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Polska adaptacja The State Self-forgivness Scale 

-  Skali Epizodycznego Przebaczenia Sobie  

Polish adaptation The State Self-Forgiveeness Scale 

 

 
Abstrakt: Celem przedstawionych badań była adaptacja The State Self-Forgiveness Scale (Wohl i in., 
2008) – Skali Epizodycznego Przebaczenia Sobie. Skala służy do pomiaru przebaczenia sobie 
konkretnej krzywdy, która dotyczy własnej osoby lub innych. W skład skali wchodzi 17 itemów 
tworzących dwie podskale określające uczucia i zachowania, a także przekonania wobec siebie mające 
świadczyć o przebaczeniu sobie. W badaniu udział wzięły 444 osoby (wiek M=27,8, SD=9,9). Dla 
określenia właściwości psychometrycznych została wykonana zarówno eksploracyjna analiza 
czynnikowa, jak i konfirmacyjna analiza czynnikowa (RMSEA 0,048, GFI 0,924, PCLOSE 0,556). W 
celu określenia rzetelności obliczono alfy Cronbacha (od 0,80 do 0,86) oraz omegę McDonaldsa (od 
0,79 do 0,86). Oceniono również trafność wewnętrzną przy użyciu Skali Przebaczenia Heartland. 
Uzyskane wyniki pozwalają na uznanie Skali Epizodycznego Przebaczenia Sobie jako narzędzia o 
dobrych właściwościach psychometrycznych. Użycie skali rekomendowane jest w przypadku oceny 
przebaczenia sobie zarówno w badaniach naukowych, jak i praktyce psychologicznej.   
Słowa kluczowe: przebaczenie sobie, polska adaptacja, Skala Epizodycznego Przebaczenia Sobie 

 
Abstract: The aim of the reported study was to carry out adaptation of The State Self-Forgiveness 
Scale (Wohl et al., 2008). The instrument measures self-forgiveness of a specific transgression referring 
to the self or to another person. It consists of 17 items divided into two subscales: one related to self-
forgiving feelings and actions, and the other to self-forgiving beliefs. The sample consisted of 444 
participants (M age=27.8, SD=9.9). In order to determine psychometric properties of the scale, 
exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were conducted (RMSEA 0.048, GFI 0.924, 
PCLOSE 0.556). To determine reliability of the measure, Cronbach’s alpha (ranging from 0.80 to 0.86) 
and McDonald’s omega (ranging from 0.79 to 0.86) were calculated. Internal consistency was 
examined using the Heartland Forgiveness Scale. The results allow to consider The State Self-
Forgiveness Scale as a measure having good psychometric properties. The scale is recommended to be 
used to measure self-forgiveness both in scientific research and therapeutic programmes.   
Keywords: self-forgiveness, Polish adaptation, The State Self-Forgiveness Scale 

 

1. Wprowadzenie 

 

Przebaczenie sobie odnosi się do osoby, która dopuściła się krzywdy wobec samej 

siebie bądź innych osób. W tak rozumianym podejściu do przebaczenia osoba może być 

jednocześnie sprawcą winy oraz jej ofiarą. Podobna zależność dotyczy samej krzywdy. 

Krzywda, która została wyrządzona, może dotyczyć zarówno samego sprawcy 

przewinienia, jak i innych osób, które są jego ofiarami. Wyrządzenie krzywdy własnej osobie 

może mieć miejsce w sytuacji, gdy np. poprzez nadużywanie środków psychoaktywnych, 
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osoba uzależniona, doprowadzi się do złego stanu zdrowia bądź w wyniku niefrasobliwego, 

ryzykownego zachowania doprowadzi do utraty np. własnej sprawności fizycznej, środków 

finansowych bądź innych rzeczy stanowiących jej majątek.  Podobnie wyrządzenie krzywdy 

drugiej osobie może pociągać za sobą akt przebaczenia sobie. Może dziać się to w sytuacji, 

gdy jednostka przyjmuje odpowiedzialność za to co się wydarzyło  czując się sprawcą 

cierpienia, którego doświadcza druga osoba. Przykładem może być sytuacja, gdy ktoś jest 

sprawcą wypadku komunikacyjnego, w którym ucierpiały osoby trzecie, czy doprowadzenie 

do złej relacji w małżeństwie poprzez zdradę lub podejmowane niewłaściwe decyzje. 

Wspólnym doświadczeniem tych zdarzeń jest obecność emocji samoświadomościowych o 

charakterze samodeprecjonującym jak poczucie winy i wstydu. Przebaczenie sobie w takiej 

sytuacji jest jedną z możliwości poradzenia sobie z tymi emocjami i odnosi się do rozumienia 

przebaczenia jako strategii radzenia sobie skoncentrowanej na emocjach jaki i reorientacji w 

kierunku pozytywnych wartości oraz odbudowy poczucia własnej wartości (Griffin, 

Worthington, Davis, Hook, Maguen 2018).   

 

1.1 Przebaczenie sobie – konceptualizacja 

 

Koniec XX-wieku to początek badań w obszarze psychologii przebaczenia, zarówno 

przebaczenia innym, jak i przebaczenia sobie (Enright, 1996). Jedną z pierwszych definicji 

przebaczenia sobie przedstawił Enright określając je jako „chęci porzucenia urazy wobec 

samego siebie, w sytuacji uznania własnego zła, przy jednoczesnym współczuciu i miłości 

wobec samego siebie” (tamże, s. 155). W podejściu prezentowanym przez Enrighta akcentuje 

się procesualność przebaczenia sobie. Podczas całego przebiegu przebaczenia sobie 

dochodzi do odkrywania współczucia wobec samego siebie, akceptacji własnej 

odpowiedzialności za popełnioną krzywdę oraz podjęcie działań, które miałyby na celu 

zminimalizować konsekwencje krzywdy i jej zadośćuczynić. Dodatkowo, osoba 

przebaczająca sobie mierzy się z przeformułowaniem poczucia winy w postawę bardziej 

akceptującą siebie (Windsor, 2017).  

W innym ujęciu reprezentowanym przez Dillon (2001) przebaczenie sobie jest 

spostrzegane jako wymagające uwolnienia negatywnych uczuć ukierunkowanych wobec 

siebie i zastąpienie ich szacunkiem do samego siebie, w kontekście popełnionych złych 

czynów. Jest to spójne z hedonistycznym podejściem do rozumienia przebaczenia sobie, 

który przedstawiła Woodyatt wraz zespołem (Woodyatt i in., 2017). Tak rozumiane 

przebaczenie sobie zakłada, że dzięki przezwyciężeniu negatywnych emocji oraz myśli 

możliwe jest osiągnięcie dobrostanu (Pandey i in., 2020)). Przebaczenie sobie jest tu możliwe 

dzięki wzbudzeniu współczucia wobec samego siebie. Zapewniają to interwencje 

terapeutyczne, których celem jest zwiększanie współczucia wobec samego siebie zmniejszają 

samokrytykę oraz skłonność do wstydu czy lęku (Germer i Neff, 2019). Wadą takiego 
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rozumienia przebaczenia sobie jest to, iż w łatwy sposób może dojść do redukcji 

negatywnych emocji, co w konsekwencji może obniżać motywację do podjęcia 

odpowiedzialności za popełniony czyn. Odnajduje to potwierdzenie w badaniach Fincham i 

May (2020), gdzie okazało się, że osoby z większym nasileniem przebaczenia sobie w 

rozumieniu hedonistycznym były mniej empatyczne, bardziej skłonne do obwiniania swoich 

ofiar poprzez okazywanie złości oraz sugestii, że ofiary przesadzają w swoich reakcjach. 

Woodyatt (2017) wskazuje również możliwość rozumienia przebaczenia sobie w odniesieniu 

do koncepcji eudajmonistycznych. W tym rozumieniu kładzie się nacisk na postrzeganie 

przebaczenia sobie jako wymagającego wzięcia odpowiedzialności za popełnione czyny, 

uznanie własnego złego zachowania i poradzenie sobie z towarzyszącymi negatywnymi 

emocjami. Według Woodyatt i jej zespołu (2017) jest to związane z tożsamością społeczno-

moralną (social-moral identity), wynikającą z potrzeby przekonania, że jest się dobrym 

człowiekiem i mimo wykroczenia nadal przynależy się do danej grupy. 

Z kolei według autorów adaptowanej skali The State Self-Forgiveness Scale (Wohl, 

DeShea i Wahkinney, 2008) przebaczenie sobie jest definiowane jako pozytywna zmiana w 

uczuciach, zachowaniu oraz przekonaniach na temat samego siebie. Takie rozumienie 

przebaczenia sobie opiera się na podejściu przebaczenia innym według McCullough (2009), 

gdzie pozytywne odniesienia do sprawcy krzywdy skutkowały większym 

prawdopodobieństwem przebaczenia.  Ponadto, przebaczenie sobie jest związane z 

obniżeniem ruminacji, poziomu poczucia winy i wstydu, pogardy, a nawet wstrętu wobec 

samego siebie, czy karania siebie (Wohl i in., 2008). 

 

1.2. Pozytywne i negatywne konsekwencje przebaczenia sobie 

 

W perspektywie judeochrześcijańskiej oraz filozoficznej przebaczenie sobie jest 

przedstawione jako odpowiedzialność, moralna więź z ludźmi oraz zobowiązanie do 

zmiany, a więc jako coś pozytywnego (Webb, Bumgarner, Conway-Williams, Dangel, Hall, 

2017)). W perspektywie psychologicznej zdolność do przebaczenia sobie związana jest z 

przyznaniem się do zachowania niezgodnego z własnymi standardami oraz zmniejszeniem 

poczucia winy, poczucia wstydu, pogardy wobec samego siebie, czy też karania siebie 

samego (Webb i in., 2017). Warto zaznaczyć, że nie można mówić o przebaczeniu sobie nie 

przyjmując pełnej odpowiedzialności za zachowanie, które zostało ocenione jako 

niewłaściwe. W takim przypadku mamy do czynienia z pseudo-przebaczeniem .  

Pseudo-przebaczenie odnosi się m.in. do takich procesów jak usprawiedliwianie się, 

zaprzeczanie czy rozproszenie odpowiedzialności za popełnioną winę. Taka postawa 

pozwala na unikanie negatywnych emocji, refleksji związanych z popełnionym 

przewinieniem, czy też angażowania się w pojednanie (Woodyatt, Wenzel, 2013; Prabhakar i 

in., 2020). Z kolei prawdziwe przebaczenie sobie jest trudnym procesem obejmującym 
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akceptację własnej odpowiedzialności za przewinienie oraz przeformułowanie na poziomie 

poznawczym kwestii związanych z poczuciem winy. Takie działania sprzyjają pojawieniu 

się prospołecznych zmian w zachowaniu jednostki, co sprzyja pojednaniu bądź też innym 

korzystnym działaniom, jak zaprzestanie wyrządzanej krzywdy.  

Badacze zajmujący się omawianą w niniejszym artykule tematyką przebaczenia, 

zwracają uwagę na to, iż w niektórych sytuacjach przebaczenie sobie może poprawiać 

samopoczucie, zwiększać poczucie własnej wartości, jednak w innych może wręcz 

pogorszyć dobrostan (Wohl, Thompson, 2011).  

Co ciekawe, liczne badania pokazują, że przebaczenie sobie może działać 

niekorzystnie na zachowanie człowieka. Dzieje się tak m.in. z powodu ulgi emocjonalnej, 

która osłabia poczucie motywacji do zmiany zachowania. W badaniach prowadzonych 

wśród grupy palaczy tytoniu, Wohll i Thompson (2011), zadawali pytania dotyczące tego jak 

respondenci oceniają szkodliwość palenia, czy przebaczają sobie palenie oraz jaka jest ich 

gotowości do rzucenia palenia. Wyniki badań wskazywały na to, że im bardziej badani 

oceniali palenie jako szkodliwe, tym bardziej zgłaszali gotowość do rzucenia palenia. Jednak 

włączając w to przebaczenie sobie, okazywało się, że im bardziej palacze przebaczali sobie 

to, że palą, tym mniejszą gotowość do rzucenia palenia zgłaszali. W innych badaniach 

dotyczących związku przebaczenia sobie z prokrastynacją okazało się, że przebaczenie sobie 

zwlekania z wykonaniem danego zadania wiązało się z mniejszym odkładaniem na później 

podobnego zadania w przyszłości. Przebaczenie sobie poprzez redukowanie negatywnego 

afektu zmniejszało prokrastynację, ale tylko w sytuacji, gdy ocena zwlekania przed 

pierwszym zadaniem była stosunkowo duża (Wohl, Pychyl i Benett, 2010).  

Z drugiej strony, badania odnoszące się do związków przebaczenia sobie ze 

zdrowiem wskazują na korzystne oddziaływania przebaczenia sobie. W badaniach Liao i 

Wei (2015) przebaczenie sobie korespondowało w sposób ujemny z odczuwanym stresem i 

objawami depresji wśród studentów. Przebaczenie sobie rozumiane jako radzenie sobie 

skoncentrowane na emocjach może być pomocne w redukowaniu poczucia winy, czy też 

dysonansu pojawiającego się w wyniku doświadczonej niezgodności między osobistymi 

wartościami a swoim zachowaniem (Davis, i in., 2015).  

Tak więc przebaczenie sobie, może przynosić korzyści, ale również może być 

pretekstem do ponownego wyrządzenia krzywdy sobie bądź innym (Peterson, 2017). 

 

1.3. Pomiar przebaczenia sobie  

 

Przebaczenie sobie jest mierzone zarówno w wymiarze dyspozycyjnym, jak i 

sytuacyjnym. Wymiar dyspozycyjny odnosi się do tego w jaki sposób jednostka spostrzega 

siebie jako osobę przebaczającą sobie krzywdę, bez odniesienia do konkretnej raniącej 

sytuacji. Jest to więc skłonność, cecha określająca działanie, myślenie i odczuwanie 
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niezależnie od czasu i rodzaju zdarzenia, opisująca, w jaki sposób jednostka uważa się za 

osobę przebaczającą sobie. Z kolei odniesienie do wymiaru sytuacyjnego, epizodycznego 

opisuje przebaczenie sobie konkretnego przewinienia, które wydarzyło się w określonym 

czasie. W badaniach empirycznych wykorzystuje się kilka narzędzi do oceny bądź 

dyspozycyjnego, bądź epizodycznego przebaczenia sobie.  

Na język polski zaadaptowane są dwie skale służące pomiarowi dyspozycji do 

przebaczenia, które zawierają podskale oceniające przebaczenie sobie, są to - Heartland 

Forgiveness Scale (Kaleta, Mróz, Guzewicz, 2016) oraz Skala do przebaczenia Touissant’a w 

adaptacji Charzyńskiej i Heszen (2013). Skala Heartland Forgiveness Scale jest oparta na 

koncepcji poznawczej odnoszącej się do rozumienia przebaczenia jako dyspozycji do 

przeformułowania negatywnych myśli, uczuć, zachowań z negatywnych w kierunku 

neutralnych czy wręcz pozytywnych (Thompson i in., 2005). Polska adaptacja skali HFS 

(Kaleta, Mróz, Guzewicz, 2016) wskazała odmienną strukturę, niż skala oryginalna. Każda z 

oryginalnych podskal, a więc: przebaczenie sobie, innym oraz przebaczenie sytuacji 

niezawinionej przez nikogo, została podzielona na skalę pozytywną – odnoszącą się do 

pozytywnych uczuć, myśli i zachowań względem winowajcy, oraz skalę redukcji 

nieprzebaczenia odnoszącą się do minimalizowania negatywnych emocji, nastawień i 

czynów względem siebie, innych i okoliczności. Skala uzyskała właściwości 

psychometryczne pozwalające na dalsze jej stosowanie od 0,50 do 0,81, w zależności od 

poszczególnych podskal. 

Inna skala służąca do pomiaru przebaczenia, adaptowana przez Charzyńską i Heszen 

(2013) składa się z trzech podskal: przebaczenia sobie, przebaczenia innym oraz 

przebaczenia przez Boga. Podobnie jak w przypadku HFS, skala ta różni się od oryginału 

(Touissant i in., 2001). W polskiej wersji została usunięta podskala proaktywnego 

przebaczenia, czyli wychodzenia z inicjatywą do otrzymywania i dawania przebaczenia. W 

narzędziu tym skala do oceny przebaczenia sobie składa się z dwóch itemów a samo 

przebaczenie sobie jest tu ujmowane jako dyspozycja do uwalniania się od nieprzyjemnych 

emocji, np. poczucia winy względem krzywd, które się wyrządziło. Skala ma dobre 

właściwości psychometryczne – alfa Cronbacha w polskiej wersji wynosił w zależności od 

skali od 0,65 do 0,91. 

Niestety, nie istnieje narzędzie w języku polskim, które służyłoby jedynie do pomiaru 

przebaczenia sobie, ujmowanego zarówno, jako przebaczenie dyspozycyjne, jak i 

epizodyczne.  

 W badaniach wykorzystuje się m.in. Differentiated Process Sacle (Woodyatt, 

Wenzel, 2013). Skala służy do pomiaru dyspozycji do przebaczenia sobie i składa się z trzech 

podskal: karania samego siebie (self-punitiveness - 4 itemy), pseudoprzebaczenia (pseudo-self-

forgiveness - 3 itemy) oraz prawdziwego przebaczenia sobie (genuine self-forgivness 3-itemy). 

Skala w wersji oryginalnej ma zadowalające właściwości psychomterczne wskazujące na 
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trójczynnikowy model – alfa Cronbacha wynosiła dla podskali karania samego siebie 0,85, 

dla podskali pseudo-przebaczenia 0,81 a dla podskali prawdziwego przebaczenia sobie 0,85.  

Kolejną skalą opartą na rozumieniu przebaczenia sobie jako cnoty moralnej oraz 

mierzącą przebaczenie sobie wobec konkretnego przewinienia jest Enright Self-Forgivness 

Inventory (Kim, Volk, Enright, 2021). Skala składa się z podskal mierzących pozytywne 

emocje, negatywne emocje, pozytywne myśli, negatywne myśli, pozytywne zachowanie 

oraz negatywne zachowanie. Dodatkowo, do narzędzia dołączona jest 5-itemowa skala 

służąca do pomiaru pseudo-przebaczenia sobie.  

Do pomiaru epizodycznego przebaczenia sobie służy także The State Self-

Forgiveness Scale (Wohl i in., 2008). Skala składa się z 17 itemów, które odnoszą się do 

przebaczających wobec siebie uczuć, zachowań oraz przekonań. W niniejszym artykule 

została przedstawiona polska adaptacja tej skali. O ile do pomiaru dyspozycyjnego 

przebaczenia sobie w języku polskim można wykorzystać podskale z Heartland Forgiveness 

Scale (Kaleta, Mróz, Guzewicz, 2016) lub Skali przebaczenia Touissanta (Charzyńska, 

Heszen, 2013), to żadne z dostępnych w języku polskim narzędzi do pomiaru przebaczenia 

epizodycznego nie posiada takich podskal - TRIM (Kossakowska, Kwiatek (2017) oraz EFS i 

DTFS (Mróz, Kaleta, Sołtys, 2020). Uznano więc, że adaptacja skali pozwalającej na ocenę 

epizodycznego przebaczenia sobie, umożliwi rozwój badań dotyczących przebaczenia siebie 

w polskiej populacji.  

Konstruując The State Self-Forgiveness Scale, Whole wraz ze swoim zespołem (2008) 

wyszedł z założenia, iż istnieje potrzeba stworzenia narzędzia, które odnosić się będzie do 

przebaczenia sobie konkretnego przewinienia. W założeniu SSFS skupia się na samo-

odniesieniu (self-referent). Badany odwołuje się do uczuć, działań i przekonań na swój temat 

w odniesieniu do konkretnych wykroczeń. Autorzy odnoszą swoje spostrzeżenia do 

wcześniejszych badań oraz podejść teoretycznych np. McCullough (2009), które wykazały, iż 

pozytywne odniesienia do sprawcy krzywdy powodowały większe prawdopodobieństwo 

przebaczenia mu. Analogicznie korzystne postawy wobec samego siebie miały stanowić 

podstawę przebaczenia sobie konkretnego przewinienia (Whol i in., 2008).  

Skala składa się z 17 itemów, które wchodzą w skład dwóch podskal: Przebaczające 

wobec siebie uczucia i zachowanie (Self-forgiving feelings and action - SFFA) oraz 

Przebaczające wobec siebie przekonania (Self-forgiving belief SFB). W wersji oryginalnej SFFA 

osiągnęła wartość alfa Cronbacha na poziomie 0,86, z kolei dla SFB alfa Cronbacha wynosiła 

0,91 (Whol i in., 2008). 

 
2. Cel badań 

Celem przedstawionych w artykule badań było określenie właściwości 

psychometrycznych polskiej wersji The State Self-Forgivness Scale (Wohl i in.2008). Skala w 
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wersji oryginalnej ma dobre właściwości psychometryczne i składa się z dwóch podskal – 

Self-forgiving  feelings and actions (Przebaczające wobec siebie uczucia i zachowania) oraz 

Self-forgiving beliefs (Przebaczające wobec  siebie przekonania).   

 

3. Metoda 

 

3.1. Osoby badane 

W badaniu wzięło udział 444 osoby (295 kobiet, 147 mężczyzn, 3 osoby wskazały płeć 

„inna”). Średnia wieku osób badanych wnosiła 27,80 (SD=9,92), najstarsza osoba miała 62 

lata, najmłodsza 18. Badania zostały przeprowadzone drogą on-line przy użyciu 

elektronicznego formularza stworzonego na Google Forms. Link do formularza został 

umieszczony na różnych forach społecznościowych. Badania zostały przeprowadzone w 

okresie pandemii COVID-19, z tego względu nie było możliwe by przeprowadzenie badań w 

warunkach stacjonarnych. Respondenci zostali poinformowani o anonimowości 

przeprowadzanych badań i możliwości wycofania się z nich w dowolnym momencie. 

Zadaniem badanych było przywołanie w pamięci swojego przewinienia z przeszłości, w 

którym to byli stroną powodująca uraz. Respondenci nie wskazywali w formularzu 

szczegółów przywołanego przewinienia. 

 

3.2. Narzędzia badawcze 

W badaniu wzięło udział 444 osoby (295 kobiet, 147 mężczyzn, 3 osoby wskazały płeć 

„inna”). Średnia wieku osób badanych wnosiła 27,80 (SD=9,92), najstarsza osoba miała 62 

lata, najmłodsza 18. Badania zostały przeprowadzone drogą on-line przy użyciu 

elektronicznego formularza stworzonego na Google Forms. Link do formularza został 

umieszczony na różnych forach społecznościowych. Badania zostały przeprowadzone w 

okresie pandemii COVID-19, z tego względu nie było możliwe by przeprowadzenie badań w 

warunkach stacjonarnych. Respondenci zostali poinformowani o anonimowości 

przeprowadzanych badań i możliwości wycofania się z nich w dowolnym momencie. 

Zadaniem badanych było przywołanie w pamięci swojego przewinienia z przeszłości, w 

którym to byli stroną powodująca uraz. Respondenci nie wskazywali w formularzu 

szczegółów przywołanego przewinienia.  

 

3.3. Analiza statystyczna 

The State Self-forgiveness Scale - Skala Epizodycznego Przebaczenia Sobie została 

przetłumaczona na język polski przez trzech niezależnych tłumaczy. Do oceny właściwości 

psychometrycznych skali został użyty program IBM SPSS (eksploracyjna analiza 

czynnikowa, korelacje r-Pearsona), macro OMEGA w celu policzenia rzetelności  oraz 

AMOS (konfirmacyjna analiza czynnikowa). 
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4. Wyniki  

 

4.1. Struktura czynnikowa Skali Epizodycznego Przebaczenia Sobie   

Oceniliśmy strukturę czynnikową polskiej wersji SSFS. Osoby badane zostały losowo 

podzielone na dwie grupy, co jest zgodne z założeniem, aby nie wykonywać zbyt dużej 

ilości obliczeń na tych samych próbach (van Prooijen, van der Kloot, 2001). Została 

wykonana analiza czynnikowa eksploracyjna (EFA – exploratory factor analysis) na wynikach 

uzyskanych w pierwszej grupie. Przy uwzględnieniu kryterium Kaisera oraz wykresu 

„osypiska”  uzyskano  strukturę pokazującą dwa czynniki (1) Przebaczające uczucia i 

zachowania wobec siebie oraz (2) Przebaczające przekonania wobec siebie. Wyniki zostały 

przedstawione w tabeli 1. Następnie została przeprowadzona konfirmacyjna analiza 

czynnikowa (CFA - confirmatory factor analysis) wykorzystując wyniki uzyskane w drugiej 

grupie (X2 = 352,716, df=118, p<,001). Wskaźniki dobroci dopasowania wskazały, że model z 

dwiema podskalami jest dobrze dopasowany do danych: RMSEA 0,048, GFI 0,924, PCLOSE 

0,556 (Bedyńska, Książek, 2012; Januszewski, 2011). Wskaźnik bliskości PCLOSE osiągnął 

wynik powyżej 0,05 co jak wskazuje Januszewski (2011), daje szczególnie istotną informację 

o dobroci dopasowania przy stosowaniu CFA. Jako że model z dwoma podskalami uzyskał 

satysfakcjonujące właściwości psychometryczne, a założeniem było potwierdzenie 

oryginalnej wersji, poprzestawano na jednym modelu. 

Tabela 1. Eksploracyjna analiza czynnikowa 

item 
 

Factor 1SFFA Factor 2SFB 

 
Kiedy myślę, o tym, co zrobiłem/am źle, nie tak w przeszłości to 

1 czuję współczucie względem siebie ,88 
 

2  czuję odrzucenie względem siebie (R) ,81 
 

3 czuję akceptację względem siebie ,79 
 

4 czuję niechęć do siebie (R) ,74 
 

5 okazuję sobie akceptację ,76 
 

6 okazuję sobie współczucie ,79 
 

7 karzę siebie (R) ,58 
 

8 poniżam siebie  (R) ,62 
 

 
Kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że to zrobiłem/am było złe, to sądzę, że jestem …  

9  w porządku 
 

,87 

10 Okey 
 

,89 

11 okropny (R) 
 

,68 

12 straszny (R) 
 

,79 

13  przyzwoity 
 

,82 

14  zepsuty (R) 
 

,74 

15 godny miłości 
 

,60 

16 złym człowiekiem (R) 
 

,74 

17 straszny (R) 
 

,81 

KMO=,825; χ2=2062,80; p=,001 
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Rzetelność Skali Epizodcznego Przebaczenia Sobie soraz obu podskal została 

oceniona przy użyciu alfy Cronbacha oraz omegi McDonaldsa. Alfa Cronbacha wynosiła dla 

skali ogólnej wynosiła 0,86, dla podskali Przebaczające wobec siebie uczucia i zachowania 

0,80, oraz dla podskali Przebaczające wobec siebie przekonania 0,85.  Z kolei omega 

McDonaldsa dla całości SSFS wynosiła 0,86 dla podskali Przebaczające wobec siebie uczucia 

i zachowania 0,79, a dla podskali Przebaczające wobec siebie przekonania 0,84 

 
 

 

 
Rys. 1. Wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej Skali Epizodycznego Przebaczenia Sobie;  SFFA 
Self-forgiving feelings and actions – Przebaczające wobec siebie uczucia i zachowania; SFB Self-
forgiving  beliefs – Przebaczające wobec siebie przekonania 

 

4.2. Trafność wewnętrzna  

Do oceny trafności wewnętrznej skali SSFS została wykorzystana Skala Przebaczenia 

Heartlad (polska adaptacja Kaleta, Mróz, Guzewicz, 2018). Wyniki korelacji pomiędzy 

skalami zostały przedstawione w Tabeli 2.  Uzyskane wyniki wskazują, że obie podskale 

SSFS - Przebaczające wobec siebie uczucia i zachowania, jak i Przebaczające wobec siebie 

przekonania pozytywnie korelował ze wszystkimi podskalami HFS.   
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Tabela 2. Korelacje pomiędzy Skalę Epizodycznego Przebaczenia Sobie a Skalą Przebaczenia 
Heartland 

 

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Przebaczające wobec 

siebie uczucia i 

zachowania 

,45** ,60** ,48** ,45** ,21** ,48** ,49** ,56** ,13** ,47** 

2 Przebaczające wobec 

siebie przekonania 

1 ,42** ,29** ,29** ,16** ,25** ,39** ,42** ,14** ,33** 

3 HFS – wynik ogólny  1 ,79** ,65** ,56** ,71** ,84** ,72** ,54** ,70** 

4 Pozytywne 

przebaczenie  

  1 ,86** ,69** ,86** ,34** ,33** ,18** ,27** 

5 Pozytywne przebaczenie 

wobec siebie 

   1 ,36** ,70** ,23** ,31** ,01 ,22** 

6 Pozytywne przebaczenie 

wobec innych 

    1 ,36** ,25** ,14** ,34** ,11* 

7 Pozytywne przebaczenie 

wobec sytuacji 

     1 ,32** ,34** ,10* ,31** 

8 Redukcja 

nieprzebaczenia  

      1 ,82** ,68** ,84** 

9 Redukcja 

nieprzebaczenia wobec 

siebie 

       1 ,29** ,63** 

10 Redukcja 

nieprzebaczenia wobec 

innych  

        1 ,33** 

11 Redukcja 

nieprzebaczenia wobec 

sytuacji 

         1 

*p>0.05 **p>0.001 
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4.3. Przebaczenie sobie a wiek 

 

W celu sprawdzenia czy istnieją związki pomiędzy wiekiem a przebaczeniem sobie 

obliczono korelacje r Pearsona, która wskazała na brak istotnych statystycznie różnic. 

 

Tabela 3. Korelacja pomiędzy wiekiem a Skalą Epizodycznego Przebaczenia Sobie  

 
 Przebaczające wobec siebie 

uczucia i zachowania 

Przebaczające wobec siebie 

przekonania 

Wiek ,06 ,03 

 

5. Dyskusja  i podsumowanie   

 

Przebaczenie sobie nie jest konstruktem prostym w łatwym, zarówno na poziomie 

praktycznym, jak i empirycznym. Pomiar i obserwacja złożonych doświadczeń 

psychologicznych, jakim jest przebaczenie sobie, jest trudne ze względu na proces, w jakim 

się dokonuje oraz odnoszenie się do różnych ram czasowych, zranień i osób. Dlatego ważna 

jest dostępność do wielu różnych narzędzi i wspierających je konstruktów, tak, aby można 

było przebaczenie sobie badać w jak najbardziej rzetelny sposób.  

Polska adaptacja Skali Epizodycznego Przebaczenia Sobie obejmowała ocenę 

parametrów psychometrycznych w kilku krokach. W pierwszym kroku przeprowadzono 

analizę czynnikową eksploracyjną, której celem było ustalenie struktury czynnikowej skali. 

Ustalono, że skala, podobnie jak wersja oryginalna, zawiera dwie podskale odpowiadające 

Przebaczającym wobec siebie uczuciom i zachowaniom oraz Przebaczającym wobec siebie 

przekonaniom. Aby dokonać empirycznego potwierdzenia ujawnionego w modelu EFA 

modelu wykonano konfirmacyjną analizę czynnikową, która potwierdziła uzyskaną 

wcześniej strukturę.  

Adaptowana Skala Epizodycznego Przebaczenia Sobie (The State Self-Forgiveness 

Scale) jest narzędziem rzetelnym do oceny przebaczenia sobie konkretnego przewinienia, 

szczególnie w obszarze uczuć, zachowań oraz przekonań wobec siebie samego. Wskazują to 

wyniki uzyskane między innymi we wskaźnikach rzetelności alfa Cronbacha i omega 

McDonalda. Narzędzie może być stosowane zarówno w badaniach naukowych, jak i w 

praktyce psychologicznej dla sprawdzenia dynamiki przebaczenia sobie w procesie terapii 

m.in. uzależnień.   

Skala Epizodycznego Przebaczenia Sobie była wykorzystana w licznych badaniach.  

Między innymi w badaniach wśród osób uzależnionych od alkoholu, gdzie okazało się, że 
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przebaczenie sobie mierzone SEPS, a poprzedzone interwencją zwiększającą przebaczenie 

sobie, zmniejsza poczucie winy i sprzyja trzeźwości (Scherer i in., 2011).  Brak przebaczenia 

sobie okazał się być istotnie związany z gniewem wśród osób rozwiedzionych (Rhode-

Brown, Rudestam, 2011).  

Warto jeszcze raz zwrócić uwagę na różnorodne obszary badań, gdzie przebaczenie 

sobie okazywało się istotne m.in. dla relacji romantycznych (Pelucci, Paleari, Regalia, 

Fincham, 2013) czy dla zdrowia psychicznego (Pandey i in.,2020). Dotychczasowe badania 

wskazują na to, iż przebaczenie sobie sprzyja mniejszemu nasileniu objawów depresyjnych i 

lękowych (Pandey i in.,2020) ., czy też  satysfakcji z relacji z partnerem w związkach 

romantycznych (Pelucci i in., 2013). Dostępność narzędzia do oceny epizodycznego 

przebaczenia sobie w języku polskim pozwoli na prowadzenie badań w tym obszarze , który 

w polskich badaniach jest nieobecny. 

 

Ograniczenia badań 

 

Przedstawione badania mają pewne ograniczenia. Pierwszym z nich jest brak kontroli 

nad  przewinieniem, wobec którego odnosiło się przebaczenie sobie. Mimo, że zabieg ten był 

celowy, aby wskazać na bardziej uniwersalne zastosowanie adaptowanego narzędzia, 

kontrolowalność przewinienia pozwoliłaby na stwierdzenie, czy narzędzie jest tak samo 

rzetelne w zależności co do źródła przewinienia. Przeprowadzenie badań on-line jest 

kolejnym ograniczeniem, które utrudniło kontrolowalność autentyczności odpowiedzi. 

Należy jednak przyjąć, że taka forma badań staje się coraz bardziej popularna i pozwala na 

zgromadzenie dużej ilości danych, które mogą wyeliminować przypadkowość odpowiedzi. 
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