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1. W prowadzenie

D yferencjal Sem antyczny jest coraz częściej stosowaną m etodą po
m iaru  znaczenia konotacyjnego pojęć w  różnych dziedzinach psychologii. 
P ierw otnie był on używ any głównie do badań psycholingwistycznych, 
do badań nad stereotypam i dynam icznym i, współw ystępow aniem  różnych 
doznań sensorycznych, zw iązanych z działaniem  jednego bodźca — jako 
że przede w szystkim  do tych celów był skonstruow any przez Osgooda 
(1952). Obecnie daje się zauważyć, że m etoda D yferencjału Sem antycz
nego znajdu je coraz szersze zastosowanie na przykład do badania postaw  
(Osgood, Suci, T annenbaum  1957), ocen estetycznych (Żukowski 1973), 
pojęć terapeutycznych (W ysokińska, M atuszewski 1973).

A rtykuł niniejszy u trzym uje się w  tym  nurcie rozw ażań i podejm uje 
próbę przystosow ania D yferencjału Sem antycznego do pom iaru prefe
rencji dążeń życiowych. Popularność zastosowania te j m etody w  przed
staw ionych dziedzinach zw iązana jest z coraz w iększą ilością analiz teo
retycznych i em pirycznych, dzięki k tórym  stwierdzono, że m ierzy on 
przede wszystkim  znaczenie w  aspekcie emocjonalnego ustosunkowania 
się do desygnatów  (Osgood 1971). To em ocjonalne ustosunkow anie się 
stanow i w łaśnie podstawowy elem ent szeroko rozum ianej koncepcji po
staw y i dążenia życiowego (oprócz elem entu behavioralnego i w artościu
jącego) (Newcomb, T urner, Converse Ш55). W przypadku badania postaw  
i p referencji dążeń życiowych czynnikiem dodatkowym  przem aw iającym  
za zastosow aniem  tej m etody jest możliwość znacznego wyelim inow ania 
zakłóceń m otyw acyjnych w ynikających z treści poszczególnych tw ierdzeń 
wchodzących w  skład zastosowanej skali używ anej do pom iaru postaw



i p referenc ji dążeń życiowych. D yferencjal Sem antyczny, jak  się w y
daje, pozwala uniknąć tych zakłóceń ze w zględu na fak t, że pojęcia 
określane są przez n — w ym iarow ą przestrzeń sem antyczną, na którą 
sk ładają  się biegunowo dobrane pary  przym iotników.

Celem a rty k u łu  — biorąc pod uw agę teoretyczne założenia konstrukcji 
D yferencjału Sem antycznego jako m etody pom iaru  znaczeń — jest więc 
przedstaw ienie propozycji badaw czych odnoszących się do analizy p re 
ferencji dążeń życiowych. Chodzi głównie o analizy dokonyw ane n a  
gruncie teorii wchodzących w  skład egzystencjalnych i hum anistycznych 
kierunków  w  psychologii. W badaniach na gruncie tych teorii D yferen- 
cjał Sem antyczny znajdu je zastosowanie ze względu n a  to, że:

1) daje  możliwość określenia preferencji k ierunków  ludzkiej ak tyw 
ności — dążeń życiowych,

2) pozwala m ierzyć indyw idualne różnice w subiektyw nym  znaczeniu 
pew nych fak tów  m ających wpływ n a  proces rozw oju jednostki. Ta 
możliwość zastosow ania D yferencjału Sem antycznego m a swoje uzasad
nienie w  podstaw owym  dla k ierunków  egzystencjalnych i hum anistycz
nych założeniu, że w  aktywności psychicznej jednostki zasadnicze zna
czenie posiada nie ty le  obiektyw ny fak t, co jego subiektyw na percepcja. 
A rtyku ł niniejszy dotyczyć będzie możliwości zastosowania D yferencjału 
Sem antycznego do m ierzenia preferencji dążeń życiowych. S tanow i więc 
próbę przystosow ania tego narzędzia badawczego do określania k ie ru n 
ków  ludzkiej aktywności, dla celów w yodrębnienia grup  eksperym ental
nych lub  analizy klinicznej.

2. D yferencjał Sem antyczny — podstaw y teoretyczne

Podstaw ą teoretycznych rozw ażań Osgooda nad synestezją i ste reo ty 
pam i społecznymi sta ła  się w ysunięta przez niego koncepcja znaczenia 
pojęć. Tego typu  analiza w ym agała rozw iązania pewnych zagadnień 
wchodzących w  zakres rozw ażań sem antyki. Osgood m usiał rozstrzygnąć 
w  swoich badaniach czy jego analizy dotyczą znaczenia denotacyjnego, 
czy konotacyjnego pojęć. Ogólnie m ożna powiedzieć, że znaczenie deno- 
tacy jne rozum iane jest jako zespół cech określających zakres danej 
nazwy. Na przykład denotacją nazw y „kot” jest zbiór złożony z kotów  
istniejących ak tualn ie, lub w  przeszłości i przyszłości (Kurcz 1976, s. 168). 
Znaczeniem konotacyjnym  tego pojęcia byłby zbiór tak ich  cech jak 
„czarny”, „zwinny” itp. W psychologii znaczenie konotacyjne pojęcia 
należy rozum ieć jako zbiór procesów em ocjonalnych, behavioralnych 
i poznawczych, k tó re  dany znak w yw ołuje. Można więc powiedzieć, że 
znaczenie konotacyjne jest m iarą ustosunkow ań osoby badanej do d a
nego pojęcia, m iarą  jej postaw  i w artości. W początkowych swoich roz
w ażaniach Osgood (1952) m ówił o znaczeniu pojęć w  aspekcie denotacji,



jednakże w  ostatnich swoich pracach (1971) stw ierdził, że w  psycholo
gicznych badaniach ważniejsze jest ujm ow anie znaczenia w  aspekcie 
konotacyjnym  — znaczenie emotywne. W takim  ujęciu pow stał problem  
psychologicznego tłum aczenia faktu , że dane pojęcie posiada em otyw ne 
znaczenie, czyli w yw ołuje określone emocje, zachowanie m otywowane 
przez jakąś wartość. W celu rozw iązania tego problem u Osgood form u
łu je  koncepcję reprezentacyjnego procesu pośredniczącego. Funkcjono
wanie tego procesu można tłum aczyć za pomocą teorii uczenia. Jeżeli 
m ianowicie bodziec znany (np. określony fak t z rzeczywistości), k tóry  
w yw ołuje niezm iennie ten  sam układ zachow ania, kojarzy się z bodźcem 
nieznanym  (np. graficzny zapis danego fak tu  z rzeczywistości) i łączeniu 
tem u tow arzyszy wzmocnienie, to bodziec nieznany w ykazuje w zrasta
jący stopień asocjacji z pew ną częścią składow ą zachowania pobudzo
nego przez bodziec znany. Pow staje zatem  sy tuacja, w  której bodziec 
nieznany w yw ołuje tę  część zachowania, k tóre wcześniej mogłoby się 
pojawić tylko jako w ynik zadziałania bodźca znanego. W tym  rozum ie
niu mówimy w łaśnie o reprezentatyw ności zachodzącego procesu. N ato
m iast o jego roli pośredniczącej m ówim y ze względu na to, iż zachowa
nie wzbudzone przez bodziec nieznany w ykazuje daleko idącą identycz
ność z zachowaniem , którego przyczyną byłby bodziec znany. Dla przy
kładu można podać następującą zależność: „Słowa reprezentu ją przed
mioty, gdyż powodują w  um yśle ludzkim  kopie zachow ania skierow a
nego na te sam e przedm ioty” (Osgood, Suci, Tannenbaum  1957, s. 7). 
Można więc powiedzieć, że znaczenie konotacyjne jest „zdolnością” w y
w oływ ania przez dany znak określonego reprezentacyjnego procesu po
średniczącego; czyli wywoływania tych reakcji em ocjonalnych, behavio- 
ralnych i poznawczych, k tóre wcześniej pojaw iały się w  związku z okreś
lonym faktem  z rzeczywistości. W szystkie reprezen tacy jne procesy po
średniczące odnoszące się do danego pojęcia tw orzą n — w ym iarow ą 
przestrzeń sem antyczną. P rzestrzeń sem antyczna może być operacyjnie 
ujm ow ana poprzez swoje charak terystyk i, k tórym i są antonim iczne pary  
przym iotników  tw orzące skale dla znaków. Z tego względu znaczenie 
każdego pojęcia, k tóre kształtu je  się na sku tek  zaistnienia rep rezen ta
cyjnego procesu pośredniczącego może być ujm ow ane poprzez wiele 
takich  przym iotnikow ych skal. Te charak terystyk i przym iotnikow e mogą 
odnosić się do w ielu znaków, a nie tylko do jednego konkretnego poję
cia. W oparciu o analizę czynnikową stw ierdzono, że wiele takich cha
rak tery styk  przym iotnikow ych jest ze sobą wysoce skorelow anych; tw o
rzą wiązkę korelacy jną —■ wspólny w ym iar. Osgood, Suci, Tannenbaum  
(1957) zbadali 20 pojęć na 50 skalach przym iotnikow ych. Badaniam i ob
jęto 100 studentów  am erykańskich. W yniki opracow ane za pomocą an a
lizy czynnikowej umożliwiły w ykrycie czterech ogólniejszych w ym iarów  
(dymensji) dla skal przym iotnikowych. Są one następujące:



1) w ym iar w artościow ania — odpow iedzialny za 33,78% w ariancji ogól
nej,

2) w ym iar siły — odpowiedzialny za 7,62% w ariancji ogólnej,
3) w ym iar aktyw ności — odpow iedzialny za 6,24% w ariancji ogólnej,
4) w ym iar odpowiedzialny za 1,25% w ariancji ogólnej.
Na podstaw ie tych badań, oprócz w ykrycia czterech dym ensji, dla 

każdego w ym iaru  w ybrano skale, k tóre m iały najw iększy ładunek czyn
nikow y i jednocześnie najm niejszy innych wym iarów.

Podsum ow ując zagadnienia teoretyczne można za Osgoodem wyciągnąć 
pewne wnioski, k tóre są podstaw ą konstruow ania techniki służącej do 
m ierzenia konotacyjnego znaczenia pojęć — D yferencjału Sem antyczne
go. Są one następujące:

1) Proces opisu lub osądu można zrozumieć jako umieszczenie każ
dego z pojęć n a  em pirycznym  (uw arunkow anym  doświadczeniem) kon
tinuum  w yznaczanym  przez parę przeciw staw nych przymiotników.

2) W iele tak ich  skal jest ze sobą silnie skorelow anych i tw orzą one 
w iązkę korelacyjną — jeden w ym iar.

3) W ym iary te  określają przestrzeń sem antyczną, w ew nątrz k tó rej 
m ożna zlokalizować znaczenie konotacyjne badanego pojęcia (Osgood, 
Suci, T annenbaum  1967).

B adając rzetelność skonstruow anego D yferencjału Semantycznego 
Osgood z grupy 1000 item ów  (20 pojęć razy 50 skal) zastosowanych do 
badań 100 studentów  wyselekcjonował 40 item ów  i przeprow adził bada
n ia  jeszcze raz. Uzyskał współczynnik rzetelności .85. N ajw iększa stałość 
m ierzona techniką te s t— retest m ia ła  m iejsce w  zakresie w ym iaru  w a r
tościowania. Ś rednie odchylenie n a  jednej skali m iędzy pierw szym  a  d ru 
gim badaniem  wynosiło .48 jednostek skalowych. Dla czynnika siły od
chylenie wynosiło .71 jednostek skalowych, a dla aktywności .70 jedno
stek  skalowych.

B adając trafność m etody Suci korelow ał w yniki D yferencjału Sem an
tycznego z w ynikam i skali T hurstone’a w  zakresie pojęć: M urzyn, Koś
ciół, K ara  śmierci. W szystkie w spółczynniki korelacji były istotne po
wyżej poziomu ufności .01. Trafność dyferencjału  sprawdzono korelu jąc 
jego w yniki ze skalą G uttm ana badając podstaw y farm erów  w stosunku 
do hodowli zwierząt. K orelacja rangow a wynosiła .78, a  poziom ufności 
był m niejszy od .01 (Osgood, Suci, Tannenbaum  1957, s. 193n).

Dla konstrukcji konkretnej m etody D yferencjału Semantycznego 
Osgood podał pew ne k ry te ria  w  oparciu o k tó re  należy dobierać skale 
przym iotnikow e:

1) wysoki ładunek czynnikowy danego w ym iaru,
2) możliwie najw iększy stopień odniesienia danej pary  przym iotników  

do badanego pojęcia.
Ilość przyjętych w  oparciu o te k ry te ria  skal przym iotnikow ych jest



w zasadzie dowolna. Przew ażnie używa się D yferencjału Semantycznego 
złożonego z 10—12 skal opisowych. Należy jednak  pam iętać, że rzetel
ność narzędzia badanie rośnie w raz z ilością zastosowanych skal (Marks 
1965).

Podobnie jak  ilość stosowanych do badania skal jest dowolna, tak  
również i ilość stopni między każdą p a rą  przym iotników  jest dowolna. 
Najczęściej używa się skal siedmiostopniowych. W zależności od rodzaju  
badanych pojęć m ożna stosować skale wchodzące w  skład wszystkich 
wym iarów, lub skale należące do jednego w ym iaru. W przypadku bada
n ia  postaw  i p referencji dążeń życiowych stosuje się głównie skale 
wchodzące w  skład w ym iaru  w artościow ania, ponieważ w  badaniach 
tych D yferencjal Sem antyczny służy zasadniczo jako technika badania 
kom ponenty afektyw nej (por. M arody 1976, s. 137).

3. Koncepcja dążeń życiowych

Zadaniem  przedstawionego artyku łu  jest próba przystosowania Dyfe
rencjału  Sem antycznego do em pirycznego badania preferencji dążeń ży
ciowych. Dążenia te  stanow ią kluczowe zagadnienie w analizie ak tyw 
ności oparte j na egzystencjalnych i hum anistycznych koncepcjach w 
psychologii, u jm ujących człowieka w  aspekcie celów i wartości, k ie run 
ków jego działania, realizacji możliwości rozwojowych, transcendencji 
samego siebie itp. Można tu  użyć sform ułow ania M aslowa (1967), że 
ludzie realizujący W artości Istn ienia (sam oaktualizujący się) są pogrą
żeni w  czymś, co jest poza nimi. Takie ujęcie człowieka zakłada pew ną 
perspektyw ę rozwojową, k tó ra  w yklucza trak tow anie go w aspekcie bo
dziec—reakcja. Oznacza położenie głównego nacisku w  analizie zacho
w ania na proces staw ania się osobą w  pełni funkcjonującą (Rogers 
1961), osobowością (Dąbrowski 1974), osobą sam oaktualizującą się (Ma
slow 1967).

Na bazie tych teorii dokonuje się analiz dotyczących s tru k tu ry  osobo
wości, opisu jej elem entów, współzależności — czego przykładem  mogą 
być badania Rogersa nad psychoterapią, M aslowa nad potrzebam i pod
stawowym i. Jednakże, jak  się w ydaje, nie przeprow adza się szeroko za
krojonych em pirycznych analiz dotyczących samego procesu staw ania 
się osobą w  pełni funkcjonującą, sam oaktualizującą się. T rudności zw ią
zane z tego typu  analizam i są spowodowane tym , że badania te  są d łu 
gotrw ałe w  czasie, a ponadto psychologia hum anistyczna i egzystencjalna 
ciągle jeszcze dopracow uje się operacyjnych ujęć tego zagadnienia. 
O ile pierw sza trudność w ydaje się m ożliwa do pokonania w oparciu 
o różne form y retrospekcji, o ty le d ruga w ym aga ustalenia pewnych
teoretycznych podstaw  i em pirycznej ich w eryfikacji.

O pierając się na teoretycznych założeniach leżących u podstaw  wielu



kierunków  egzystencjalnych i hum anistycznych można przyjąć, że uży
teczną dla analizy procesu rozwoju będzie koncepcja dążenia życiowego. 
Należy go rozumieć jako zespół (syndrom) aktywności, k tóre są rea li
zacją określonych celów, potencjalnych możliwości — wartości. Dążenia 
życiowe mogą być określane przez równow ażne term iny, jak  na przy
kład „zadanie życiowe”, „m isja życiowa”, „realizacja swojego pow oła
nia”, a także „zdobywanie pozytywnej samooceny”, zdobywanie „zasłu
żonego prestiżu” itp.

Poniew aż celem i m otyw em  dążenia życiowego jest jakaś w artość, 
k tó rą  jednostka doświadcza, akceptu je i realizuje, dlatego można w  nim 
upatryw ać przede wszystkim  elem ent em ocjonalny (doświadczeniowy) 
oraz behavioralny i w artościujący. W yróżnienie tego rodzaju elem entów  
w  dążeniu pozw ala na zastosow anie do jego badania różnych narzędzi 
pom iaru, jak  na przykład D yferencjał Sem antyczny.

B adania dążeń życiowych za pomocą D yferencjału Semantycznego są 
upraw nione przede w szystkim  z tego względu, że technika ta  m ierzy 
konotacyjne znaczenie pojęć w  aspekcie em ocjonalnego ustosunkow ania 
się do desygnatu, k tó re  to ustosunkow anie się w ydaje się mieć w  kon
cepcji dążenia życiowego najw ażniejsze znaczenie na skutek  dośw iad- 
czeniowego przeżycia w artości stanow iącej m otyw  i cel dążenia. Dyfe
renc ja ł Sem antyczny daje  dwie możliwości badania dążeń życiowych:

1) może służyć jako narzędzie do badan ia  ich p referencji i w  tym  
aspekcie stanow i pun k t w yjścia dla naszych analiz klinicznych;

2) może być stosowany jako m etoda pom iaru  indyw idualnych różnic 
znaczenia pew nych zachowań wchodzących w  skład dążenia życiowego.

Przy zastosow aniu D yferencjału Sem antycznego do pom iaru preferencji 
dążeń życiowych stanow i on technikę podobną do tej, gdy stosuje się 
go do pom iaru  postaw.

4. Pom iar p referencji dążeń życiowych

Ta część arty k u łu  poświęcona jest przedstaw ieniu  pewnych teoretycz
nych i praktycznych wniosków, k tó re  nasunęły się autorom , gdy w  opar
ciu o wyżej przedstaw ione rozw ażania teoretyczne zastosowali Dyfe
renc ja ł Sem antyczny Osgooda do pom iaru  p referencji dążeń życiowych 
w yodrębnionych na podstaw ie analizy teorii osobowości i m otyw acji 
A braham a H. M aslowa (por. Śleszyński, W iśniewski 1976). D yferencjał 
Sem antyczny stosowano jako m etodę pom iaru  preferencji dążeń życio
wych, w  ram ach  których przeprow adzono analizę kliniczną kształtow ania 
się poczucia sensu życia i poczucia w łasnej w artości (self esteem). Po
niżej zostaną przedstaw ione kolejne etapy postępow ania badawczego 
obejm ującego sposób w yodrębnienia dążeń życiowych, jak  również tech
nikę pom iaru  ich preferencji. W zam ierzeniu autorów  stanow i to  przed



staw ienie pew nej strateg ii badaw czej, k tó ra  jak  się w ydaje jest uży
teczna przy analizie aktywności ujm ow anych w  aspekcie egzystencjal
nych i hum anistycznych teorii osobowości i motywacji.

a) W yodrębnienie dążeń życiowych.

Tak więc zasadniczym  problem em  jest w yodrębnienie na podstaw ie 
przy ję tej teorii osobowości i m otyw acji tak ie j grupy dążeń życiowych, 
k tó re  możliwie całościowo ujm ow ałyby różnorodne k ierunki aktyw ności 
człowieka. W tego typu  analizach dobre rezu lta ty  daje połączenie dwóch 
rodzajów  postępow ania: badań pilotażowych i procedury sędziów.
W przeprow adzonych badaniach postaw iono 350 osobom w  w ieku 17—40 
la t (uczniowie klas m aturalnych, studenci, osoby o pewnym  stażu pracy 
zawodowej) dwa o tw arte  pytania:

1) Co stanow i najw ażniejszy cel twojego życia?
2) Jak ą  rolę pełni ten cel w  twoim  życiu?
Z ebrany m ateria ł em piryczny pozwalał ustalić, że osoby posiadają 

różnorodne cele życiowe. Jednakże w iele spośród nich było wspólnych 
dla w ielu osób. Cele te  zawsze stanow iły pew ną form ę realizacji w ar
tości, swojego zadania życiowego, osiągania prestiżu społecznego itp. 
N astępnie powołano 15 sędziów (2 socjologów, 3 filozofów, 10 psycholo
gów, którzy w  oparciu o dane pilotażowe i znajomość przyjętej, jako 
podstaw owej, teorii Maslowa usta lili 24 podstaw owe dążenia życiowe. 
Dalszym etapem  doboru dążeń było przebadanie 50 osób za pomocą 
otrzym anej lis ty  dążeń. Proszono, aby osoby badane w ybrały  n a jb a r
dziej charakterystyczne dla siebie dążenia, w  ram ach których przebie
gała ich aktywność życiowa.

Okazało się, że najliczniej realizow ana była g rupa 14 dążeń. Są one 
następujące: 1) R ealizacja swojego zadania i m isji życiowej, 2) Miłość,
3) Spraw iedliw e i odpowiedzialne postępow anie w  stosunku do innych,
4) W iara w  Boga, 5) Szacunek do siebie, 6) W ysoka pozycja społeczna, 
7) Znalezienie swojego m iejsca w  świecie, 8) Wolność i niezależność, 
9) Dobra m ateria lne, 10) P raca, 11) Uznanie i szacunek ze strony innych,
12) W iedza, 13) Życie bez m aski i pozy, 14) Rodzina.

W ten  sposób przeprow adzone postępow anie badaw cze pozwala na 
znalezienie p unk tu  w yjścia dla dalszych badań w  oparciu o dane teo re
tyczne i em piryczne.

b) K onstruow anie D yferencjału Sem antycznego do pom iaru preferencji 
dążeń życiowych.

Do pom iaru  preferencji dążeń życiowych stosu je się różne odm iany 
D yferencjału Semantycznego. Można używać metody, k tóra bierze pod 
uw agę trzy  w ym iary  (wartościowania, siły i oceny). W ydaje się jednak, 
że najbardzie j użytecznym  narzędziem  jest dyferencjał, k tóry  zbudowa



ny jest tylko w  oparciu o skale wchodzące w  skład w ym iaru  w artościo
w ania (załącznik I).

Rzetelność skonstruow anej w ersji D yferencjału Semantycznego obli
czono za pomocą w spółczynnika stałości m etodą retestow ania w odstępie 
dwutygodniowym . B adania przeprow adzono badając 60 osób (w tym  23 
mężczyzn i 37 kobiet) w  w ieku od 25 do 40 lat. W spółczynniki stałości 
podano w  załączniku II.

P rzedstaw ioną w ersję D yferencjału Semantycznego należy traktow ać 
jako propozycję badawczą, ponieważ do każdorazowych badań należy 
konstruow ać nową jego odm ianę w  m yśl zasad o wysokim  naładow aniu 
czynnikiem  i tem atycznym  odniesieniu skal do badanego pojęcia.

c) Analiza danych empirycznych.

A naliza danych em pirycznych polega na zastosowaniu podanego przez 
Osgooda i jego współpracow ników  w  pracy „The M easurem ent of M ea
ning” (1957, s. 85—91) postępow ania statystycznego, którego końcowym 
efektem  jest m acierz u jm ująca w zajem ne odległości pomiędzy dążeniam i 
preferow anym i przez daną osobę. M acierz ta  wyliczana jest według 
wzoru:

Du — odległość liniowa pomiędzy punk tam i w  sem antycznej p rze
strzen i reprezentującym i pojęcia i oraz 1. 

du — różnice pomiędzy w skaźnikam i liczbowymi pojęć i oraz 1 
w  tym  sam ym  w ym iarze przestrzeni sem antycznej — j

Dalszym etapem  analizy jest przedstaw ienie m acierzy otrzym anej dla 
każdej badanej osoby na w ykresie graficznym , k tóry  u ła tw ia rozpatry 
w anie zależności pomiędzy w szystkim i dążeniam i, gdyż umożliwia przed
staw ian ie dążeń życiowych danej osoby na kontinuum  od najm niej p re 
ferowanego do najbardzie j preferow anego. W ykreślenie takiego kontinu
um jest m ożliwe dzięki zastosowaniu do badania tylko jednego w ym iaru, 
a m ianowicie w artościow ania (w przypadku użycia większej liczby w y
m iarów  graficzny w ykres odległości liniowych między pojęciam i przy
b iera postać m odelu przestrzennego).

C harak terystyczną cechą D yferencjału Sem antycznego jest to, że o w y
sokiej preferencji danego dążenia m ówi jego wysoki średni w skaźnik 
liczbowy, pow odujący zarazem , że na kontinuum  dążenie to znajduje 
się w  grupie dążeń wysoko preferow anych przez daną osobę. Tak więc 
poszczególne dążenia właściwe dla osoby uk ładają  się na takim  konti
nuum  w  pew ne grupy  (konfiguracje) charak teryzu jące się bliską odległo
ścią liniową. Jednocześnie grupy te  jako całości są jednakowo prefero-

gdzie:



wane, lub nie preferow ane. O pierając się na cesze D yferencjału Sem an
tycznego, wnoszącej o tym , że o preferencji dążenia świadczy jego 
w skaźnik liczbowy, co z kolei zaznacza się jego położeniem na kon tinu
um , dla każdej badanej osoby w ybiera się konfigurację dążeń o najw yż
szym w skaźniku liczbowym. W ażna jest też m ała odległość liniowa m ię
dzy dążeniam i wchodzącymi w  skład tak ie j konfiguracji.

P rzedstaw iona poniżej m acierz zależności liniowych pomiędzy dąże
niam i życiowymi i graficzne u jęcie jej na w ykresie jest końcowym eta 
pem takiego postępow ania badawczego w  przypadku jednej z przebada
nych osób (M arta, K. 1. 34):

N um er 
dążenia * 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 X
2 3 X
3 3 6 X
4 4 7 1 X
5 7 4 11 11 X
6 12 9 15 16 5 X
7 5 2 8 9 2 7 X
8 5 2 8 9 2 7 0 X
9 8 6 12 13 2 9 4 4 X

10 3 6 0 1 10 15 8 8 12 X
11 3 0 6 7 4 9 2 2 6 8 X
12 1 2 4 5 6 11 4 4 8 4 2 X
13 0 3 3 4 7 12 5 5 9 3 3 1
14 3 6 0 1 10 15 8 3 12 0 6 4

X
3 X

M acierz odległości liniowych pomiędzy dążeniam i życiowymi 1 
(przedstaw ionym i w  części 4a artykułu).

... 14

3 10 1 12

14 13 11

G raficzna ilustracja  danych z macierzy.

Po przedstaw ieniu  danych teoretycznych i em pirycznych należałoby 
zwrócić uw agę na ważny problem , którego rozw iązanie w arunku je po
praw ność przyjętego postępow ania badawczego. W ydaje się, że decydu
jące znaczenie dla tego typu  badań m a zgodność wyodrębnionych dą
żeń życiowych z założeniami p rzy ję tej do analizy zachowania teorii 
osobowości i m otyw acji. Ma to znaczenie przede w szystkim  w  klinicznej 
analizie otrzym anych za pomocą D yferencjału Semantycznego w yni
ków.



5. W nioski końcowe

a) D yferencjał Sem antyczny jest narzędziem , k tóre pozwala analizo
w ać k ierunek  tendencji rozwojowych — preferow ane dążenia życiowe, 
oraz jakościowe elem enty rozw oju — subiektyw ne znaczenie pew nych 
faktów , zachowań. W św ietle przeprow adzonych rozważań m a to  szcze
gólne znaczenie w  analizie aktyw ności opartej na egzystencjalnych i h u 
m anistycznych teoriach osobowości i m otyw acji, d la których pojęcie d ą 
żenia życiowego w ydaje się być podstawowe.

b) D yferencjał Sem antyczny m ierzy konotacyjne znaczenie pojęć w
aspekcie emocjonalnego ustosunkow ania się do desygnatów; dlatego też 
przy pom iarze postaw  i p referencji dążeń życiowych ten  ich aspekt jest 
przede w szystkim  uwzględniony. S tanow i to jednocześnie pew ne ogra
niczenie m etody, ze względu na fak t, że w  niektórych przypadkach 
w ażne jest denotacyjne znaczenie pojęcia.

c) K oncepcja reprezentacyjnego procesu pośredniego stanow i w y sta r
czające uzasadnienie dla stosowania D yferencjału Semantycznego w  ba
daniach klinicznych, mim o, że m etoda ta  przeznaczona jest głównie do 
badań sem antycznych.

d) Z aletą D yferencjału Sem antycznego jest możliwość jego m odyfi
kacji w  zależności od celu badań. Użycie go do badania preferencji 
dążeń życiowych jest jednym  z w ielu jego możliwych zastosowań.

e) W yniki uzyskiw ane za pomocą D yferencjału Semantycznego pozw a
la ją  stosować w iele analiz statystycznych; analiza czynnikowa daje  m o
żliwość usta lan ia w ym iarów  sem antycznych, a analiza odległości linio
wych daje  podstaw y do w ykryw ania sem antycznych podobieństw  i róż
nic pom iędzy pojęciami.

f) D yferencjał Sem antyczny jest m etodą, k tó rą  cechuje duża łatw ość
stosowania w badaniach em pirycznych.

Skale przym iotnikow e w ym iaru  w artościow ania D yferencjału 
Sem inaryjnego C. E. Osgooda (1957, s. 53—55).

Załącznik I

1. dobry (good)
2. daje  poczucie bezpieczeń-

zły (bad)
nie daje  poczucia bezpie-

tabl. V.1

stw a (safe)
3. nieegoistyczny (altruistic)
4. przyjazny (friendly)
5. zgodny (harmonious)
6. pociągający (tasty)
7. sprzy ja jący  (fortunate)

czeństw a (dangerous) 
egoistyczny (egoistic) 
nieprzyjazny (unfriendly) 
niezgodny (dissonant) 
odpychający (distasteful) 
niesprzyjający

tabi. V.1 
tabi. V.5 
tabi. V.6 
tabi. V.9 
tabi. V.14 
tabi. V.15

(unfortunate)



8. celowy (meaningful)
9. sensowny (meaningful)

10. korzystny (useful)
11. ważny (im portant)
12. postępowy (progresive)
13. szczery (true)
14. pozytywny (positive)
15. godny szacunku (reputable)

bezcelowy (meaningless) tabi. V.17
bezsensowny tabi. V.17

(meaningless) 
niekorzystny (useless) tabi. V.18
nieważny (unim portant) tabi. V.18
zacofany (regresive) tabi. V.19
fałszyw y (false) tabi. V.20
negatyw ny (negative) tabi. V.21
niegodny szacunku tabi. V.2I2

(disreputable)

Załącznik II

W spółczynniki stałości pom iaru preferencji dążeń życiowych badanych 
za pomocy D yferencjału Sem antycznego C.E. Osgooda.

W skaźnik r tt 
N — 60

1. W iara w  Boga .82
2. Miłość .76
3. R ealizacja swojego zadania i m isji życiowej .63
4. P raca  .78
5. W iedza .75
6. Szacunek do siebie .59
7. Spraw iedliw e i odpowiedzialne postępow anie .67 

w  stosunku do innych
8. Rodzina .79
9. Dobra m ateria lne .61

10. Życie bez m aski i pozy .72
11. W ysoka pozycja społeczna .61
12. Znalezienie własnego m iejsca w  świecie .56
13. Uznanie i szacunek ze strony  innych .69
14. Wolność i niezależność .62
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