, wskazując na silne relacje 
przebaczenia oraz empatii, co może stanowić podstawę do wnioskowania, że przebaczenie oraz 
satysfakcja z życia, wynikające z dłuższego stażu krwiodawstwa mogą wzmacniać poziom empatii, 
jak również sama empatia może wzmacniać poziom przebaczenia oraz satysfakcji z życia. 
Słowa kluczowe: Honorowe krwiodawstwo, satysfakcja z życia, przebaczenie, empatia, mediacja 
Abstract: Voluntary blood donation can be considered as an expression of pro-social behaviour, 
resulting from empathetic motives and a desire to help those in need of a transfusion of whole blood 
or it’s components, as it was demonstrated by numerous studies. The process of donation is carried 
out in accordance with the prescribed stages, which include the initial qualification and examination 
of the blood and exclusion of any diseases or postoperative complications that may have negative 
consequences for the future recipient. In view of the current trend in psychological research in the 
group of blood donors, we decided to examine the factors that may coexist and enhance empathy in 
this group, these factors being the disposition to forgiveness and satisfaction with life. Main purpose 
of the present study was to examine the relationship between life satisfaction, disposition to 
forgiveness, and empathy quotient, the level of explanation of empathy by life satisfaction and 
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forgiveness, and the mediating role of forgiveness between life satisfaction and empathy in a group of 
honorary blood donors. The study group amounted to 111 subjects (72 women and 39 men). The mean 
age of the subjects was 24.9 years (SD=8.7). The study variables were measured using the scales: 
SWLS, HFS and SSIE. The results of the conducted study showed associations between forgiveness 
and empathy and life satisfaction, and a satisfactory level of explanation of empathy by forgiveness 
(with a higher proportion of positive forgiveness) and life satisfaction. Mediation analysis also 
showed that forgiveness indirectly explains the relationship of life satisfaction and empathy. The 
correlation of blood donation seniority with life satisfaction and general and negative forgiveness was 
also found to be significant. The results of the conducted study can be considered as a contribution to 
further, more extensive research within the group of honorary blood donors. The results were 
confirmed in the literature, indicating a strong relationship between forgiveness and empathy, which 
may constitute a basis for the conclusion that forgiveness and life satisfaction resulting from longer 
length of blood donation may strengthen the level of empathy, as well as empathy itself may 
strengthen the level of forgiveness and life satisfaction. 
Keywords: voluntary blood donation, satisfaction with life, forgiveness, empathy, mediation 
 

1. Wprowadzenie do badań własnych 

 

W obliczu nagłych przypadków medycznych, takich, jak obrażenia spowodowane 

wypadkiem komunikacyjnym, konieczność wykonania operacji lub choroby układu 

krwiotwórczego, jedynym sposobem na uratowanie życia jednostki jest transfuzja krwi lub 

jej składników (Higgins, 1994; Goette, Stutzer, 2020). 

Z historycznego punktu widzenia, honorowe krwiodawstwo opierało się na 

dobrowolnym i pozbawionym nagradzania oddaniu wynikającym z prospołecznej 

motywacji dawców (Slonim i in. 2014). Również w świetle twierdzenia Titmussa (1971) 

honorowe krwiodawstwo historycznie promowane było jako przejaw najczystszego 

zachowania altruistycznego. 

 Masser i in. (2008) wskazują, że honorowe krwiodawstwo jest wyrazem zachowania 

dobrowolnego, niemniej jednak wiążącego się z mniejszymi lub większymi korzyściami lub 

nagrodami, wynikać może to z faktu, który wskazują Davey (2004) oraz Gilcher i McCombs 

(2005), że nowo opracowywane techniki medyczne- terapie onkologiczne czy też zabiegi 

chirurgiczne wymagają coraz większej ilości dostępnej krwi (Davey, 2004) oraz że wielu 

obostrzeniom ulegają wymogi kwalifikacyjne dla potencjalnych dawców, takie jak 

podróżowanie do określonych miejsc na kuli ziemskiej czy przebyte w bliższej lub dalszej 

przeszłości choroby (Gilicher, McCombs, 2005). Sytuacja większego zapotrzebowania  

i wprowadzanych obostrzeń zatem może wpływać na potrzebę wprowadzania drobnego 

nagradzania donacji w celu motywowania potencjalnych dawców do honorowego oddania 

krwi lub jej określonych składników.  

Proces donacji nie należy do szczególnie skomplikowanych i zaawansowanych  

z perspektywy praktyki medycznej- przy zastosowaniu określonej metody, tj. metody 

konwencjonalnej, plazmaferezy lub aferezy, poprzez dostanie się do żyły w zgięciu 

łokciowym za pomocą specjalnej igły pobiera się określoną mililitrach ilość krwi (450 ml), 
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osocza (600 ml), płytek krwi(250 ml), krwinek czerwonych (2x 300 ml) oraz krwinek białych 

(200 ml)1.  

Procedura pobrania krwi również zakłada ścieżkę potencjalnego dawcy do finalnego 

oddania krwi- na samym początku donator rejestruje się oraz wypełnia specjalną ankietę 

dotyczącą stanu zdrowia, przebytych chorób, ewentualnych zażywanych leków i ogólnego 

samopoczucia oraz w przypadku kobiet informacji dotyczących ciąży i menstruacji. 

Kolejnym krokiem na ścieżce donacji jest pobranie krwi w celu dokonania wstępnej 

kwalifikacji do oddania krwi- sprawdzany jest poziom m.in. zawartości hemoglobiny czy 

poziomu hematokrytu. Kolejnym etapem jest kontrola lekarska- sprawdzenie takich 

parametrów jak ciśnienie krwi czy tętna oraz wywiad lekarski- w tym momencie lekarz 

dokonuje kwalifikacji lub dyskwalifikacji do oddania krwi lub innego składnika tej 

substancji. Ostatnim etapem jest właściwa donacja.  

Honorowe krwiodawstwo w psychologii skupia się wokół zagadnień obejmujących 

zachowania prospołeczne oraz altruistyczne (np. Gerraud, Tissot, 2016), Teorię Planowanego 

Zachowania (Giles i in. 2004; Amponsah-Afuwape i in. 2002). Badanie, które również wydaje 

się być interesującym na gruncie psychologii honorowego krwiodawstwa, jest wykonane 

przez Alfieri (2017) na grupie 285 adolescentów w celu zbadania charakteru motywacji oraz 

reprezentacji związanych z donacjami krwi w przyszłości. Wyniki wspomnianego studium 

wykazały, że wśród młodzieży (potencjalnych donatorów) panuje brak wiedzy lub docierają 

nieprawdziwe informacje na temat procesu donacji, co może wywoływać strach i niechęć do 

oddawania krwi. Druga część badania, skupiająca się wokół sfery motywacji wykazała, że 

istnieją różnice pomiędzy czynnikami motywującymi chłopców i dziewczęta do donacji  

w przyszłości - dla chłopców najbardziej podstawową motywacją o pozytywnym wpływie 

okazała się motywacja społeczna natomiast motywacja chroniąca ego wykazała negatywne 

działanie. W grupie dziewcząt najsilniejszym czynnikiem motywującym okazało się 

zrozumienie (Alfieri, 2017). 

W obliczu stale powiększającej się tendencji do badania honorowego krwiodawstwa 

przez pryzmat psychologii, interesujące staje się coraz więcej zagadnień dotyczących 

predyspozycji psychologicznych w grupie donatorów. Na pierwszy plan wysuwa się 

poziom empatii oraz wszelkie czynniki, które mogą go wzmacniać- założyć można bowiem, 

że to empatia jest jednym z istotniejszych czynników wpływających na chęć lub potrzebę 

pozbycia się określonej ilości życiodajnej substancji ze swoich żył w celu pomocy innym, 

nieznajomym osobom. 

 

1.1 Satysfakcja z życia i dobrostan psychiczny 

Kluczowym komponentem w osiąganiu wysokiego poziomu zdrowia według WHO 

jest osiąganie wysokiej jakości życia (Wysokiński i in. 2009). O poziomie jakości życia 

                                                 
1 https://www.rckik.wroclaw.pl/kalkulator.php 
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decyduje działanie kolejnych trzech komponentów: (1) subiektywnego pozytywnego 

samopoczucia, (2) braku odczuwania negatywnych uczuć oraz (3)obecności pozytywnych 

uczuć (Juczyński, 2001).  

Subiektywny dobrostan zdefiniować można jako zarówno poznawczą, jak  

i emocjonalną ocenę swojego życia (Czapiński, 2004) poprzez porównanie indywidualnej 

sytuacji do ustalonych przez siebie kryteriów/standardów oraz wytyczonych celów 

(Wysokiński i in. 2009; Juczyński, 2001). W skład poznawczej oceny satysfakcji z życia 

wchodzą takie komponenty, jak: pozytywna ocena relacji i kontaktów z innymi osobami, 

satysfakcja z wykonywanej pracy oraz stosunków rodzinnych itp. Natomiast w skład oceny 

emocjonalnej wchodzą takie komponenty, jak: obecność większej liczby emocji pozytywnych 

oraz względny brak odczuwania emocji negatywnych (Zimbardo i in. 2017). 

Dobrostan psychiczny bezpośrednio wiąże się z odczuwaniem szczęścia, które 

można (za: Argyle, 2004) zdefiniować jako rodzaj subiektywnego odczuwania satysfakcji 

oraz występowania w określonym czasie pozytywnych odczuć emocjonalnych (Wołpiuk-

Ochocińska, 2018).  

Liczne badania wskazują na silne związki satysfakcji z życia i empatii. Badanie Too  

i in. (2021) wykazało, że empatia odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągania 

zadowolenia z życia natomiast badanie Di Tella i in. (2020) wykazało, że wysoki poziom 

empatii koreluje dodatnio z odczuwaniem większej satysfakcji z życia.  

 

1.2 Przebaczenie 

Przebaczenie (forgiveness) na gruncie psychologii od momentu wzbudzenia 

większego zainteresowania badawczego w ostatnich dwóch dekadach XX wieku (Mróz, 

Kaleta, 2016) zyskało wiele sposobów definiowania (Zarzycka, 2016), przez co uznać można 

je za wielowymiarowy konstrukt, w którego obrębie mieszczą się zarówno filozoficzne, 

kulturowe, teologiczne oraz psychologiczne aspekty (Brudek, Steuden, 2015).  

Według McCullougha i Worthingtona (1999), przebaczenie ujmuje się poprzez 

pryzmat dwóch podejść – [1]transcendentalnego, wynikającego z myśli filozoficznej oraz 

teologicznej, rozumiejącego przebaczenie jako głęboko intymne i nieuchwytne dla 

mechanizmów percepcji zachowanie, będące podstawą życia religijnego, oraz 

[2]psychologiczno-społecznego, pozwalającego na empiryczne przyjrzenie się mechanizmom 

działania oraz relacjom przebaczenia z innymi zmiennymi psychologicznymi(McCullough, 

Worthington, 1999; Brudek, Steuden, 2015). 

Rosnące zainteresowanie problematyką przebaczenia sprawiło, że pomiędzy 

badaczami nie doszło do ujednolicenia znaczenia i działania przebaczenia, jednakże, 

analizując stanowiska różnych środowisk badawczych, można wyodrębnić wspólne 

twierdzenia określające dane aspekty przebaczenia (Brudek, Steuden, 2015; Mróz, Kaleta 

2016; Sells, Hargrave, 1998), które wskazują na to, że przebaczenie na poziomie ogólnym 
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rozumieć można jako świadomą decyzję podmiotu o  zaniechaniu negatywnych uczuć, 

zachowań czy myśli skierowanych do sprawcy wyrządzonej szeroko rozumianej krzywdy 

(Exline i in., 2003). 

Thompson definiuje przebaczenie jako przeformułowanie doznanej krzywdy 

poprzez przekształcenie negatywnych odczuć skierowanych do sprawcy lub zaistniałych 

okoliczności w neutralne lub pozytywne (Thompson i in. 2005; Kaleta, Mróz, Guzewicz, 

2016)  oraz wskazuje na trzy różne kierunki przebaczenia: [1] sobie, [2] innym oraz  

[3] zaistniałym sytuacjom, w dwóch wymiarach- pozytywnym i negatywnym.  

Dalsza analiza literatury (za: Brudek, Steuden, 2015), pozwala na wyodrębnienie 

trzech specyfik definiowania przebaczenia (zob. Tabela 1.): 

 
Tabela 1. Trzy kategorie rozumienia przebaczenia w psychologii 

Kategoria rozumienia Charakterystyka Autorzy 

 
 

Cecha osobowości 
(dyspozycja) 
Forgiveness 

Skłonność podmiotu do przebaczania 
przewinień nawracających,  obecnych w 
relacjach i sytuacjach międzyludzkich, 
rozumiana jako przezwyciężenie negatywnych 
odczuć do podmiotu krzywdzącego oraz 
wykazywanie w jego stronę życzliwości i 
wyrozumiałości. 

 
 

Tripathi, Mullet,2010 

 
Tendencja w relacji 

dwóch osób (diadzie) 
Dyadic forgiveness 

Skłonność do przebaczania osobie będącej we 
wzajemnej relacji z podmiotem (diadzie). 
Przedmiotem przebaczenia w tym modelu są 
przewinienia zaistniałe w relacji. 

 
Fincham, Hall, Beach, 
2005 

 
Jednorazowy akt w 

kontekście 
interpersonalnym 

Offence-specific 
forgiveness 

Przebaczenie dokonujące się w odniesieniu do 
konktretnego przewinienia, które nastąpiło w 
określonym kontekście interpersonalnym. W 
kontekście przebaczenia jako reakcji na 
doświadczone zło, akt przebaczenia jest tożsamy 
ze zmianą negatywnych odczuć na pozytywne, 
która m.in. może wynikać z upływu czasu. 

 
Thomson, Snyder,   
2003; McCullough, 

Pargament, Thoresen, 
2000 

Źródło: opracowanie na podstawie Burdek i Steuden 2015. 

W prezentowanym badaniu przebaczenie ujęto w pierwszej z podanych kategorii 

rozumienia. 

Wspólnym mianownikiem dla różnych środowisk naukowych jest również fakt, że 

przebaczeniu może, lecz nie musi towarzyszyć wzrost pozytywnych emocji i zachowań 

wobec sprawcy cierpienia lub krzywdy (np. Gottman, 2014).  

Literatura przedmiotu, w kontekście prezentowanego badania wskazuje, że 

przebaczenie jest istotnym czynnikiem wyjaśniającym satysfakcję z życia wraz z empatią 

(Chung, Myong-Sun 2014). Badanie wykonane przez Ye i in. (2019) dowiodło, że istnieje 

silna relacja pomiędzy przebaczeniem (mierzonym za pomocą skali HFS użytej  

w prezentowanym badaniu) a poziomem empatii. W obrębie relacji tych dwóch zmiennych, 

dokonano również badań neuropsychologicznych (Farrow i in. 2000) z wykorzystaniem 
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funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, dzięki któremu zaobserwowano, że zadania 

dotyczące przebaczenia oraz empatii angażują podobne regiony mózgu. 

 

1.3 Empatia 

Empatia definiowana jest jako zdolność do rozumienia przez podmiot emocji innych 

osób oraz ich współodczuwania ich (Pastwa-Wojciechowska, Piechowicz, Bidzan, 

2015;Decety, Moriguchi, 2007). Singer i Lamm (2009) uznają empatię za konstrukt  

o wielowymiarowej strukturze, który opisuje zdolności podmiotu do spostrzegania, 

rozumienia oraz odczuwania przejawianych przez innych emocji (Pastwa-Wojciechowska, 

Piechowicz, Bidzan, 2015), które przejawiają się w wymiarze emocjonalnym, poznawczym 

oraz behawioralnym.  

Przez wiele lat rozważań na temat empatii, wykształciły się dwa nurty definiujące 

empatię- nurt afektywny oraz poznawczy, dopiero późniejsze badania (wspomniane 

powyżej) podjęły się ich integracji. Badacze reprezentujący nurt afektywny rozumieli 

empatię jako predyspozycję do emocjonalnej reakcji na obserwowane doświadczenia innych 

osób oraz określali trzy podstawowe reakcje charakterystyczne dla empatii: [1] wrażliwość 

na uczucia innych,[2] zdolność do partycypacji w uczuciach innych oraz [3] temporalne 

utożsamienie się ze stanem innych (Kazimierczak, 2004;Rembowski, 1989; Reykowski, 1992), 

natomiast badacze z nurtu poznawczego określali empatię jako rodzaj rozumienia innych na 

poziomie poznawczym w znacznej mierze względem podzielania emocji innych 

opierającego się na rozumieniu cudzego, subiektywnego postrzegania otoczenia (Mead, 

1934- za Davis, 1999).  

Davis (1991) wskazuje, że empatia jest swoistym spektrum procesów kognitywnych  

i afektywnych, które u osoby obserwującej cudzą sytuację wzbudzają poznawcze przyjęcie 

perspektywy, w którego następstwie pojawiają się afektywne i nieafektywne 

skutki(Kazimierczak, 2008). 

Poziom empatii w kontekście prezentowanego badania wydaje się być ciekawym 

wskaźnikiem w grupie honorowych krwiodawców. Uznać bowiem można, że wśród 

powodów honorowego oddawania krwi może znajdować się właśnie ten konstrukt. 

Również literatura przedmiotu wskazuje na relacje empatii, zadowolenia z życia oraz 

przebaczenia (m.in. Chung, Myong-Sun 2014; Ye i in.2019) czy badanie Farrow i in. (2000). 

 

2. Cel i specyfika badania 

 

Celem prezentowanych badań było sprawdzenie relacji poziomu empatii  

z dyspozycją do przebaczenia, poznawczym poziomem satysfakcji z życia oraz stażem 

krwiodawstwa i ilością oddanej krwi. Założono bowiem, że honorowe krwiodawstwo jest 

przejawem wynikającym z pobudek empatycznych- rozumienia sytuacji osób 
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potrzebujących przetoczenia życiodajnej substancji. Dlatego uwagę zwrócono na to, jakie 

czynniki mogą mieć znaczenie dla poziomu empatii, w konsekwencji czego, również dla 

donacji krwi. 

W tym celu sformułowano następujące pytania badawcze: 

1. Czy występują związki pomiędzy satysfakcją z życia, dyspozycją do 

przebaczenia a poziomem empatii? 

2. W jakim stopniu satysfakcja z życia oraz dyspozycja do przebaczenia 

wyjaśniają empatię? 

3. Czy przebaczenie pośredniczy w relacji satysfakcji z życia i empatii? 

4. Czy zmienne różnią się poziomem nasilenia w zależności od płci? 

5. Czy staż i litraż krwiodawstwa korelują z poziomem satysfakcji z 

życia, empatii oraz przebaczenia? 

Postawiono również następujące hipotezy badawcze: 

H1: Istnieją dodatnie związki pomiędzy satysfakcją z życia, przebaczeniem oraz 

empatią. 

H1a: Wyższy poziom satysfakcji z życia będzie związany z większym poziomem 

empatii. 

H1b:Wyższy poziom dyspozycji do przebaczenia będzie związany z większym 

poziomem satysfakcji z życia. 

H2: Satysfakcja z życia i dyspozycja do przebaczenia będą wyjaśniały poziom 

empatii. 

H2a: Pozytywny wymiar przebaczenia będzie wyjaśniał w większym stopniu 

poziom empatii względem wymiaru negatywnego.  

H3: Dyspozycja do przebaczenia będzie pełniła rolę mediacyjną w wyjaśnianiu 

empatii przez satysfakcję z życia 

H4: Istnieją istotne statystycznie różnice międzypłciowe w obrębie badanych 

zmiennych 

H5: Dłuższy staż krwiodawstwa oraz większy litraż oddanej krwi będzie wiązał 

się z wyższym poziomem empatii oraz satysfakcji z życia.  

 

2.1. Osoby badane 

W badaniu udział wzięło 111 osób- 39 mężczyzn (35,1%) oraz 72 kobiety (64,9%). 

Średnia wieku w grupie badanej wyniosła 29,4 lat (SD=8,7).Minimalny wiek wyniósł 18 lat. 

Spośród grupy badanych, 58 osób (52,3%)  posiada wykształcenie wyższe, 52 (46,8%) 

wykształcenie średnie oraz jedna osoba (0,9%) wykształcenie podstawowe. Wszyscy 

uczestnicy badań są honorowymi krwiodawcami z różnym stażem donacji: 31 osób (27,9%) 

ze stażem przynajmniej 5 letnim, 17 osób (15,3%) z przynajmniej 10 letnim, 13 (11,7%) 15 

letnim, 12 (10,8%) dłuższym niż rok, 11 (9,9%) krótszym niż rok, 11 (9,9%) przynajmniej  
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4 letnim, 9 (8,1%) z minimum 2 letnim oraz 7 (6,3) z 3 letnim. Spośród grupy badanej,  

59 osób (53,2%) posiada jedno lub więcej z odznaczeń Zasłużonego Honorowego Dawcy 

Krwi. Dobór osób badanych był celowy- za pomocą specjalnych grup w sieciach 

społecznościowych, zrzeszających honorowych krwiodawców. Udział w badaniu był 

dobrowolny i nie wiązał się z korzyściami materialnymi, osoby badane miały możliwość 

rezygnacji z udziału w każdym momencie.  

 

2.2. Narzędzia badawcze i procedura 

Na potrzeby badania wykorzystano trzy skale: [1] Skróconą Skalę Ilorazu Empatii 

(SSIE)(EQ-Short)(Wakabayashi i in. 2006) w polskiej adaptacji Jankowiak- Siudy i in. (2017), 

[2] Skalę Przebaczenia Heartland (Heartland Forgiveness Scale-HFS)(Thompson i in. 2005)  

w polskiej adaptacji Kalety, Mróz i Guzewicz (2016) oraz  [3] Skalę Satysfakcji z Życia  

(Satisfaction With Life Scale-SWL) (Diener i in. 1985) w polskiej adaptacji Juczyńskiego (2001)  

 [1] Skrócona Skala Ilorazu Empatii składa się z 22 itemów. Zawarte stwierdzenia 

dotyczą rozpoznawania myśli lub uczuć oraz afektywnych reakcji na inne osoby (Jankowiak- 

Siuda i in. 2017). Zadaniem osoby badanej było możliwie najszybsze ustosunkowanie się do 

podanych twierdzeń na czterostopniowej skali typu Likerta (“zdecydowanie tak”, “raczej tak”, 

“raczej nie”, “zdecydowanie nie”) Alfa Cronbacha dla bieżącego badania wyniosła 0,83. 

[2] Skala Przebaczenia Heartland jest narzędziem służącym do wielowymiarowego 

pomiaru przebaczenia, składającym się z 18 itemów- 9 pozytywnych oraz 9 negatywnych, 

dotyczących reakcji na negatywne sytuacje, wynikające z działań własnych oraz innych osób 

oraz z okoliczności niezależnych od czynników ludzkich ocenianych przez osoby badane na 

7-stopniowej skali typu Likerta (1- prawie zawsze nieprawdziwe,7- prawie zawsze prawdziwe) 

(Kaleta, Mróz, Guzewicz, 2016). Alfa Cronbacha dla bieżącego badania wyniosła 0.75. 

[3] Skala SWLS odnosi się do kognitywnej oceny satysfakcji z życia (Juczyński,2001). 

Składa się z 5 itemów. Osoby badane na 7-stopniowej skali Likerta określały zgodność z 

podanymi stwierdzeniami, tym samym oceniając poziom zadowolenia z własnego życia  

(1- zupełnie nie zgadzam się, 7- zupełnie zgadzam się). Alfa Cronbacha dla bieżącego badania 

wyniosła 0,90. 

Badanie zostało przeprowadzone w sposób zdalny, za pośrednictwem platformy 

Google Forms. 

Analizy statystyczne wykonane zostały za pomocą oprogramowania IBM SPSS  

w wersji 26. 

 

3. Wyniki 

 

W pierwszej kolejności obliczono współczynniki korelacji r- Pearsona dla badanych 

zmiennych. Wyniki ukazuje tabela 2: 
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 Tabela 2. Współczynniki korelacji r-Pearsona dla badanych zmiennych 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1. HFS -           

H
F

S
 –

 P
 2. Sobie .641** -          

3. Innym .639** .530** -         

4. Sytuacjom .605** .516** .553** -        

H
F

S
 -

 N
 5. Sobie .634** .128 .067 .095 -       

6. innym .714** .231* .263** .139 .658** -      

7. Sytuacjom .707** .229* .183 .172 .587** .527** -     

 8. SWLS .433** .235* .329** .268** .269** .200* .421** -    

 9. Empatia .304** .183 .325** .430** .087 .065 .103 .174 -   

 10. Litraż 

oddanej krwi 

.159 -.023 -.003 .043 .165 .182 .242* .256** -.056 -  

 11. Staż 

krwiodawstwa 

.229* -.042 -.019 .101 .263** .214* .292** .275** .034 .638** - 

 **.  Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*.  Korelacja istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
Źródło: opracowanie własne 

Wyniki korelacji wykazały istotne statystycznie związki pomiędzy ogólną dyspozycją 

do przebaczenia a wszystkimi poszczególnymi jego komponentami oraz satysfakcją z życia, 

ilorazem empatii oraz stażem krwiodawstwa, który to również istotnie statystycznie 

korelował z satysfakcją z życia oraz negatywnymi komponentami przebaczenia. Satysfakcja 

z życia  również korelowała w sposób istotny ze wszystkimi komponentami przebaczenia. 

W kwestii ilorazu empatii, analiza wykazała jedynie jej związek z  ogólnym przebaczeniem 

oraz pozytywnymi dyspozycjami do przebaczenia innym oraz zaistniałym sytuacjom.  

Kolejnym krokiem było dokonanie analizy regresji liniowej w celu wyjaśnienia, jak 

satysfakcja z życia oraz przebaczenie wyjaśniają empatię, rezultaty ukazuje tabela 3: 
 
Tabela 3. Analiza regresji liniowej dla ilorazu empatii, satysfakcja z życia i dyspozycja do przebaczenia jako 
predyktory 

Krok/Model 
B SE β 

t p 
  

1

1 

Płeć -3,241 1.580 -.194 -2.052 .043  

.040 

 

.022 Wiek .049 .087 .053 .567 .572 

2 

2 

Płeć -3,438 1.563 -.205 -2.199 .030  

.072 

 

.046 Wiek -.014 .092 -.015 -.148 .883 

SWLS .223 .116 .193 1.933 .056 

3 

 

3 

Płeć -3.696 1.507 -.221 -2.452 .016  

.148 

 

 

.116 Wiek -.078 .091 -.085 -.863 .390 

SWLS .096 .119 .083 .805 .423 

HFS .150 .049 .315 3.072 .003 
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W celu sprawdzenia wyjaśniania zmiennej zależnej przez predyktory, zastosowano 

metodę krokową. W pierwszym kroku wprowadzono wiek i płeć, które wyjaśniają empatię 

w 2%, w drugim kroku wprowadzono wynik w skali SWLS, co świadczy o tym, że poziom 

satysfakcji z życia wraz z wiekiem i płcią wyjaśnia empatię w 4%, w trzecim kroku 

wprowadzono wynik ogólny ze skali HFS, który względem kroku drugiego, zwiększył 

procent wyjaśniania wariancji do 11%.  

Kolejnym krokiem było wykonanie analizy regresji liniowej dla ilorazu empatii  

z wyszczególnieniem dwóch wymiarów przebaczenia jako predyktorów- redukcji 

nieprzebaczenia (skali N) oraz pozytywnego (skali P), wyniki ukazuje tabela 4. 

 

Tabela 4. Analiza regresji dla ilorazu empatii z rozróżnieniem predyktorów- przebaczenie 
pozytywne i redukcja nieprzebaczenia 

Model 
B SE β 

t p 
  

1 SKALA P .307 .071 .383 4.326 .000 .147 .139 

2 SKALA N .068 .065 .101 1.060 .292 .010 .001 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza regresji z zastosowaniem rozróżnienia na pozytywny i negatywny wymiar 

przebaczenia, wykazała, że przebaczenie pozytywne ma większe, istotne statystycznie 

znaczenie dla wyjaśniania empatii, wyjaśniając 14% wariancji. 

W kolejnym kroku użyto analizy mediacyjnej za pomocą makra PROCESS (Hayes, 

2018) w celu sprawdzenia, czy ogólna dyspozycja do przebaczenia pełni rolę pośredniczącą 

w wyjaśnianiu ilorazu empatii przez satysfakcję z życia, w tym celu wybrano model numer 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p<.006 **p=.000  

Rys.1. Model mediacji prostej (4) oddziaływania satysfakcji z życia na iloraz empatii z udziałem 
mediacyjnej roli dyspozycji do przebaczenia (Źródło: opracowanie własne) 

Dyspozycja do 

przebaczenia 

.433** .281** 

Satysfakcja z życia Empatia 
.052 

.174* 
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Model zastosowany do wyjaśnienia zmiennej zależnej za pomocą zmiennej 

niezależnej jest istotny statystycznie, F(2,108)=5.632; p<0.005 i wyjaśnia 9% wariancji. Wyniki 

wskazują, że satysfakcja z życia wzmacnia dyspozycję do przebaczenia (ścieżka a- B=.43; 

t=5.018, 95%CI [.636; 1.467], p= 0.000), a dyspozycja do przebaczenia wzmacnia empatię 

(ścieżka b- B=.28, t=2.768, p=0.006, 95%C[I 0.038; 0.230]). Wielokrotne analizy mediacyjne 

wykazały, że całkowite pośrednie (indirect effect) oddziaływanie satysfakcji z życia na 

empatię poprzez przebaczenie było istotne: 0.141 (95%CI [0.032; 0.273]). Całkowity efekt 

(total effect) satysfakcji z życia związany z przebaczeniem B=.17 p<0.06 (na granicy trendu 

statystycznego) został zredukowany do nieistotnego po włączeniu mediatora (efekt pośredni 

(direct effect) B=.05, p=.61).  

W dalszym kroku podjęto się analizy różnic międzypłciowych dla badanych 

zmiennych, jednak analiza za pomocą testów nieparametrycznych nie wykazała istotnych 

różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami. 

 

4. Dyskusja 

 

Celem prezentowanego badania było sprawdzenie występowania relacji pomiędzy 

satysfakcją z życia, przebaczeniem oraz ilorazem empatii, poziom wyjaśniania empatii przez 

satysfakcję z życia i przebaczenie oraz pełnienie przez poziom przebaczenia roli mediatora 

pomiędzy satysfakcją z życia a empatią oraz sprawdzenie występowania relacji pomiędzy 

stażem krwiodawstwa i litrażem krwi a poziomem satysfakcji z życia oraz ilorazu empatii.  

Uzyskane rezultaty potwierdziły w sposób częściowy hipotezę H1, wykazując istotne 

statystycznie i dodatnie relacje pomiędzy wszystkimi czynnikami przebaczenia (zarówno w 

sferze pozytywnej, jak i negatywnej) z poziomem satysfakcji z życia oraz ogólnego 

wskaźnika przebaczenia z ilorazem empatii. Ponadto, najwyższe współczynniki korelacji 

przebaczenia i satysfakcji z życia, poza ogólnym poziomem przebaczenia, wykazane zostały 

dla przebaczenia pozytywnego innym (obcym) oraz negatywnego zaistniałym sytuacjom. 

Wynik ten znajduje uzasadnienie w badaniu Kalety i Mróz (2018), które wykazało istnienie 

relacji przebaczenia oraz satysfakcji z życia oraz kluczowej roli, jaką przebaczenie odgrywa 

dla wyjaśniania satysfakcji z życia (Kaleta, Mróz, 2018).  W oparciu o podane uzasadnienie, 

uznać można również hipotezę H1b za potwierdzoną. W kwestii hipotezy H1a, nie 

stwierdzono istotnej statystycznie korelacji pomiędzy poziomem satysfakcji z życia  

a poziomem empatii. Wnioski płynące z uzyskanych wyników mogą wskazywać na to, że 

badani mogą wykazywać się większą wyrozumiałością i zrozumieniem dla innych - 

wykazała to korelacja przebaczenia ogólnego, pozytywnego dla innych i dla zaistniałych 

sytuacji, co może niejako potwierdzać badanie Farrowa i in. (2000) i stanowić przyczynek do 

dalszych dociekań na gruncie neuropsychologii (Farrow i in. 2000), również badanie 

wykonane przez Davisa i Golda (2011) wykazało silny związek pomiędzy przebaczeniem i 
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empatią (Davis, Gold, 2011), co może sugerować, że gotowość do przebaczania przewinień 

może wynikać z pobudek empatycznych a z drugiej strony, sama empatia może być 

wzmacniana przez przebaczanie.  

W przypadku hipotezy H2, wykazano, że poziom dyspozycji do przebaczenia wraz  

z odczuwaną satysfakcją z życia wyjaśniają wspólnie empatię, co daje podstawę do tego, aby 

przytoczona hipoteza została potwierdzona. Związek ten uzasadnić można przytoczonymi 

wcześniej wynikami badań Ye i in. (2019), które wykazały silne związki pomiędzy empatią, 

przebaczeniem a odczuwaną satysfakcją z życia (Ye i in. 2019). W przypadku hipotezy H2a, 

również uznać można jej potwierdzenie - analizy regresji wykonanych osobno dla 

pozytywnego i negatywnego wymiaru przebaczenia, wykazały, że przebaczenie pozytywne 

w zdecydowanie większym stopniu wyjaśnia poziom empatii. 

W przypadku hipotezy H3, analiza mediacyjna wykazała, że dyspozycja do 

przebaczenia pełni rolę mediatora w związku satysfakcji z życia i empatii. Oznacza to, że 

przebaczenie może odgrywać istotną rolę we wzmacnianiu satysfakcji z życia, która również 

może mieć znaczenie dla  poziomu empatii. Potwierdzenie tej relacji można znaleźć w 

badaniu Liu i in. (2013), które wykazało, że przebaczenie odgrywa ważną pośredniczącą rolę 

w relacji przyjmowania cudzej perspektywy i satysfakcji z życia.  

W przypadku hipotezy H4, nie wykazano istotnych statystycznie różnic 

międzypłciowych dla badanych zmiennych. Wynik ten w kontekście poziomu empatii 

znajduje uzasadnienie w badaniu Aparicio i in. (2019), które wykazało brak różnic 

międzypłciowych dla wspomnianej zmiennej. W przypadku przebaczenia również udało się 

znaleźć uzasadnienie w badaniu Otalvaro i in. (2017), które wykazało w prawdzie większe 

tendencje do przebaczania sobie wśród kobiet niż mężczyzn do przebaczania innym, jednak 

nie ujawniło istotnej statystycznie różnicy pomiędzy obiema grupami (Otalvaro i in. 2017). 

W przypadku satysfakcji z życia, brak różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami częściowe 

uzasadnienie może odnaleźć w badaniu Joshanloo (2018), które objęło grupę 952 739 osób, 

reprezentujących 150 krajów, które wskazało jedynie niewielkie różnice międzypłciowe w tej 

materii (Joshanloo, 2018). 

Hipoteza H5 natomiast została potwierdzona częściowo. Wyniki wykazały istotne 

statystycznie związki pomiędzy stażem krwiodawstwa a przebaczeniem ogólnym, 

wszystkimi czynnikami przebaczenia negatywnego oraz poziomem satysfakcji z życia. Ta 

relacja oznaczać może to, że długofalowość dokonywanych donacji rozłożona na przestrzeni 

coraz większej liczby lat, może wzmacniać poziom satysfakcji z życia poprzez świadomość 

pomocy innym, uznać można to za kolejną hipotezę do przeprowadzenia badań 

podłużnych.  

Z uzyskanych rezultatów może wynikać również zależność, stanowiąca o tym, że 

przebaczenie oraz satysfakcja życia, które mogą ulegać zwiększaniu wraz z większym 

stażem regularnych donacji mogą wzmacniać poziom empatii w grupie krwiodawców. 
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Ograniczenia badania 

 

Prezentowane badanie miało swoje ograniczenia i wady. Głównym mankamentem 

mogła być za mała grupa osób badanych oraz nierówna proporcja płci osób badanych. 

Kolejnym istotnym ograniczeniem był sposób przeprowadzania badania- w formie zdalnej 

oraz sposób, w jaki pozyskano osoby badane- poprzez członkostwo w grupach 

zrzeszających honorowych krwiodawców w obrębie mediów społecznościowych. Kolejnym 

mankamentem może być również narzędzie do pomiaru poziomu empatii- w przyszłych 

badaniach można by posiłkować się narzędziami wielowymiarowymi, uwzględniającymi 

inne poziomy empatii. 

Wykazane ograniczenia jednak nie muszą zaburzać interpretacji oraz implikacji 

przeprowadzonego badania i uzyskanych wyników, które mogą posłużyć jako punkt 

wyjścia do dalszych badań w grupie honorowych krwiodawców. Przyszłe kierunki badań 

mogłyby objąć np. badania podłużne w celu zasygnalizowanej w wynikach tego badania 

relacji pomiędzy dłuższym stażem krwiodawstwa a satysfakcją z życia. Do kolejnych 

propozycji badań można również zaliczyć pomiar zachowań zdrowotnych w grupie 

krwiodawców w relacji np. z satysfakcją z życia czy chociażby poziomem altruizmu. 

Również interesujące okazać się mogą badania porównawcze pomiędzy grupą 

krwiodawców a osób, które krwi nie oddają w podanych powyżej obszarach. Ciekawych 

wyników również mogłoby dotyczyć sprawdzenie poziomu motywacji oraz jej rodzajów w 

byciu honorowym krwiodawcą.  

Grupa honorowych krwiodawców wydaje się szczególnie interesującą naukowo 

grupą osób, gdyż samo podjęcie decyzji aby oddać krew i w następstwie tego poddawać się 

regularnie procesowi donacji wydaje się ciekawą z gruntu psychologii inicjatywą a rozwój 

badań nad tą grupą może dać wiele implikacji dla instytucji zajmujących się promocją takich 

aktywności, co w rezultacie może powiększyć grono honorowych krwiodawców, tym 

samym zapewniając większe zasoby czerwonej substancji na potrzeby medyczne. 
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