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Wstęp

Nasze.życie.wypełnione.jest.różnymi.czynnikami.ryzyka..Nieodłącznym.to-
warzyszem.człowieka.jest.stres..Jednak.ludzkość.z pewnością.nigdy.nie.wyszła-
by.poza.epokę.kamienia.łupanego,.gdybyśmy.go.już.wówczas.umieli.wyelimi-
nować..

Wiemy,. że. stres. towarzyszy. człowiekowi. od. momentu. narodzin. aż. do.
śmierci,.ale.bez.niego.nie.moglibyśmy.prawidłowo.funkcjonować..Na.każdym.
etapie.życia.uczestniczymy.w sytuacjach,.które.mogą.być.źródłem.stresu..Ze.
względu.na. różne.kryteria. stresory.dzieli. się. na.psychospołeczne. i  fizyczno-
behawioralne,.krótko.i długotrwałe,.na.te.pochodzące.ze.świata.zewnętrznego.
lub.będące.efektem.relacji.międzyludzkich..Przyczyną.stresu.może.być.praca.
zawodowa,.urlop. lub. rodzinne. święta..Stresorami. są.codzienne.małe.kłopo-
ty,.np.:.korki.w drodze.do.pracy,.hałas.w miejscu.pracy,.kłótnia.z dzieckiem..
Zwykle.nie.cechuje.ich.zbyt.wysokie.natężenie,.ale.zbytnia.częstotliwość.i po-
wszechność.występowania.mogą.stać.się.przyczyną.wypalenia.zawodowego.

Niemal. każdy. człowiek. doświadczył,. czym. jest. wydarzenia. krytyczne..
Dwaj.amerykańscy.psychiatrzy,.Thomas.Holmes.i Richard.Rahe,.na.podstawie.
prowadzonych.przez.siebie.badań.skonstruowali.listę.najczęstszych.wydarzeń.
życiowych.powodujących. stres..Na. jej.początku.umieścili. śmierć.współmał-
żonka,.będącą.najbardziej.traumatycznym.wydarzeniem..To.wydarzenie.uzy-
skało.najwyższą.wartość.–.100.punktów..Niewiele.niżej.znajduje.się.rozwód,.
ślub,.zwolnienie.z pracy..

Czy. istnieje. zatem.możliwość. życia.bez. stresu?.Oczywiście,.nie..Trudno.
wyobrazić. sobie. takie. zdarzenie,. które. nie. spowoduje. nawet. najmniejszego.
stresu –.może.się.on.przecież.przydarzyć.w każdej.chwili.. I choć.przez.całe.
życie.uczymy.się.zarządzać.nim,.jednak.nie.każdy.to.potrafi..Zdarzają.się.sy-
tuacje,. które. mogą. stać. się. przyczyną. chronicznego. stresu.. Reakcja. na. stres.
zależy.też.od.indywidualnych.cech.charakteru..Dla.niektórych.ludzi.stres.jest.
rodzajem. stymulującej. emocji.–. chyba.każdy.widział.motocyklistów. jeżdżą-
cych.na.granicy.ryzyka..Nie.liczy.się.bowiem.siła.oddziaływującego.stresora,.
a jego.znaczenie.dla.człowieka..Dla.innych.stres.będzie.odczuciem.tak.silnym,.
że.stanie.się.przyczyną.depresji.

Fundamentalne.pytania.zatem.brzmią:.Co.zrobić,.by.przetrwać.emocjo-
nalnie.w sytuacji.kryzysowej?.Jak.nauczyć.się.zarządzać.stresem?.Niestety,.nie.
ma.jednego,.optymalnego.dla.wszystkich.ludzi.sposobu.radzenia.sobie.ze.stre-
sem..A ponieważ.poczucie.jakości.życia.ludzi.jest.przedmiotem.zainteresowań.
wielu.dyscyplin.naukowych,. ludzie. zajmujący. się. tą. problematyką.dzielą. się.
z Państwem.swą.wiedzą.na.ten.temat.w niniejszej.publikacji..
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Zakres.publikowanych.artykułów.jest.bardzo.szeroki..Część.autorów.pu-
blikuje.po.raz.pierwszy,.proszą.więc.oni.o.wyrozumiałość.dla.ich.pierwszych.
prób.naukowych.

Autorzy.badali.między.innymi.ryzykowne.zachowania.młodych.ludzi nad-
mierne.zaangażowanych.w cyberaktywność,.ukazywali.problematykę.wypale-
nia.zawodowego,.dostrzegając.konieczność.zapoznania.z tematyką.zarządzania.
stresem. poprzez. szkolenia,. ukazali. zależność. od. konfliktu. praca. –. rodzina,.
rodzina.–.praca.dotyczący.tak.wielu.pracujących.kobiet,.poruszyli.zagadnie-
nie.stresu.jako.zjawiska.cywilizacyjnego.obecnego.w życiu.każdego,.dostrzegli.
w swych.badaniach.konieczność.takiego.doboru.kadr.(na.przykładzie.kierow-
ców),.w którym. skłonność.do. ryzyka. jest.ważnym.kryterium,.decydującym.
przecież.o bezpieczeństwie.na.drogach..Warto.zwrócić.także.uwagę.na.artykuł.
poruszający. tematykę. wydarzeń. krytycznych. w  okresie. późnej. starości,. gdy.
często.dochodzi.do.nakładania.się.negatywnych.wydarzeń..A ponieważ.chyba.
każdy.człowiek.znajdzie.się.kiedyś.w roli.pacjenta,.zamieściliśmy.także.artykuł.
dotyczący.granic.paternalizmu.medycznego..Wprawdzie.dotyczy.szczególnego.
aspektu,. jakim. jest. opieka. psychiatryczna,. to. jednak. porusza. fundamental-
ną.problematykę.właściwych.relacji:.lekarz.–.pacjent..I ważny.artykuł,.który.
mówi.o tym,.iż.wprawdzie.oddziaływanie.stresu.wiąże.się.z negatywnymi.kon-
sekwencjami.dla.jednostki,.to.jednak.ma.i on.swoje.dobre.strony.–.mobilizuje.
do.działania,.sprawia,.że.uczymy.się.odkrywać.w sobie.niewyczerpane.pokłady.
sił..A każdy etap kryzysu i traumy może być etapem wzrostu, kiedy zostanie pozy-
tywnie przezwyciężony.

redaktor.naukowy
prof..dr.hab..Henryk.Skłodowski

Henryk.Skłodowski
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Łukasz Baka
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Zależności między poczuciem niesprawiedliwości, stresem 
roli zawodowej a zachowaniami nieproduktywnymi 

w pracy. Moderująca rola makiawelizmu

Relationships between inequity, role stress and counterproductive work  
behavior. Moderating role of Machiavellianism

Abstract: In agreement with Stressors – Emotions model, created by Spec-
tor and Fox, job stressors results in counterproductive work behavior. This 
effect is mediated by negative emotions and moderated by job resources  
(i.e. job control) and some personality traits as anger, hostility, self-control, 
conscientiousness and narcissism. The moderating function of Machiavel-
lianism is not clear. The purpose of the study was to investigate (1) the rela-
tionships between job stressors (inequity, role stress) and counterproducti-
ve work behavior and (2) the moderated by Machiavellianism effect of job 
stressors on counterproductive work behavior. Participants were 186 civil 
servants. As predicted by the Stressors – Emotions model, high job stressors 
correlated with high counterproductive work behavior. Only the effect of 
one type of job stressors (i.e. inequity) on counterproductive work behavior 
was moderated by Machiavellianism. Machiavellianism did not moderate 
the link between role stress and counterproductive work behavior. Results 
partially support the notion of the Stressors –Emotion model and provide 
further insight into processes leading to counterproductive work behavior. 

Key-words: counter-productive work behaviour, job stress, machiavellianism.
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Wprowadzenie

W literaturze.przedmiotu.często.można.spotkać.się.ze.stwierdzeniami,.że.pra-
cownicy.są.„głównym.źródłem.trwałej.przewagi.konkurencyjnej”.lub.„podsta-
wowym.zasobem.organizacji”. [np..Armstrong.2000,. ss..123–129]..W dużej.
mierze.można.się.z tym.zgodzić..Z drugiej.jednak.strony.organizacje.narażone.
są.na.straty.wynikające.z dysfunkcjonalnych.postaw.i zachowań.pracowników,.
np.:. pracoholizmu,. wypalenia. zawodowego,. braku. zaangażowania. w  pracę,.
kradzieży,.mobbingu,.jak.również.zachowań.nieproduktywnych.[Wachowiak.
2011]..Zachowania.nieproduktywne.definiuje.się.jako.intencjonalne.działania,.
które.szkodzą.lub.w swoim.zamierzeniu.mają.szkodzić.organizacji.i  ludziom.
z  nią. związanym. –. np.:. przełożonym,. współpracownikom,. udziałowcom,.
a także.klientom..Wyróżniają.się.one.zwykle.trzema.cechami.–.mają.charakter.
wolicjonalny,.w zamierzeniu.mają.szkodzić.osiąganiu.celów.przez.organizację,.
są.uzasadnione. z perspektywy.aktora. [Marcus,.Schuler.2004,. ss..647–660]..
Robinson.i Bennett.[1995,.ss..555–572].wprowadzili.podział.na.zachowania.
nieproduktywne.skierowane.przeciw.ludziom.oraz.wymierzone.w organizację.
jako.całość..W pierwszym.przypadku.są.to.głównie.wszelkie.przejawy.agresji.
psychicznej.i fizycznej.oraz.mobbing..Przykładami.zachowań.nieproduktyw-
nych.skierowanych.na.całą.organizację.są.m.in.:.kradzieże,.niszczenie.mienia,.
niewłaściwe.użytkowanie.urządzeń,.sabotaż,.celowe.obniżanie.efektywności,.
celowe.spóźnianie.się.lub.wcześniejsze.wychodzenie.pracy,.niezgłaszanie.prze-
łożonym.błędów.lub.problemów.w pracy,.symulowanie.choroby..

Badania. amerykańskie. pokazują,. że. zachowania. nieproduktywne.podej-
muje.nawet.do.75%.pracowników,.w różnych.okresach.i z różnym.nasileniem..
Roczne. straty. poniesione. przez. organizacje,. wynikające. z  takich. zachowań,.
szacuje. się. na. kilkanaście. miliardów. Euro. w  Niemczech. [Gestmann. 2001].
i kilkaset.miliardów.dolarów.w Stanach.Zjednoczonych.[Bowling,.Eschleman.
2010,.ss..91–103]..W polskich.opracowaniach.nie.spotkałem.się.z danymi.na.
ten.temat..Przypuszczać.można.jednak,.że.rodzime.firmy.są.narażone.na.to.zja-
wisko.w sposób.szczególny..Wachowiak.[2011].wskazuje.co.najmniej.trzy.tego.
przyczyny..Pierwszą.z nich.jest.zakorzenione.w polskim.społeczeństwie.prze-
konanie.o braku.związku.między.uczciwą.pracą.a bogactwem..Pewna.część.
dorosłych.Polaków.podziela.przekonanie,.że.„pierwszy.milion.trzeba.ukraść”,.
„uczciwemu.wiatr.w oczy”.i że.„grunt.to.dobrze.kombinować”..Sprzyja.to.ła-
twemu.usprawiedliwianiu.działań.szkodliwych.i nieuczciwych..Poza.tym,.jak.
pisze. autorka,. okresowi. transformacji. zwykle. towarzyszy. kryzys. moralności.
prowadzący. do. relatywizmu. moralnego. i  kwestionowania. dotychczasowych.
wartości..

Trzecim.powodem.są.stosunkowo.niskie.zarobki.w naszym.kraju..Powsta-
je.więc.potrzeba.prowadzenia.badań.nad. zachowaniami.nieproduktywnymi.

Łukasz.Baka
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także.w Polsce,.tym.bardziej,.że.ich.następstwa.odnoszą.się.nie.tylko.do.wydol-
ności.pojedynczych.organizacji,.lecz.także.do.kondycji.całego.kraju.

Zależności między stresem w pracy i zachowaniami nieproduktywnymi

Zainteresowanie. zachowaniami. nieproduktywnymi. nie. jest. zjawiskiem.
nowym..Badacze.zajmowali.się.podobnymi.działaniami.w organizacjach,.uży-
wając.jednak.na.ich.określenie.różnej.terminologii..Przykładowo.definiowali.
je.jako.agresję.organizacyjną.[organizational aggresion,.Newman,.Baron.1998,.
ss..391–419],.antyspołeczne.zachowania.w organizacji.[antisocial behavior,.Gia-
calone,.Greenberg.1997,.ss..55–61],.dewiacyjne.zachowania.w pracy.[deviance,.
Robinson.i Bennett.1995,.ss..555–572],.odwetowe.zachowania.organizacyjne.
[organizational.retaliatory behavior, Skarlicki,.Folger.1997,.ss..434–443;.reven-
ge,. Bies,. Tripp. 2005,. ss.. 65–81],. jak. również. mobbing. oraz. bullying. [Zapf,.
Knorz,.Kulla.1996,. ss..215–237]..Autorzy.ci. różnie. też.opisywali.przyczyny.
zachowań.nieproduktywnych.

W literaturze.psychologicznej.można.zetknąć.się.z co.najmniej.dwoma.sta-
nowiskami. traktującymi. o  źródłach. zachowań. nieproduktywnych.. Pierwsze.
z nich.reprezentują.Greenberg.[1990,.ss..561–568].oraz.Skarlicki.i jego.współ-
pracownicy. [Skarlicki,. Folger. 1997;. ss.. 434–443,. Skarlicki,. Folger,. Tesluk.
1999,. ss.. 100–108],. którzy. przyczyn. zachowań. nieproduktywnych. upatrują.
w poczuciu.niesprawiedliwego.traktowania.w organizacji,.zaś.same.zachowa-
nia.nieproduktywne.traktują.jako.odwet.i sposób.na.przywrócenie.tej.sprawie-
dliwości..Podejście.to.nawiązuje.do.klasycznej.w psychologii.pracy.koncepcji.
równowagi.Adamsa.[1969,.za:.Schultz.i Schultz.2002]..Zakłada.ona,.że.pra-
cownicy.bardziej.lub.mniej.świadomie.porównują.własne.wkłady.z nagrodami,.
które.za.nie.uzyskują..Jeśli.bilans.wypadnie.na.ich.niekorzyść,.powstaje.stan.
nierównowagi..Jedną.z odpowiedzi.na.ten.stan.jest.angażowanie.się.w działa-
nia. nieproduktywne. –. np.:. obniżanie. efektywności,. sabotaż,. kradzieże.. Ar-
gumentów.na.rzecz.tej.perspektywy.teoretycznej.dostarcza.przekonujący.eks-
peryment.Greenberga.[1990,.ss..561–568],.w którym.wykazano,.że.poczucie.
niesprawiedliwości.przyczynia.się.do.nasilenia.kradzieży. i wzrostu.fluktuacji.
w organizacji..

Zgodnie. z  drugim,. szerszym. podejściem. [Fox. i  in.. 2001,. ss.. 291–309].
poczucie.niesprawiedliwości.nie. jest. jedyną.przyczyną. zachowań.nieproduk-
tywnych..Ogólnym.źródłem.tych.zachowań.są.chroniczne.stresory.występu-
jące.w środowisku.pracy..Do.stresorów.tych.autorzy.modelu.zaliczają.wszelkie.
wydarzenia.w pracy,.które. zagrażają.dobrostanowi.fizycznemu. i psychiczne-
mu. pracownika. i  wiążą. się. z  negatywnymi. emocjami.. Poza. poczuciem. nie-
sprawiedliwości,.wymieniają.oni.takie.czynniki,.jak:.konflikty.interpersonal-
ne. w  pracy,. ograniczenia. organizacyjne,. obciążenie. pracą,. a  także. konflikt.
i niejasność.roli.zawodowej..Potwierdzają.to.badania,.w których.wymienione.

Zależności.między.poczuciem.niesprawiedliwości…
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wyżej. stresory. silnie.wiązały. się. z  zachowaniami.nieproduktywnymi. [Chen,.
Spector.1992,.ss..398–407;.Spector,.Goh.2001,.ss..192–212]..Model.stresory.
–.emocje.w swych.założeniach.teoretycznych.zgodny.jest.z teorią.zachowania.
zasobów. [Hobfoll. 2006],. wedle. której. w  sytuacjach. stresowych. ludzie. dążą.
do. oszczędzania. bądź. odbudowywania. własnych. zasobów..Zachowania. nie-
produktywne.(np.:.obniżanie.efektywności,.symulowanie.choroby,.spóźnienia).
mogą.stanowić.jeden.ze.sposobów.realizacji.tego.celu..Za.ich.pomocą.człowiek.
radzi.sobie.z negatywnymi.emocjami.i ogranicza.kontakt.z działającym.nań.
stresorem..Tak.więc.w modelu.tym.przynajmniej.część.zachowań.nieproduk-
tywnych.traktuje.się.jako.mechanizmy.radzenia.sobie.z sytuacją.trudną,.nie.zaś.
jako.działania.odwetowe..

Model.stresory.–.emocje.przyjmuje,.że.związek.między.stresorami.i zacho-
waniami.nieproduktywnymi.mediowany.jest.poprzez.negatywne.emocje,.np.:.
gniew,.lęk,.wrogość.[Fox,.Spector.1999,.ss..915–931;.Fox.i in..2001,.ss..291–
309].i moderowany.przez.właściwości.środowiska.pracy.np..kontrolę.w pracy.
[Spector,.Fox.2005,.ss..915–931].oraz.niektóre.cechy.osobowości.np...samokon-
trolę.[Douglas,.Martinko.2001,.ss..547–559],.ugodowość.[Skarlicki.i in..1999,.
ss..434–443],.sumienność.[Bowling,.Eschleman.2010,.ss..91–103],.stabilność.
emocjonalną. [Salgado.2002,. ss.. 117–125;.Colbert. i  in.. 2004,. ss.. 599–609],.
negatywną.afektywność.[Salami.2010,.ss..486–492],.gniew.jako.cechę.[Fox,.
Spector.1999,.ss..915–937;.Douglas,.Martinko.2001,.ss..547–559].oraz.lęk.jako.
cechę.[Fox.i in..2001,.ss..291–309]..

Cechy osobowości a zachowania nieproduktywne 

Literatura. psychologiczna. dostarcza. wielu. dowodów. na. istnienie. różnic. in-
dywidualnych. w  zachowaniach. agresywnych.. Także. dla. zachowań. niepro-
duktywnych. badacze. zademonstrowali. znaczenie. różnorodnych. dyspozycji.
psychicznych..Jedną.z częściej.eksplorowanych.w tym.kontekście.cech.jest.ne-
gatywna.afektywność,.cechująca.się.poczuciem.dyskomfortu,.brakiem.satys-
fakcji.z pracy,.napięciem.oraz.ogólnie.negatywną.orientacją.życiową..Towarzy-
szy.jej.podatność.na.depresję.oraz.częste.przeżywanie.gniewu,.lęku,.poczucia.
winy. i  osamotnienia,. a  także. wrogości. wobec. innych. [Watson. Clark. 1984,..
ss..465–490]..Badania.dostarczają.dość.spójnych.wyników,.wskazujących.na.
silny.związek.tej.cechy.z odczuwanym.stresem,.negatywnymi.relacjami.z prze-
łożonym.[George,.Brief.1992,.ss..310–329].oraz.zachowaniami.nieproduktyw-
nymi.[Skarlicki.i in.,.1999,.ss..100–108;.Salami.2010,.ss..486–492;.Bowling,.
Eschleman.2010,.ss..91–103]..Część.badań.potwierdza.też.moderującą.funkcję.
negatywnej.afektywności..I tak.wykazano,.że.cecha.ta.nasila.zachowania.nie-
produktywne.w sytuacji.niesprawiedliwego.traktowania.w organizacji.[Skarlic-
ki.i in..1999,.ss..100–108],.jak.również.silnych.konfliktów.interpersonalnych.
i dużych.ograniczeń.organizacyjnych.[Bowling,.Eschleman.2010,.ss..91–103]..
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Oprócz.związku.zachowań.nieproduktywnych.z negatywną.emocjonalno-
ścią,. badano. ich. relacje. z  samokontrolą.. Rozumiana. jest. ona. jako. zdolność.
do.dostrzegania.odległych.w czasie.konsekwencji.własnych.działań.[Marcus,.
Schuler.2004,. ss..647–660]..Okazuje. się,. że.niska. samokontrola. jest. silnym.
predyktorem.zachowań.nieproduktywnych..Prawdopodobnie.pracownicy.ce-
chujący.się.niską.samokontrolą.są.szczególnie.silnie.narażeni.na.przeżywanie.
silnych.negatywnych.emocji.w sytuacjach.stresowych,.jak.również.mają.więk-
sze.trudności.w powstrzymaniu.impulsywnych.zachowań.np.:.agresji.w sytu-
acji.prowokacji.[Douglas,.Martinko.2001,.ss..547–559],.kradzieży,.defraudacji.
oraz.działań.sabotażowych.w sytuacji.niesprawiedliwego.traktowania.[Marcus,.
Schuler.2004,.ss..647–660]..Dane.te.są.zgodne.z teorią.samoregulacji,.przyj-
mującą,.że.stres.osłabia.zdolności.samoregulacji.[Baumeister.i in..2001]..

Także.gniew.jako.cecha.jest.silnym.wyznacznikiem.zachowań.nieproduk-
tywnych,.zwłaszcza.agresji..Z jednej.strony.pracownicy.częściej.doświadczający.
gniewu.w pracy.reagują.silniejszą.irytacją.na.pojawiające.się.ich.w środowisku.
stresory,.z drugiej.strony.są.oni.bardziej.nieufni.i podejrzliwi.wobec.przełożo-
nych. i współpracowników. (np..doszukują. się. częściej. złośliwości.w komple-
mentach),. co.naraża. ich.na.częstsze.przeżywanie.gniewu..Badania.pokazały.
ponadto,.że.samokontrola.moderuje.efekt.gniewu.jako.cechy.na.zachowania.
nieproduktywne. [Douglas,.Martinko.2001,. ss..547–559]..Ryzyko.zachowań.
nieproduktywnych. okazało. się. szczególnie. wysokie. wśród. pracowników. ce-
chujących.się.równocześnie.niską.samokontrolą.i wysokim.poziomem.gniewu.
jako.cechy..Inną.cechą.mającą.związek.z zachowaniami.nieproduktywnymi.jest.
lęk..Prawdopodobnie.osoby.lękowe.reagują.szczególnie.silną.frustracją.na.stres,.
co.z kolei.może.prowadzić.do.wspomnianych.zachowań..W jednym.z badań.
okazało.się,.że.gniew.i lęk.traktowane.jako.cecha.nasilają.efekt.ograniczeń.or-
ganizacyjnych.i konfliktu.interpersonalnego.na.zachowania.nieproduktywne.
[Fox.i in..2001,.ss..291–309].

Inną.cechą.osobowości.wykazującą.dodatni.związek.z zachowaniami.nie-
produktywnymi. jest. narcyzm.. Osoby. posiadające. silnie. rozwiniętą. tę. cechę.
charakteryzuje.poczucie.wyższości.względem.innych.i jednocześnie.mało.sta-
bilna.samoocena..Są.więc.one.szczególnie.wrażliwe.na.wszelkie.sygnały.pod-
ważające.ich.doskonałość..Penney.i Spector.[2002,.ss..126–134].wykazali.bez-
pośredni.związek.narcyzmu.z zachowaniami.nieproduktywnymi,.jak.również.
związek.pośredni,.mediowany.przez.gniew.jako.cechę..

Jeśli.chodzi.o cechy.należące.do.Wielkiej.Piątki,.badacze.znaleźli.ujemny.
związek. zachowań. nieproduktywnych. (m.in.:. kradzieży,. obniżania. wysiłku.
w pracę.oraz.używania.substancji.psychoaktywnych.w pracy).z ugodowością,.
sumiennością. i  stabilnością. emocjonalną..Okazało. się. też,. że.niektóre.cechy.
osobowości.pełnią.funkcję.moderatorów..I tak.ugodowość.obniża.zachowania.
nieproduktywne.w sytuacji.silnego.poczucia.niesprawiedliwości.[Skarlicki.i in..
1999,.ss..100–108],.konfliktu.ról,.konfliktów.interpersonalnych.i ograniczeń.
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organizacyjnych.[Bowling,.Eschleman.2010,.ss..91–103].oraz.słabego.wsparcia.
organizacyjnego.[Colbert.i in..2004,.ss..599–609]..Z kolei.sumienność.obniża.
zachowania.nieproduktywne.w warunkach.wysokich.ograniczeń.organizacyj-
nych. [Bowling,. Eschleman. 2010,. ss.. 91–103]. i  niskich. możliwości. rozwoju.
w organizacji.[Colbert.i in..2004,.ss..599–609]..

Rola makiawelizmu w regulacji zachowań nieproduktywnych

Makiawelizm.definiuje.się. jako.pewien.wzór.zachowań.obejmujący.manipu-
lowanie.innymi.za.pomocą.podstępu,.przebiegłości,.kłamstwa.i oportunizmu..
Centralnym. motywem. jest. silna. potrzeba. władzy. i  kontroli. [Christie,. Geis.
1970].. Makiawelistów. cechuje. ponadto. tłumiona. potrzeba. agresji,. cynizm,.
krytycyzm,.nieufność.i wrogość.wobec.innych,.a także.negatywny.obraz.świa-
ta.i natury.ludzkiej..Są.oni.przekonani,.że.ogólnie.rzecz.biorąc.ludzie.okazują.
się.leniwi,.niemoralni,.niegodni.zaufania,.a w swych.zachowaniach.kierują.się.
egoistycznymi. pobudkami. [Christie,. Lehman. 1970].. Badania. potwierdzają.
dodatni. związek.makiawelizmu. z  agresją. [Russell. 1974]. oraz. zachowaniami.
nieproduktywnymi.[Giacalone,.Knouse.1990,.ss..55–61;.Bennett,.Robinson.
2000,. ss..349–360]..W badaniach.na.grupie.hokeistów.NHL.wykazano,. że.
wysoki. poziom. makiawelizmu. wiąże. się. dodatnio. z  częstością. agresywnych.
zachowań. na. boisku. [Russell. 1974,. ss.. 825–837].. Podobne. wyniki. odnoto-
wano.w środowisku.pracowniczym..Przykładowo,.Bennett.i Robinson.[2000,..
ss..349–360].pokazali,.że.osobowość.makiaweliczna.dodatnio.koreluje.z dewia-
cyjnymi.zachowaniami.w organizacji,.m.in.:.kradzieżami,.niszczeniem.mienia,.
agresją. wobec. współpracowników.. Inne. studia. pokazały. dodatnią. zależność.
między. makiawelizmem. a  sabotażem. organizacyjnym,. m.in.:. rozsiewaniem.
plotek.o współpracownikach,.przekazywaniem.fałszywych.informacji,.czyta-
niem.cudzej.poczty.oraz.usuwaniem.danych.z innych.komputerów.[Giacalone,.
Knouse.1990,.ss..55–61]..

W  jedynych. znanych. mi. badaniach. testowano. moderującą. funkcją. ma-
kiawelizmu. w  relacji. stresory. w  pracy. –. zachowania. nieproduktywne. [Goh.
2006]..Autorka.wzięła.pod.uwagę.takie.stresory,.jak:.konflikty.interpersonalne.
w pracy,.obciążenia.pracą,.ograniczenia.organizacyjne.oraz.wrogość.ze.strony.
współpracowników.i przełożonych..W żadnej.z analizowanych.interakcji.nie.
potwierdziła.się.moderująca.rola.makiawelizmu..Tymczasem.hipoteza.o mo-
derującej.funkcji.makiawelizm.w relacji.stresory.w pracy.–.zachowania.niepro-
duktywne.wydaje.się.przekonująca..Uzasadnione.jest.przypuszczenie,.że.osoby.
cechujące.się.skłonnością.do.manipulacji,.wrogością.wobec.innych.i tłumioną.
agresywnością,. szczególnie. często.będą.uciekać. się.do. zachowań.nieproduk-
tywnych. w  odpowiedzi. na. działające. stresory.. Być. może. pod. uwagę. należy.
wziąć.inne.stresory.niż.analizowane.w badaniach.Goh.–.np..poczucie.niespra-
wiedliwości.w pracy.oraz.stres.roli.zawodowej.
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Cel badań i hipotezy 

Celem.niniejszych.badań.jest.określenie.zależności.pomiędzy.stresem.w pracy.
i zachowaniami.nieproduktywnymi.oraz.ustalenie,.czy.i w jaki.sposób.makia-
welizm.moderuje. tę.zależność..Do.badań.włączyłem.inne.rodzaje. stresorów,.
niż. w  wyżej. cytowanych. badaniach. Goh. [2006],. tj.. stres. roli. zawodowej. –.
obejmujący.trzy.stresory:.konflikt.roli,.niepewność.roli.i przeciążenie.rolą.–.jak.
również.poczucie.niesprawiedliwości.w pracy..Przewiduję,.że.z zachowaniami.
nieproduktywnymi.dodatnio.wiązać.się.będzie.zarówno.stres.roli.zawodowej.
(hipoteza.1,.H1),.jak.i poczucie.niesprawiedliwości.w pracy.(hipoteza.2,.H2)..
Z kolei.makiawelizm.będzie.potęgował.efekt.stresu.roli.zawodowej.(hipoteza.
3,.H3).oraz.poczucia.niesprawiedliwości.(hipoteza.4,.H4).na.zachowania.nie-
produktywne..Innymi.słowy.pracownicy.o wysokim.poziomie.makiawelizmu.
szczególnie.często.będą.się.angażowali.w zachowania.nieproduktywne.w od-
powiedzi.na.działające.w środowisku.pracy.stresory..Ponadto.chcę.zbadać.rów-
nież,.jaki.jest.związek.wieku.i stażu.pracy.z zachowaniami.nieproduktywnymi..
Przypuszczam,.że.wraz.z wiekiem.i stażem.pracy.zachowania.te.będą.słabnąć.
(hipoteza. 5,. H5).. Poniżej. zaprezentowane. są. hipotezy. badawcze. postawione.
w toku.badań.

H1:.Stres.roli.zawodowej.dodatnio.wiąże.się.z zachowaniami.nieproduk-
tywnymi.w pracy.

H2:.Poczucie.niesprawiedliwości.w pracy.dodatnio.wiąże.się.z zachowania-
mi.nieproduktywnymi.w pracy.

H3:. Makiawelizm. moderuje. efekt. roli. stresu. na. zachowania. nieproduk-
tywne.w pracy.

H4:.Makiawelizm.moderuje.efekt.poczucia.niesprawiedliwości.w pracy.na.
zachowania.nieproduktywne.w pracy..

H5:.Wiek.i staż.pracy.ujemnie.wiążą.się.z zachowaniami.nieproduktyw-
nymi.w pracy.

Osoby badane

Osoby.badane.(OB).to.186.urzędników.państwowych,.105.kobiet.(56%).i 81.
mężczyzn.(44%)..Wiek.OB.wahał.się.od.19.do.64.lat.(M = 39,93; SD = 11,61)..
Staż.pracy.wynosił.od.1.roku.do.41.lat.(M = 15,64; SD =.11,97)..Badania.prze-
prowadzono.w.urzędach.pracy,.w.urzędach.miasta.oraz.urzędach.skarbowych.
na.terenie.Katowic,.Częstochowy.i Sosnowca..Udział.w badaniu.był.dobrowol-
ny.i anonimowy..

Narzędzia pomiaru

Stres roli. Zmienna.ta.mierzona.była.kwestionariuszem.KPSO.w opracowaniu.
Boruckiego.[1988]..Składa.się.on.z 36.pozycji,.z pięciostopniową.skalą.odpo-
wiedzi,.od.1.–.prawie.wcale,.do.5.–.prawie.zawsze..KPSO.mierzy.ogólny.stres.
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wynikający.z pełnienia.roli.zawodowej,. jak.również.trzy.jego.komponenty.–.
konflikt. roli,.niejednoznaczność. roli.oraz.przeciążenie. rolą..W oryginalnych.
badaniach. autora. kwestionariusz. ten. uzyskał. zadowalające. parametry. staty-
styczne..W niniejszych.badaniach.miara. rzetelności.dla.ogólnego. stresu. roli.
zawodowej.wynosiła. α =.0,89..

Poczucie niesprawiedliwości w pracy. Do.pomiaru.tej.zmiennej.wykorzysta-
łem.kwestionariusz.OJM.(Organizational Justice Measure).autorstwa.Colquitta.
[2001,.ss..386–400]..Zawiera.on.20.pozycji,.z pięciostopniową.skalą.odpowiedzi,.
od.1.–.w bardzo.małym.stopniu,.do.5.–.w bardzo.dużym.stopniu..Kwestiona-
riusz.ten.obejmuje.cztery.podskale,.badające.przekonania.na.temat.sprawiedli-
wości.w organizacji.dotyczącej.procedur.podejmowania.decyzji.(sprawiedliwość.
proceduralna),.wynagrodzeń.i awansów.(sprawiedliwość.dystrybucyjna),.relacji.
międzyludzkich. (sprawiedliwość. interpersonalna). oraz. dostępu. do. informacji.
(sprawiedliwość.informacyjna)..W niniejszych.badaniach.posłużyłem.się.wskaź-
nikiem.globalnym.sprawiedliwości.organizacyjnej.(α .=.0,82).

Makiawelizm. Do.pomiaru.tej.zmiennej.zastosowałem.znany.w psycholo-
gii.kwestionariusz.Mach.IV,.w opracowaniu.Christie.i Geis.[1970]..Zbudowa-
ny.jest.on.z 20.twierdzeń,.o rozpiętości.skali.od.1.–.zdecydowanie.nie.zgadzam.
się,.do.7.–.zdecydowanie.zgadzam.się..Dziesięć.twierdzeń.w kwestionariuszu.
wymaga.rekodowania..Narzędzie.cechuje.się.dość.dobrymi.parametrami.sta-
tystycznymi..W niniejszych.badaniach.miara.rzetelności.kwestionariusza.wy-
niosła.α .=.0,78..

Zachowania nieproduktywne w  pracy..Zmienną. tę.mierzyłem. za.pomocą.
skróconej.wersji.skali.CWB-C.(Counterproductive Work Behavior – Checklist),.
w opracowaniu.Spectora.i in..[2006,.ss..446–460]..Była.ona.testowana.w ba-
daniach.pilotażowych.na.różnych.grupach.zawodowych,.m.in.:.policjantach,.
pracownikach.fizycznych.i umysłowych,.sprzedawcach,.a także.nauczycielach..
Skrócona.wersja.CWB-C.zawiera.33.twierdzenia,.z pięciopunktową.skalą.od-
powiedzi.(od.1.–.nigdy,.do.5.–.każdego.dnia).i mierzy.pięć.rodzajów.zachowań.
nieproduktywnych.–.agresji.werbalnej.i fizycznej,.kradzieży,.działań.sabotażo-
wych,.celowego.obniżania.efektywności..Narzędzie. to.cechuje. się. zadowala-
jącymi.parametrami.trafności.teoretycznej.i rzetelności..W niniejszych.bada-
niach.pod.uwagę.brany.był.jedynie.wskaźnik.zagregowany.(α .=.0,91).

Wyniki badań

Statystyki opisowe
Aby.uzyskać.ogólny.ogląd.danych.przeprowadziłem.analizę.korelacji..Wy-

kazała.ona,.że.wiek.ujemnie.koreluje.zarówno.z ogólnym.stresem.roli.zawodo-
wej,.jak.też.z dwoma.jego.komponentami.–.konfliktem.roli.i niejednoznaczno-
ścią.roli,.ale.nie.z przeciążeniem.rolą..Nie.zachodzi.natomiast.zależność.między.
stażem. pracy. i  stresem. roli. zawodowej.. Okazuje. się. też,. że. wraz. z  wiekiem.
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i stażem.pracy.słabnie.poziom.makiawelizmu..Analiza.pokazała.brak.związku.
płci.z badanymi.zmiennymi..Poza.tym.wystąpiła.dosyć.silna.zależność.mię-
dzy.makiawelizmem.i zachowaniami.nieproduktywnymi..Dane.te.są.zgodne.
z wynikami.wcześniejszych.badań.[Goh.2006]..Osoby.cechujące.się.wysokim.
poziomem.makiawelizmu.cechuje.ponadto.silniejszy.stres.roli.zawodowej.i sil-
niejsze.poczucie.niesprawiedliwości.w pracy..

Weryfikacja hipotez
W H1.przewidywałem,.że.stres.roli.zawodowej.będzie.dodatnio.związany.

z zachowaniami.nieproduktywnymi..Analiza.korelacji.pokazała,. że.zarówno.
ogólny. stres. roli. zawodowej. (r.=.0,31;.p.<.0,001),. jak. też.poszczególne. jego.
komponenty,. tj.. konflikt. roli. (r. =. 0,28;. p. <. 0,001),. niejednoznaczność. roli..
(r.=.0,32;.p.<.0,001).oraz.przeciążenie. rolą. (r.=.27;.p.<.0,001).pozytywnie.
skorelowane.są.z zachowaniami.nieproduktywnymi.w pracy..Także.stres.roli.
mierzony.za.pomocą.wskaźnika.zagregowanego.dodatnio.korelował.z zacho-
waniami. nieproduktywnymi. (r. =. 0,26;. p. <. 0,001).. Otrzymane. dane. zosta-
ły. potwierdzone. analizą. regresji. (tabela. 1,. krok. 1).. Podobne. pod. względem.
znaku.zależności.uzyskałem.w przypadku.drugiego.uwzględnionego.w bada-
niach.stresora..Zgodnie.z oczekiwaniami.w H2,.poczucie.niesprawiedliwości.
w pracy.dodatnio.wiąże.się.z zachowaniami.nieproduktywnymi.(r.=.0,29;.p.<.
0,001)..Otrzymane.wyniki.te.potwierdzają.H1.i H2..
Tabela 1. Makiawelizm jako moderator efektu stresu roli zawodowej na  
zachowania nieproduktywne

...Zachowania.nieproduktywne
PREDYKTORY: B SE β ∆R2

KROK.1:
Stres.roli.zawodowej
Makiawelizm

0,11
0,14

0,04
0,04

0,25**
0,28***

0,16***

KROK.2:
Stres.roli.zawodowej.x.
makiawelizm

-.0,001 0,03 -.0,004
0,001

Źródło:.opracowanie.własne.

W kolejnych.dwóch.hipotezach.prognozowałem,.że.makiawelizm.będzie.
nasilał.oddziaływanie.stresu.roli.zawodowej.(H3).i poczucia.niesprawiedliwo-
ści.w pracy.(H4).na.zachowania.nieproduktywne.w pracy..W celu.weryfikacji.
tej.hipotezy.przeprowadziłem.dwie.hierarchiczne.analizy.regresji.z efektem.in-
terakcji..Aby.uniknąć.błędu.współliniowości,.przeprowadziłem.osobne.analizy.
dla.dwóch.stresorów.w pracy.–.stresu.roli.zawodowej.i poczucia.niesprawiedli-
wości.w pracy.

Zależności.między.poczuciem.niesprawiedliwości…
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Tabela 2. Makiawelizm jako moderator efektu poczucia niesprawiedliwości na 
zachowania nieproduktywne 

...Zachowania.nieproduktywne
PREDYKTORY: B SE β ∆R2

KROK.1:
Poczucie.niesprawiedliwości.
Makiawelizm

0,08
0,13

0,04
0,04

0,23**
0,28**

0,14***

KROK.2:
Poczucie.niesprawiedliwości.
x.makiawelizm 0,09 0,02 0,18*

.0,08

Źródło:.opracowanie.własne.

Po. wycentrowaniu. danych. do. każdego. równania. regresji. wprowadziłem.
w pierwszym.kroku.jeden.ze.stresorów.w pracy.oraz.makiawelizm.jako.mode-
rator..W drugim.kroku.wprowadziłem.wynik.interakcji.między.analizowanym.
stresorem. i  makiawelizmem.. Tabele. 1.. i  2.. obrazują. wyniki. analizy. regresji.
z efektami.moderacji..

Z tabeli.1.wynika,.że.stres.roli.zawodowej.oraz.makiawelizm.są.predyk-
torami. zachowań. nieproduktywnych.. Efekt. interakcji. jest. jednak. nieistotny.
statystycznie,.a.zatem.nie.zachodzi.zjawisko.moderowania..H.3.nie.potwier-
dziła.się..Tabela.2..pokazuje,.że.wysokie.poczucie.niesprawiedliwości.w pracy.
oraz.wysoki.makiawelizm. są.wyznacznikami.wysokiego.poziomu.zachowań.
nieproduktywnych..

Ponadto. efekt. interakcji.między.dwoma.predyktorami.okazał. się. istotny.
statystycznie..Rysunek.1..pokazuje,.że.przy.niskim.poczuciu.niesprawiedliwo-
ści.w pracy.poziom.makiawelizmu.nie.różnicuje.poziomu.zachowań.niepro-
duktywnych.. Inaczej. jest. jednak.w warunkach.wysokiego.poczucia.niespra-
wiedliwości..Wysokie.poczucie.niesprawiedliwości. prowadzi.do.nasilenia. się.
zachowań.nieproduktywnych,.ale.przede.wszystkim.u osób.o wysokim.pozio-
mie.makiawelizmu..Dane.te.potwierdzają.H4,.zgodnie.z którą.makiawelizm.
potęguje. efekt. poczucia. niesprawiedliwości. na. zachowania. nieproduktywne.
w pracy..

Łukasz.Baka
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Rysunek 1. Makiawelizm moderuje efekt poczucia niesprawiedliwości na  
zachowania nieproduktywne 

Źródło:.opracowanie.własne.

W H5.prognozowałem,. że.wraz. z wiekiem. i  stażem.pracy. słabnąć.będą.
zachowania.nieproduktywne..Analiza.korelacji.potwierdziła.H5.–.wiek.i staż.
pracy.ujemnie.korelują.z zachowaniami.nieproduktywnymi.(r.=.-0,3;.p.<.0,001.
i r.=.-0,29;.p.<.0,001)..

Dyskusja

Przeprowadzone. badania. zmierzały. do. ustalenia. zależności. między. stresem.
w pracy.a zachowaniami.nieproduktywnymi.w pracy..Testowana.była. także.
rola.makiawelizmu.jako.moderatora.tego.związku..Uzyskane.wyniki.potwier-
dzają. założenia. teoretyczne. modelu. stresory. –. emocje. [np.:. Fox. i  in.. 2001,.
ss..291–309]..Stres.w pracy,.którego.wskaźnikami.były:.stres.związany.z rolą.
zawodową.oraz.poczucie.niesprawiedliwości.w pracy,.dodatnio.związany.był.
z  zachowaniami.nieproduktywnymi. (H1. i H2)..Podobne.prawidłowości. za-
obserwowano.we.wcześniejszych.badaniach.amerykańskich.w wielu.różnych.
grupach.zawodowych.[Fox,.Spector.2001,.ss..291–309],.a także.w polskich.ba-
daniach.na.grupie.policjantów.[Baka,.Derbis.2012].oraz.pracowników.super-
marketów.[Baka.2012]..Choć.badania.korelacyjne.nie.uprawniają.do.rozstrzy-
gania. kierunku. zależności. przyczynowo-skutkowych,. przypuszczać. można,.
że. to. stresory. w  pracy. prowadzą. do. zachowań. szkodliwych. dla. organizacji,.
a nie.odwrotnie..Okazało.się.też,.że.makiawelizm.może.nasilać.wpływ.stresu.
w pracy.na.zachowania.nieproduktywne,.jednak.tylko.w przypadku.poczucia.
niesprawiedliwości.(H4),.nie.zaś.w przypadku.stresu.roli.(H3)..Uzyskane.dane.
są.o tyle.ciekawe,.że.we.wcześniejszych.opracowaniach,.badacze.nie.wykazali.

Zależności.między.poczuciem.niesprawiedliwości…
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moderującego.efektu.makiawelizmu.w relacji.stresory.w pracy.–.zachowania.
nieproduktywne..Być.może.niezgodność.ta.wynika.z faktu,.iż.pod.uwagę.były.
brane.inne.grupy.stresorów...

Badania.pokazały.również,.że.wiek.oraz.staż.pracy.ujemnie.wiążą.się.z za-
chowaniami.nieproduktywnymi.(H5)..Prawidłowość.tę.można.spróbować.wy-
jaśniać.w kategoriach.dysonansowych..Być.może.urzędnicy,.którzy.są.dłużej.
zatrudnieni,.w miarę.upływu.czasu.stają.się.silniej.psychicznie.przywiązani.do.
organizacji,.w której.pracują.i bardziej.zdają.sobie.sprawę.z wagi.swojej.pracy..
Dlatego.trudniej.przychodzi.im.angażowanie.się.w działania.na.szkodę.własnej.
organizacji..Jest.to.jednak.jedynie.przypuszczenie.wymagające.potwierdzenia.
w dalszych.badaniach.empirycznych.

Na. koniec. warto. zwrócić. uwagę. na. kilka. ograniczeń,. jakimi. charakte-
ryzują.się.niniejsze.badania..Jednym.z nich.jest.stosunkowo.niewielka.próba.
badawcza.. Poza. tym. część. zastosowanych. narzędzi. pomiarowych,. choć. wy-
kazuje.dobre.parametry.psychometryczne,. jest.wciąż.w  fazie.walidacji.. Inne.
ograniczenie.wynika.z faktu,.że.analizy.moderacji.dokonywane.były.w oparciu.
o wyniki.badań.przekrojowych,. a nie.podłużnych. lub. zebranych.w modelu.
eksperymentalnym.. Zachowania. nieproduktywne. cechują. się. dużą. dynami-
ką.i rozwijają.się.na.skutek.długofalowych.oddziaływań.stresorów.i zasobów.
w pracy.oraz. związanych.z nimi.emocji..Uchwycenie. tej.dynamiki.możliwe.
jest.przede.wszystkim.w badaniach.podłużnych,.z przynajmniej.kilkumiesięcz-
ną.przerwą.w pomiarze..Takich.badań,.prowadzonych.w kontekście.modelu.
stresory.–.emocje,.nie.napotkałem.w literaturze.przedmiotu..Dlatego.byłyby.
one.szczególnie.wskazane.w toku.dalszych.poszukiwań.mechanizmów.rozwoju.
zachowań.nieproduktywnych.w pracy.
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Uwarunkowania psychologicznego funkcjonowania 
przedstawicieli różnych grup zawodowych

Psychological functioning determinants of representatives from different 
occupational groups

Abstract: The article includes theoretical analysis of factors related with qu-
ality of life, general condition of health and results of the research carried 
out among representatives of four professional groups differed by Dale Pre-
diger and defined as People, Things, Data, Ideas.

There were posed researching questions concerning the existence of a dif-
ference between mentioned representatives in range of life quality, general 
condition of health, an onerousness of work, incomes and questions about 
counterparts of psychological functioning among these groups. The group 
of two hundred forty one people were examined in order to discover the 
indicators of general condition of health. The obtained results do not indi-
cate significant divergences in range of life and health quality in presented 
occupational groups.

However, it has been discovered the condition of life varies with different 
factors in examined groups. For instance among the representatives of pro-
fessions type “ humans” the determining indicator is a quality of life and the 
psychological costs of work, while among the representatives of professions 
type “ideas”, the growth of income and job onerouness perception.

Key-words: psychological costs of work, job onerousness perception, gene-
ral health, quality of life.
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Wprowadzenie

„Wszędzie.dobrze,.gdzie.nas.nie.ma”:.tak.głosi.powszechnie.znane.porzekadło..
Znajduje.ono.swoje.odzwierciedlenie.w przekonaniu.wielu.osób.o większych.
korzyściach. psychologicznych,. zdrowotnych,. społecznych. czy. finansowych,.
które.stałyby.się.ich.udziałem,.gdyby.wybrały.inną.ścieżkę.zawodową..

Poznanie.różnic.i podobieństw.pomiędzy.przedstawicielami.różnych.grup.
zawodowych.w zakresie. jakości.życia. i ogólnego.stanu.zdrowia.było. jednym.
z celów.podjętych.badań..Ponadto.przeprowadzono.analizy.zmierzające.do.od-
krycia.najbardziej.znaczących.predyktorów.psychologicznego.funkcjonowania.
wybranych.grup.zawodowych..Poszukiwano.ich.wśród.czynników.związanych.
z  uciążliwością. wykonywanej. pracy. (percepcja. uciążliwości. pracy,. psycholo-
giczne.koszty.pracy,.liczba.godzin.pracy.dziennie),.czynników.gratyfikacji.fi-
nansowej.(wielkość.dochodu.i wzrost.dochodu).oraz.czynników.demograficz-
nych.(płeć,.wiek,.wykształcenie)..

Podjęte. zagadnienia. mieszczą. się. w  zakresie. problematyki. rozwijanej. na.
gruncie. psychologii. pracy. i  psychologii. pozytywnej.. Odkrywane. prawidło-
wości.w tym.obszarze.mogą.służyć.podwyższeniu.jakości.życia.w kontekście.
funkcjonowania.zawodowego.

1. Jakość życia i  ogólny stan zdrowia jako przejawy funkcjonowania 
psychologicznego

1.1. Definiowanie pojęć jakości życia i ogólnego stanu zdrowia

Kluczowymi.pojęciami.w prezentowanym.przedsięwzięciu.badawczym.są:. ja-
kość.życia.oraz.ogólny.stan.zdrowia.(rozumiany.jako.fizyczne.i psychiczne.sa-
mopoczucie)..Stanowią.one.istotę.funkcjonowania.psychologicznego.człowieka..

Jakość.życia.jest.kategorią.w psychologii,.która.łączy.badania.nad.uwarun-
kowaniami.zadowolenia,.satysfakcji.z życia,.dobrostanu.psychicznego..Pojęcie.
jakości.życia.ma.wiele.znaczeń.i jest.przez.wielu.badaczy.stosowane.zamiennie.
z pojęciem.szczęścia.[Czapiński.1994,.ss.11–15],.dobrostanu.[Diener,.Emmons.
1986,.ss.11–12;.Brunstein.1993,.ss..1161–1165].i zadowolenia.z życia.[Veenho-
ven.1994,.ss..101–116]..Wszystkie.one.utożsamiane.są.z pozytywną.postawą.
wobec. życia,. satysfakcją. z  życia,. realizacją. ważnych. celów,. pozytywnym. bi-
lansem.doświadczeń.życiowych,.przewagą.doznań.i uczuć.pozytywnych.nad.
negatywnymi,.radością.życia..

Jakość.życia.to.„rezultat.wewnętrznych.procesów.wartościowania.różnych.
sfer.życia.i życia.jako.całości”.[Sęk.1993,.ss..103–106]..Każdy.człowiek.dyspo-
nuje.własnymi.kryteriami.do.oceny.zadowolenia.z życia..Dlatego.we.współcze-
snych.koncepcjach.i badaniach.jakości.życia.dominuje.podejście.subiektywi-
styczne.[Diener.1984,.ss..542–547;.Veenhoven.1994,.s..108;.Klonowicz.2002,.
ss..57–58]..Diener.[1984,.s..543],.rozwijając.koncepcję.dobrostanu,.sprowadza.
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go. do. sfery. przeżyciowej. [Veenhoven. 1994,. s.. 108]. i  definiuje. zadowolenie.
z życia.jako.stopień,.w jakim.osoba.pozytywnie.ocenia.życie.jako.całość..

Zdrowie. to. stan. wielowymiarowy,. dlatego. też. jest. różnie. definiowany.
[Heszen,.Sęk.2007,.ss..47–50]..Mówiąc.o zdrowiu,.można.mieć.na.myśli.stan.
braku.objawów.choroby.bądź.posiadanie.określonych.zasobów.biologicznych,.
psychologicznych. czy. społeczno-kulturowych.. Najczęściej. w  zakres. pojęcia.
zdrowie.włącza.się:.
–. wymiar.ogólny:.samoocenę.aktualnego.stanu.zdrowia.(wskaźniki.subiek-

tywne.umożliwiają.ocenę.samopoczucia.z perspektywy.samej.osoby.bada-
nej);

–. wymiar. fizyczny:. zdolność. do. wykonywania. podstawowych. czynności.
związanych.z zaspokojeniem.potrzeb.jednostki;

–. stan.umysłu:.dobrostan.psychiczny,.równowagę.emocjonalną,.brak.obja-
wów.depresji,.samokontrolę;.

–. wymiar.społeczny:.zakres.społecznych.kontaktów,.więzi.ze.środowiskiem.
[Oblacińska,.Wojnarowska.2006,.s..17].
Na. podstawie. analizy. powszechnie. stosowanego. narzędzia. do. pomiaru.

ogólnego. stanu.zdrowia.można.wnioskować,. że. rozumie. się.przez.nie.dobre.
fizyczne.samopoczucie.i brak.symptomów.somatycznych,.sprawne.codzienne.
funkcjonowanie,.umożliwiające.realizację.zadań.oraz.brak.przejawów.depresyj-
nych,.zaburzeń.snu.i niepokoju.[Makowska,.Merecz.2001,.ss..30–31].

1.2. Uwarunkowania jakości życia i ogólnego stanu zdrowia

Jakość.życia.zależeć.może.od.właściwości.osoby.i od.cech.sytuacji,.w jakiej.
ona.funkcjonuje..Kwestia.ta.na.gruncie.psychologii.jest.rozstrzygana.w ramach.
dwóch.odmiennych.podejść:.dół.–.góra.(bottom-up).i góra.–.dół.(top-down)..
Zgodnie.z modelem.dół.–.góra,.zadowolenie.wynika.z doświadczania.pozy-
tywnych.zdarzeń:.człowiek.jest.szczęśliwy,.gdyż.spotyka.go.szczęście..Wedle.
alternatywnego. podejścia. –. zadowolenie. zależy. od. podmiotu. i  jego. cech..
Człowiek. bywa. szczęśliwy. „sam. ze. swej. natury”,. a  jego. specyficzne. właści-
wości. sprawiają,. że. spostrzega.zdarzenia. jako.korzystne..Współczesne.źródła.
przemawiają.na.rzecz.koncepcji.„góra.–.dół”,.prezentując.badania.wskazują-
ce.na.dyspozycje.osobowości. jako. regulatory. jakości. życia. [Brief. i  in.. 1993,..
ss..646–653;.Czapiński.1994,.ss..122–134;.Klonowicz.2002,.ss..57–58;.Biegań-
ska,.Falkowski.2010,.ss.39–45]..Stanowisko.„dół.–.góra”.nie.wydaje.się.jednak.
całkiem.bezpodstawne..Warto.tu.przytoczyć.chociażby.koncepcję.„uziemienia.
polskiej.duszy”,.z której.wynika.silniejsza.niż.w innych.krajach.zależność.do-
brostanu.Polaków.od.ich.dobrobytu.[Czapiński.2002,.ss..23–481]..Również.
wyniki. „Diagnozy. Społecznej. 2009”. [Czapiński,. Panek. 2010,. ss.. 240–256].
potwierdzają. tę. teorię.. W  diagnozie. zaprezentowano. psychospołeczny. obraz.
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przedstawicieli.różnych.grup.zawodowych.z uwzględnieniem.m.in..natężenia.
objawów.somatycznych.doświadczanych.przez.co.najmniej.pół.miesiąca,.odset-
ka.osób.myślących.w ostatnich.miesiącach.o odebraniu.sobie.życia,.natężenia.
symptomów.depresji.psychicznej,.odsetka.osób.bardzo.szczęśliwych.i bardzo.
zadowolonych. lub. niezadowolonych. z  osiągnięć. życiowych. oraz. perspektyw.
na.przyszłość..W zakresie.wszystkich.wymienionych.wskaźników.ujawniono.
istotne.statystycznie.różnice.między.grupami.zawodowymi.(w toku.badań.wy-
odrębniono.54.grupy.zawodowe,.reprezentowane.przez.co.najmniej.50.osób)..
Diagnoza.dotyczyła.też.wielu.innych.sfer.funkcjonowania,.ale.poniżej.zapre-
zentowano.najciekawsze,.z punktu.widzenia.niniejszego.opracowania,.wyniki..

Najwięcej.osób.„bardzo.szczęśliwych”.jest.wśród.prawników.(24%),.leka-
rzy,.żołnierzy.zawodowych.i informatyków.(ponad.19%),.najmniej.zaś.wśród.
portierów,.rolników.produkujących.na.własne.potrzeby.i robotników.pomoc-
niczych.w rolnictwie,.górnictwie.i budownictwie.(poniżej.3%)..Największymi.
optymistami. są. prawnicy,. lekarze,. żołnierze. zawodowi,. górnicy,. nauczyciele.
akademiccy,. policjanci. i  informatycy. (40–44%. zadowolonych. z  perspektyw.
na.przyszłość)..Największymi.zaś.pesymistami.są.rolnicy,.portierzy,.robotnicy.
pomocniczy,. malarze,. pomoce. domowe. oraz. robotnicy. niewykwalifikowani.
w przemyśle.(11–15.proc..zadowolonych.z perspektyw).[„Diagnoza.Społeczna.
2009”,.ss..240–256].

Ogólne.zdrowie.jednostki.jest.warunkowane.różnymi.czynnikami,.w tym.
demograficznymi. i  społecznymi.. Znaczenie. wielu. z  nich. przeanalizowa-
no. w  toku. badań. kwestionariuszami. Goldberga. [Makowska,. Merecz. 2001,..
ss..105–115]..W badaniach.brytyjskich,.włoskich.i hiszpańskich.wystąpiły.róż-
nice. w  ogólnym. stanie. zdrowia. między. kobietami. i  mężczyznami.. Kobiety.
uzyskiwały.wyniki.wskazujące.na.występowanie.u nich.większej.liczby.dolegli-
wości..Wiek.ma.na.zdrowie.wpływ.zróżnicowany..W przypadku.kobiet.odkry-
to.istnienie.tendencji.do.obniżania.się.liczby.wielu.dolegliwości.o charakterze.
psychicznym.i somatycznym.(mierzonych.przy.pomocy.kwestionariusz.Gold-
berga).wraz. z wiekiem..Tendencja. była.wyraźna. do.65.. roku. życia..Wyniki.
mężczyzn.nie.były.zróżnicowane.ze.względu.na.wiek.lub.występowało.nasile-
nie.negatywnych.symptomów.w latach.poprzedzających.wiek.średni,.po.czym.
obniżenie.ich.liczby.do.65..roku.życia..Zarówno.wśród.kobiet,.jak.i mężczyzn,.
co.naturalne,.występuje.bardzo.wyraźny.wzrost.negatywnych.przejawów.zdro-
wia.po.75..roku.życia.

Znaczenie.dla.zdrowia.ma.też.stan.cywilny..Na.wyraźne.zaburzenia.zdro-
wia. w  wymiarze. psychicznym. i  somatycznym. uskarżają. się. kobiety. będące.
w separacji. lub. rozwiedzione..Efekt. ten.nie.dotyczy.mężczyzn,.chyba.że. ich.
stan.wolny.związany.jest.z wdowieństwem..

Bezrobocie,.zwłaszcza.wśród.osób.po.30..roku.życia,.przynosi.negatywne.
skutki..Stwierdzono.również.umiarkowane.znaczenie.czynników.funkcjono-
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wania.społecznego.(np..relacji.interpersonalnych).dla.samopoczucia.jednostki..
Goldberg. i współpracownicy,. na.podstawie. jednego. z wielu.badań,.wysnuli.
generalny.wniosek,.że.osoby.żyjące.w związku,.będące.w starszym.wieku,.istot-
nie.rzadziej.korzystają.z porad.lekarskich.z powodu.doświadczanych.objawów.
natury.psychologicznej.[Makowska,.Merecz.2001,.s..115].

Przynależność. do. grupy. zawodowej. jest. także. istotnym. predyktorem.
zdrowia.. Na. objawy. somatyczne. trwające. co. najmniej. pół. miesiąca. najczę-
ściej.narzekają.pomoce.domowe.i sprzątaczki,.rolnicy.produkujący.na.własne.
potrzeby,. robotnicy.wyrobów.włókienniczych. i pracownicy.opieki.osobistej..
Najzdrowsi. czują. się. żołnierze. zawodowi,. policjanci,. informatycy,. elektrycy.
i operatorzy.pojazdów.wolnobieżnych..Myśli. samobójcze.najczęściej. zgłasza-
ją.rolnicy.produkujący.na.własne.potrzeby,.ogrodnicy,.portierzy,.pracownicy.
opieki.osobistej,.pomoce.domowe.i osoby.sprzątające.zawodowo.(ponad.14%)..
Najrzadziej.zaś.malarze,.informatycy,.średni.personel.techniczny,.pracownicy.
gastronomiczno-hotelowi. i  pracownicy. obsługi. biurowej,. robotnicy. w  prze-
twórstwie.spożywczym,.rolnicy.produkcji.roślinnej,.nauczyciele.szkół.ponad-
podstawowych. i  robotnicy.obróbki.metali. (poniżej.9%)..Na.depresję.cierpią.
najstarsze.i najbardziej.sfeminizowane.grupy.zawodowe:.rolnicy,.portierzy,.po-
moce.domowe.i sprzątaczki,.pracownicy.opieki.osobistej;.symptomy.depresji.
psychicznej.najrzadziej.występują.wśród.żołnierzy.zawodowych,.policjantów,.
informatyków.i robotników.budowlanych.[„Diagnoza.Społeczna.2009”].

2. Uciążliwość pracy a jakość życia i samoocena zdrowia

Uciążliwość.pracy.jest.istotnym.wyznacznikiem.zadowolenia.z życia,.a także.
stanu.zdrowia..Dolegliwości.fizyczne.i psychologiczne.są.powszechnie.spoty-
kaną.konsekwencją.doświadczania.chronicznego.stresu.zawodowego,.który.po-
jawia.się,.gdy.uciążliwość.pracy.przekracza.granice.adaptacyjnych.możliwości.
jednostki..Najczęściej.pojawiają.się:.niepokój,.bezsenność,.zaburzenia.fizyczne.
(jako.konsekwencja.somatyzowania.objawów.stresu).i nastrój.depresyjny.[Ma-
kowska,.Merecz.2001,.ss..238–239].

.W literaturze.psychologicznej.występuje.szereg.pojęć,.które.wiążą.się.z ter-
minem. uciążliwości. pracy.. Są. to:. obciążenie. i  przeciążenie,. zmęczenie. psy-
chiczne.i fizyczne,.wysiłek,.stres.[Marek.1995,.ss..159–163;.2000,.ss..35–39]..
Obciążenie.pracą.można.definiować.obiektywnie.–.jako.ilość.i poziom.trud-
ności.zadań,.jak.i subiektywnie.–.trudność.zadań.spostrzegana.i odczuwana.
przez.pracującą. jednostkę..Obciążenie.pracą. jest.zjawiskiem,.które.ma.swoje.
pozytywne.skutki..Jest.nim.np..odpowiednio.wysoki.poziom.stymulacji..Prze-
ciążenie.pracą.to.wynik.przekroczenia.możliwości.adaptacyjnych.organizmu,.
powoduje.ono.jedynie.negatywne.następstwa.[Bańka.2000,.ss..290–299]..

Najczęściej.wymieniane. się. takie.czynniki.uciążliwości.pracy,. jak:.presja.
czasowa,.złożoność,.ilość,.częstotliwość.oraz.nowość.sytuacji.(zdarzeń),.bodź-
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ców,.wykonywanych.czynności. i podejmowanych.decyzji.bądź.częstotliwość.
informacji,.decyzji.i czynności.w jednostce.czasu,.zmienność.informacji,.czyn-
ności. i decyzji,.złożoność.(stopień.skomplikowania). sytuacji,.czynności. i de-
cyzji,.dokładność.(poziom.precyzji).konieczna.do.poprawnej.realizacji.zadań,.
waga. (znaczenie). wykonywanych. czynności. lub. podejmowanych. decyzji.
[Marek.2000,.ss..35–40].

Uciążliwość.pracy.rozpatrywana.jest.w dwóch.wymiarach.i opiera.się.na.
założeniu.ich.rozłączności..Pierwszy.–.nazwany.percepcją.uciążliwości.pracy.
–.to.odzwierciedlenie.cech.pracy.w umyśle.pracownika.(uciążliwość.spostrze-
gana)..Percepcja.uciążliwości.pracy.„ciąży”.w kierunku.obiektywizmu,.chociaż.
stanowi. odzwierciedlenie. indywidualnych. sądów.osoby.. Jest. to. subiektywne.
odzwierciedlenie.obiektywnego.środowiska.pracy,.a zwłaszcza.jego.wymogów,.
w odniesieniu.do.własnych.możliwości.[Van.Harrison.1987,.ss..270–278]..

Drugi.wymiar.to.psychologiczne.koszty.pracy..Jego.treścią.są.subiektywnie.
odczuwane.straty.ponoszone.przez.podmiot.w toku.pracy.i sytuacji,.które.się.
z nią.wiążą..Psychologiczne.koszty.pracy.są.rozumiane.jako.nieakceptowany.
dyskomfort.psychologiczny.osoby,.będący.efektem.pozostawania.w niekorzyst-
nej.z jego.punktu.widzenia.sytuacji.i niemożności.jej.zmiany,.a także.efektem.
niepełnego.dopasowania. jednostki. i  środowiska.zawodowego.[Van.Harrison.
1987,.ss..270–275;.Zuber-Dzikowa.1991,.ss..78–82]..Istnieją.teoretyczne.prze-
słanki.do.uznania. związków.między.psychologicznymi.kosztami.pracy.a  ja-
kością. życia.. Samo. pojęcie. „koszty. psychologiczne”. odnosi. się. do. negatyw-
nych.doznań.w sferze.psychicznego.dobrostanu..Dodatkowym,.obiektywnym.
wskaźnikiem.uciążliwości.pracy.jest.liczba.godzin.pracy.dziennie.

Kategoria.psychologicznych.kosztów.pracy,.podobnie.jak.percepcja.uciążli-
wości.pracy.i liczba.godzin.pracy.w ciągu.dnia,.służy.w niniejszym.opracowa-
niu.do.oceny.uciążliwości.pracy.jako.modyfikatora.jakości.życia.i samooceny.
ogólnego.stanu.zdrowia.

3. Gratyfikacja finansowa a jakość życia i samoocena zdrowia

Pieniądze.stanowią.dla.ludzi.zarówno.cel.sam.w sobie,.jak.i środek.do.celu..
Są.motywatorem.o olbrzymiej. sile,. regulującym.plany. i działania..Stanowią.
one.uogólnione.wzmocnienie.wtórne,.redukują.lęk,.są.środkiem.do.uzyskania.
pożądanych.korzyści.[Opsahl,.Dunnette.1983,.ss..480–490].

Próbowano.empirycznie.rozstrzygnąć.problem.związków.dochodu.i statu-
su.materialnego.z odczuwanym.dobrostanem.[Czapiński,.2004,.ss..192–242]..
Przebadano.tysiące.osób,.po.czym.zestawiano.wskaźniki.dobrobytu.i dobro-
stanu..Często.otrzymywano.słabe.związki,.a różni.badacze.dochodzili.do.od-
miennych. wniosków.. Dopatrzono. się. jednak. pewnych. prawidłowości.. Rela-
cjonuje.je.literatura.psychologiczna,.sprowadzając.do.następujących.twierdzeń:.
dochód.i status.finansowy.to.jedne.z czynników.wpływających.na.zadowole-
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nie.i szczęście,.a wpływ.ten.jest.tym.większy,.im.niższy.jest.status.materialny.
jednostki;.niskie.dochody.decydują.o poziomie.doświadczanego.zadowolenia..
[Veenhoven,. 1994,. ss.. 115–120].. Dalszy. wzrost. dochodu,. po. przekroczeniu.
progu.ekonomicznego,.który.umożliwia. już.zaspokojenie.potrzeb.podstawo-
wych,.nie.powoduje. radykalnego. zwiększenia.dobrostanu;. związek.dochodu.
i  statusu. materialnego. ze. szczęściem. jest. niejednakowy. w  różnych. popula-
cjach.–.przykładem.są.badania.w populacji.amerykańskiej,.które.wykazały,.że.
u mężczyzn.ten.związek.jest.silniejszy.niż.u kobiet.[Czapiński.1994,.ss..45–48]..

Włączenie.zmiennej.gratyfikacji.finansowej.do.grupy.czynników.związa-
nych.z jakością.życia.i samooceną.ogólnego.stanu.wynika.z efektu.opisanego.
przez.Czapińskiego. [2002,. ss.. 26–30]. i  obrazowo.nazwanego. „uziemieniem.
polskiej.duszy”..Jak.już.wspominano.powyżej,.Czapiński,.prowadząc.badania.
nad.dobrostanem.Polaków,.stwierdził.występowanie.zdecydowanie.silniejszego.
niż.w  innych.krajach.powiązania.dobrostanu. z obiektywnymi.wskaźnikami.
położenia.społecznego.(np.:.wiekiem,.wykształceniem,.dochodem)..Zmienne.
socjodemograficzne.i zmienne.statusu.materialnego.wielokrotnie.lepiej.wyja-
śniały.dobrostan.Polaków.niż.przedstawicieli.społeczeństwa.amerykańskiego.
[Czapiński.1994,.ss..26–30]..

Nie. tylko.sama.wielkość.dochodu,.ale. też. jego.przyrost,. istotnie.wiąże.się.
z dobrostanem.psychicznym..Badania.prowadzone.wśród.efektywnych.przed-
siębiorców.dowiodły,.iż.dochód.i jego.wzrost.można.umieścić.wśród.czynników.
o  charakterze. przyczynowo-skutkowym. względem. jakości. życia. [Biegańska,..
Falkowski.2010,.ss..60–64].

Istnieją.też.doniesienia.na.temat.powiązań.zdrowia.z czynnikami.statusu.
społecznego..Nie.są.one.bardzo.silne,.ale.na.tyle.wyraźne,.że.uzasadnione.jest.
twierdzenie,. iż.niższy.status.społeczny.negatywnie.wiąże.się.ze.zdrowiem.fi-
zycznym.i psychicznym..Osoby.o wysokich.kwalifikacjach.zawodowych,.uzy-
skujący.w związku.z tym.wyższe.wynagrodzenie,.pracodawcy.i menedżerowie,.
zarówno.kobiety,.jak.i mężczyźni,.mają.mniej.dolegliwości.i czują.się.zdrowsi.
[Goldberg.2001,.s..115]..

4. Badania własne

Teoretyczne. podstawy. zaprojektowanych. badań. zostały. zaprezentowane.
w punkcie.1.,.2..i 3..Przedstawiono.wybrane.analizy.teoretyczne.i empiryczne.
dotyczące.jakości.życia.i samooceny.ogólnego.stanu.zdrowia..Podjęto.również.
zagadnienia.uciążliwości.pracy.i gratyfikacji.finansowej.w kontekście.psycholo-
gicznego.funkcjonowania..Autorka.zamierza.wskazać.korelaty.oraz.predyktory.
jakości.życia.i ogólnego.stanu.zdrowia,.a także.różnice.w zakresie.wymienio-
nych.czynników.między.przedstawicielami.różnych.grup.zawodów..

Przedstawicieli. zawodów. dobrano. zgodnie. z  Mapą. Świata. Pracy. Deal’a  .
Preadigera.[Bajcar,.Borkowska,.Czerw,.Gąsiorowska,.Nosal.2006.s..46]..Mapa.
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Świata. Pracy. (World-of. Work. Map). –. przestrzeń. (ograniczona. do. okręgu),.
w którą.wpisane.są.2.dymensje.związane.z zadaniami.zawodowymi.(work.task.
dimensions).i zdefiniowane.przez.dwa.krańce:.Ludzie.–.Rzeczy,.Dane.–.Idee..
Czynności.wykonywane.w zawodach.typu.Dane.to:.zapisywanie,.weryfikowa-
nie,.obliczanie,.organizowanie:.faktów,.liczb,.zbiorów.i procedur.biznesowych.
(zawody:.informatyk,.księgowy,.sekretarka,.kasjer,.bibliotekarz)..Zawody.typu.
Idee.wiążą.się.z wykonywaniem.czynności.typu:.tworzenie,.odkrywanie,.in-
tegrowanie:.wiedzy,. teorii,.nowych.sposobów.myślenia. (zawody:.naukowiec,.
artysta,. architekt,. dziennikarz).. W  zawodach. typu. Ludzie. ma. miejsce:. mo-
dyfikowanie.lub.wspieranie.zachowania.innych.poprzez.troszczenie.się,.usłu-
gi,. motywowanie,. kierowanie,. przywództwo,. sprzedaż. (zawody:. nauczyciel,.
opiekun,. pielęgniarka,. lekarz,. policjant,. menedżer,. sprzedawca).. Czynności.
wykonywane.w ramach.zawodów.typu.Rzeczy.to:.posługiwanie.się,.naprawia-
nie,.użytkowanie:.maszyn,.narzędzi,.istot.żywych.oraz.materiałów,.takich.jak.
żywność,.drewno,.metal.i in..(zawody:.mechanik,.rolnik,.operator.dźwigu,.ho-
dowca.zwierząt).[Bajcar,.Borkowska,.Czerw,.Gąsiorowska,.Nosal.2006,.s..46].

Prezentowane.badania.są.elementem.projektu.badawczego.pt:.„Jakość.życia.
reprezentantów.czterech.grup.zawodowych.z  terenu.województwa. łódzkiego.
w  kontekście. zmiennych. podmiotowych. i  sytuacyjnych”,. realizowanego. we.
współpracy.z Anną.Lubrańską.(Uniwersytet.Łódzki).i Małgorzatą.Banaszczyk.
(Uniwersytet.Łódzki).

4.1. Analizowane zmienne

Zmienne.zależne.(wyjaśniane):.
–. jakość.życia.(aktualna.i spodziewana.za.5.lat);.
–. ogólny. stan. zdrowia. (samoocena. dolegliwości. psychicznych. i  somatycz-

nych).
Zmienne.niezależne.(wyjaśniające):.

–. związane. z  pracą:. percepcja. uciążliwości. pracy,. psychologiczne. koszty.
pracy,.liczba.godzin.pracy,.staż.pracy;

–. związane.z dochodem:.wielkość.dochodu,.wzrost.dochodu;
–. demograficzne:.płeć,.wiek,.wykształcenie.

4.2. Pytania badawcze

Dalsze.kroki.będą.zmierzały.do.udzielenia.odpowiedzi.na.następujące.pytania.
badawcze:
1..Czy.przedstawiciele.grup.zawodowych.typu.Ludzie,.Rzeczy,.Dane,.Idee.róż-

nią.się.między.sobą.w zakresie:
–. funkcjonowania.psychologicznego,.tzn..jakości.życia.(teraz),.spodziewanej.

jakości.życia.(za.5.lat).oraz.ogólnego.stanu.zdrowia;
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–. czynników.związanych.z funkcjonowaniem.w pracy:.percepcji.uciążliwości.
pracy,.psychologicznych.kosztów.pracy,.liczby.godzin.pracy.dziennie.oraz.
w zakresie.czynników.związanych.z dochodem:.wielkości.dochodu.i wzro-
stu.dochodu?

2.. Czy.jakość.życia.(teraz.i za.5.lat).oraz.ogólny.stan.zdrowia.wiążą.się.w ba-
danych.grupach:

–. z czynnikami.związanymi.z pracą:.czy.większa.uciążliwość.pracy,.więcej.
godzin. pracy. i  większy. staż. pracy. sprzyjają. jakości. życia. oraz. poczuciu.
zdrowia.psychicznego.i fizycznego;

–. z czynnikami.związanymi.z dochodem:.czy.większy.dochód.i jego.wzrost.
wiążą.się.z wyższą.jakością.życia.i mniejszą.liczbą.negatywnych.sympto-
mów.zdrowia.psychicznego.i fizycznego;

–. z  czynnikami.demograficznymi:. czy.niższy.wiek. i wyższe.wykształcenie.
jest.pozytywnie.związane.z jakością.życia.i poczuciem.zdrowia.psychiczne-
go.i fizycznego?

3.. Które. spośród. analizowanych. zmiennych. można. uznać. za. wyznaczniki.
ogólnego.stanu.zdrowia.przedstawicieli.różnych.grup.zawodowych?

4.3. Metody badawcze

1.. Kwestionariusz. Ogólnego. Stanu. Zdrowia. GHQ-28. autorstwa. Goldberga.
i wsp..jest.to.narzędzie.służące.do.oceny.stanu.zdrowia,.który.uległ.cza-
sowemu. lub. długookresowemu. pogorszeniu. w  wyniku. doświadczanych.
problemów..Kwestionariusz.składa.się.z 4.skal,.z których.każda.obejmuje.
7.pytań:.skala.A –.symptomy.somatyczne,.skala.B.–.niepokój.bezsenność,.
skala.C.–.zaburzenia.funkcjonowania,.skala.D.–.symptomy.depresji..Jest.
to.narzędzie.przesiewowe.do.wykrywaniu.natężenia.odczuwanego.dystresu.
i zaburzeń.funkcjonowania.w różnych.grupach..Odpowiedzi.na.pytania.są.
punktowane.w zakresie.0–3..Maksymalnie.można.uzyskać.84.punkty.(im.
wyższy. wynik,. tym. więcej. negatywnych. symptomów. zdrowia. psychicz-
nego. i  fizycznego).. Suma. punktów. uzyskanych. we. wszystkich. czterech.
skalach. jest. wskaźnikiem. subiektywnej. oceny. leku,. depresji. oraz. jakości.
funkcjonowania.w społeczeństwie..Właściwości.psychometryczne.polskiej.
wersji.GHQ-28.są.satysfakcjonujące..Współczynnik.wewnętrznej.zgodno-
ści.alfa.Cronbacha.wyniósł.0,927.dla.całej.skali.i od.0,766.do.0,887.dla.
poszczególnych.podskal.[Makowska,.Merecz.2002,.ss..208–219].

2..Drabina.Cantrila..Jest.to.rysunek.11-stopniowej.drabiny..Najwyższy.szcze-
bel.opisano:.„Najlepsze.życie,. jakiego.mógłbyś.się.spodziewać”,.a najniż-
szy:.„Najgorsze.życie,.jakiego.mógłbyś.się.spodziewać”..Inne.szczeble.nie.
są.opisane..Osoba.badana.odpowiada.na.pytanie:.„W którym.miejscu.na.
tej.drabinie.plasuje.się.twoje.obecne.życie?”..Współczynnik.stałości.wynosi.
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0,65.przy.2-letnim.odroczeniu.drugiego.pomiaru,.przy.2-miesięcznym.od-
roczeniu.0,76.[Czapiński.1994,.s..235]..

4.. Skale.uciążliwości.pracy.(percepcji.uciążliwości.pracy.i psychologicznych.
kosztów.pracy).
Skale.do.pomiaru.uciążliwości.pracy.przedsiębiorców.powstawały.w dro-

dze.analiz.teoretycznych.i badań.empirycznych..Zaangażowano.sędziów.kom-
petentnych.(psychologów.mających.doświadczenie.w analizie.stanowisk.pracy.
oraz.przedsiębiorców)..Wyodrębniono.osiem.czynników.najlepiej.charaktery-
zujących.sytuację.pracy.przedsiębiorczej.(np..niepewność.zysku.i ryzyko.straty,.
praca.pod.presją. czasu,.konieczność.podejmowania. znacznej. liczby.ważnych.
decyzji)..Sformułowano.twierdzenia.odnoszące.się.do.wybranych.czynników.
i zaopatrzono.je.w 5-stopniowe.skale,.na.których.następnie.osoby.badane.za-
znaczały,.w jakim.stopniu.dane.twierdzenie.odnosi.się.do.ich.sytuacji..Krańce.
skali.opisane.zostały.jako.„bardzo.często”.i „bardzo.rzadko”..Dodatkowo.do.
każdego.twierdzenia.dołączono.pytanie:.„W jakim.stopniu.ci.to.przeszkadza,.
jak.bardzo.jest.to.dla.ciebie.uciążliwe?”.wraz.ze.skalą.5-punktową..W wyni-
ku.tego.zabiegu.uzyskano.dwojakiego.rodzaju.odpowiedzi..Jedne.z nich.mają.
charakter. informacyjny,. są.efektem.spostrzegania.wymogów.pracy. i  sytuacji.
swojej. jako. osoby. pracującej.. Kolejne. odpowiedzi. określają. wprost. wielkość.
ponoszonych.psychologicznych.kosztów.pracy..

Analiza. czynnikowa. wykazała,. że. zarówno. twierdzenia. skali. percepcji.
uciążliwości. pracy,. jak. i  skali. psychologicznych. kosztów. pracy. tworzą. dwa.
odrębne. czynniki.. Dowiedziono,. że. percepcja. uciążliwości. pracy. jest. uwa-
runkowana. głównie. przez. czynniki. natury. sytuacyjnej,. zaś. psychologiczne.
koszty.pracy.czynnikami.podmiotowymi..Analiza. rzetelności.dla. skali.per-
cepcji. uciążliwości. pracy. wykazała:.α-Cronbacha. =. 0,87;. średnie. korelacje.
między.pozycjami.=.0,46;.korelacje.między. jedną. i drugą.połówką.=.0,73;.
rzetelność.połówkowa.=.0,84..Natomiast.dla.skali.psychologicznych.kosztów.
pracy:.α-Cronbacha.=.0,94,.średnie.korelacje.między.pozycjami.=.0,70;.ko-
relacje.między. jedną. i drugą.połówką.=0,84;. rzetelność.połówkowa.=.0,91.
[Biegańska,.2008,.ss..82–84]..
5.. Skale.gratyfikacji.finansowej:.
–. średnich.miesięcznych.dochodów.(wielkość.dochodu)..Osoba.badana.miała.

za.zadanie.oszacować.wielkość.swoich.dochodów.w relacji.do.tzw..średniej.
krajowej.(skala.7-stopniowa,.krańce.opisane.określeniami:.znacznie.niższy,.
znacznie.wyższy);

–. skala.wzrostu.dochodu.(skala.7-stopniowa,.krańce.opisane.określeniami:.
brak.wzrostu,.wzrost.bardzo.wysoki).

6.. Krótka.ankieta.zawierająca.pytania.o płeć,.wiek,.wykształcenie.oraz.liczbę.
godzin.pracy..
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4.4. Badana grupa

Zbadano. 241. osób. należących. do. czterech. kategorii. zawodów. wyodrębnio-
nych.zgodnie.z koncepcją.Mapy.Świata.Pracy.Deal’a Preadigera:.Ludzie.–.Rze-
czy,.Dane.–.Idee.[Bajcar,.Borkowska,.Czerw,.Gąsiorowska,.Nosal.2006,.s..46]..
Grupa.zawodów.typu.Ludzie.była.reprezentowana.głownie.przez.nauczycieli,.
lekarzy,.pielęgniarki,.menedżerów,.sprzedawców;.grupa.zawodów.typu.Rzeczy.
przez.mechaników,.operatorów.maszyn,.pracowników.prac.prostych,.kuchar-
ki,.szwaczki;.grupa.zawodów.typu.Dane.przez.informatyków,.księgowych,.bi-
bliotekarzy;.grupa.zawodów.typu.Idee.przez.artystów.i dziennikarzy.

Liczebność.grup.zawodowych.była.zbliżona.do.siebie,.w każdej.z nich.za-
dbano.o porównywalną.liczbę.kobiet.i mężczyzn..Wszystkie.osoby.pochodziły.
z regionu.łódzkiego..

4.5. Metody statystycznej analizy wyników

Na.różnych.etapach.prac.badawczych.posłużono.się.następującymi.analizami:.
analiza.korelacji,.analiza.wariancji,.analiza.regresji.wielokrotnej.krokowej.po-
stępującej.

5. Analiza wyników

Poniżej.zaprezentowane.zostaną.wyniki.analiz.statystycznych,.które.staną.się.
podstawą.próby.odpowiedzi.na.pytania.badawcze.

5.1. Funkcjonowanie psychologiczne, uciążliwość pracy i  gratyfikacja  
finansowa a przynależność do wybranego typu zawodu

Wyniki.analizy.wariancji,.zaprezentowane.w tabeli.1.,.stanowią.podstawę.do.
udzielenia.odpowiedzi.na.pytanie.o występowanie.różnic.między.przedstawi-
cielami.grup.zawodowych.typu.Ludzie,.Rzeczy,.Dane,.Idee.w zakresie:.funk-
cjonowania.psychologicznego.(jakość.życia.aktualna,.jakość.życia.spodziewana.
za.5.lat,.ogólny.stan.zdrowia),.w zakresie.czynników.związanych.z funkcjono-
waniem.w pracy. (percepcja.uciążliwości.pracy,.psychologiczne.koszty.pracy,.
liczba.godzin.pracy.w ciągu.dnia).oraz.w zakresie.czynników.gratyfikacji.fi-
nansowej.(wielkości.dochodu.i wzrost.dochodu).
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Tabela 1. Analiza różnic między reprezentantami czterech grup zawodo-
wych w  zakresie czynników funkcjonowania psychologicznego, czynników  
uciążliwości pracy i gratyfikacji finansowej

Zmienne Ludzie Rzeczy Dane Idee df F p Test.
NIR

Jakość.życia.teraz 6,62 6,24 6,69 6,88 237 1,68 0,17 n.i.
Jakość.życia.za.5.lat 8,01 7,35 7,93 8,45 237 3,72 0,01* 1-2,.2-4
Ogólny.stan.zdrowia 21,21 10,66 19,29 20,22 235 0,26 0,84 n.i.
Percepcja..
uciążliwości.pracy

42,59 43,47 40,68 41,61 233 0,90 0,43 n.i.

Psychologiczne..
koszty.pracy

27,93 28,90 28,13 26,79 233 0,26 0,85 n.i.

Liczba.godzin.pracy 7,04 8,66 8,08 7,64 231 7,90 0,00* 1-2,.1-3
Dochód 5,28 3,53 4,00 4,11 237 0,94 0,41 n.i.
Wzrost.dochodu 3,04 2,53 3,08 3,11 237 2,18 0,09 n.i.

Źródło:.opracowanie.własne.

Nie. stwierdzono.występowania. istotnych. statystycznie. różnic.w  zakresie.
aktualnej.jakości.życia.pomiędzy.osobami.z różnych.grup.zawodowych.i w za-
kresie. ogólnego. stanu. zdrowia. (rozumianego. jako. sumy.dolegliwości. o  cha-
rakterze. fizycznym. i  psychicznym).. Osoby. badane. podobnie. szacują. swoją.
uciążliwość. pracy,. psychologiczne. koszy. pracy. oraz. uzyskiwaną. gratyfikację.
finansową..Odkryto.natomiast.istotne.statystycznie.różnice.w zakresie.jakości.
życia. spodziewanej.za.5. lat. (F.=3,72,.p.=.0,01)..Test.NIR.wskazał. istotność.
różnic.między.przedstawicielami.zawodów.typu.Rzeczy.i Ludzie.oraz.Rzeczy.
i  Idee..Najlepiej. szacują.swoja.przyszłość.(średni.wynik.8,45).osoby.pracują-
ce.w zawodach.typu.Idee.(dziennikarze,.artyści)..Optymizmu.nie.brakuje.też.
(średni.wynik.8,01).osobom.pracującym.z ludźmi.(jak.menedżerowie,.sprze-
dawcy,.nauczyciele)..Zawody.społeczne.są.często.wybierane.przez.osoby.eks-
trawertywne,.zatem.przejawiające.skłonność.do.przeżywania.emocji.pozytyw-
nych,.co.z kolei.sprzyja.optymizmowi.

Najmniejszymi.optymistami.(średni.wynik.7,35).są.natomiast.osoby.pra-
cujące. z  rzeczami. (mechanicy,. robotnicy,. kucharki).. Powyższe.wyniki. kore-
spondują. częściowo. z  wynikami. przedstawionymi. w  „Diagnozie. Społecznej.
2009”,.w której.wykazano.brak.optymizmu.u rolników,.robotników,.malarzy.
czy.pomocy.domowych,. a wysoki.optymizm.m.in..u nauczycieli. akademic-
kich,.lekarzy.czy.policjantów.[„Diagnoza.Społeczna.2009”,.ss..240–256].

Przedstawiciele.badanych.grup.różnią.się.również.w zakresie.liczby.godzin.
pracy.w ciągu.przeciętnego.dnia.roboczego..Najwięcej.pracują.osoby.z rzecza-
mi.(8,66.godzin.w ciągu.dnia)..Istotnie.krócej.zaś.osoby.pracujące.z ludźmi.
(7,04).i ideami.(7,64)..
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5.2. Związki psychologicznego funkcjonowania z wybranymi czynnika-
mi uciążliwości pracy, gratyfikacji finansowej i demograficznymi

W  niniejszym. opracowaniu. postawiono. również. pytanie. o  związek. jakości.
życia.(aktualnej.i spodziewanej.za.5.lat).i ogólnego.stanu.zdrowia.z czynnikami.
uciążliwości.pracy,.gratyfikacji.finansowej.i wybranymi.czynnikami.demogra-
ficznymi.(wiek).oraz.stażem.pracy..Wyniki.analizy.korelacji.zaprezentowano.
w tabeli.2.
Tabela 2. Analiza związków między jakością życia aktualną i  spodziewaną za 
5 lat oraz ogólnym stanem zdrowia a  czynnikami uciążliwości pracy, stażem 
pracy, czynnikami gratyfikacji finansowej i demograficznymi w czterech typach 
grup zawodowych

Zmienne Ludzie Rzeczy Dane Idee df F p Test NIR 

Jakość życia teraz 6,62 6,24 6,69 6,88 237 1,68 0,17 n.i. 

Jakość życia za 5 lat 8,01 7,35 7,93 8,45 237 3,72 0,01* 1-2, 2-4 

Ogólny stan zdrowia 21,21 10,66 19,29 20,22 235 0,26 0,84 n.i. 

Percepcja uciążliwości pracy 42,59 43,47 40,68 41,61 233 0,90 0,43 n.i. 

Psychologiczne koszty pracy 27,93 28,90 28,13 26,79 233 0,26 0,85 n.i. 

Liczba godzin pracy 7,04 8,66 8,08 7,64 231 7,90 0,00* 1-2, 1-3 

Dochód 5,28 3,53 4,00 4,11 237 0,94 0,41 n.i. 

Wzrost dochodu 3,04 2,53 3,08 3,11 237 2,18 0,09 n.i. 

Wyniki.oznaczone.*.wskazują.na.związki.istotne.statystyczne.na.poziomie.<0,05.
Źródło:.opracowanie.własne.

Jakość.życia.i ogólny.stan.zdrowia.w grupie.zawodów.typu.Ludzie.wiąże.
się.w sposób.istotny.statystycznie.jedynie.z psychologicznymi.kosztami.pracy.
(-0,29).. Im. wyższe. psychologiczne. straty. na. skutek. aktywności. zawodowej,.
tym. mniejsze. zadowolenie. z  życia.. Co. ciekawe,. bieżące. koszty. nie. znajdują.
odzwierciedlania.w jakości.życia.spodziewanej.za.5.lat..Ta.z kolei.zmienna.jest.
istotnie.i negatywnie.powiązana.ze.stażem.pracy.(-0,37).i z wiekiem.(-0,40)..
Zatem.im.dłużej.osoby.pracują,.tym.mniej.optymistycznie.patrzą.w przyszłość..

Kolejny.wymiar.psychologicznego.funkcjonowania.–.ogólny.stan.zdrowia.
jest.istotnie.i w stopniu.umiarkowanym.powiązany.z czynnikami.uciążliwości.
pracy,. czyli.percepcją.uciążliwości.pracy. (0,45). i  z psychologicznymi.koszta-
mi.pracy. (0,49).. Im.częściej.badani. spostrzegają.pracę. jako.uciążliwą. i mają.
poczucie.psychologicznych.strat.z jej.powodu,.tym.więcej.pojawia.się.u nich.
negatywnych.symptomów.fizycznych.i psychicznych.(bóle.głowy,.zmęczenie,.
lęki,.rozdrażnienie,.depresja).
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W grupie.zawodów.typu.Rzeczy.nie.wystąpiły.żadne.związki.aktualnej.ja-
kości.życia.i ogólnego.stanu.zdrowia.z analizowanymi.zmiennymi..Natomiast.
wykazano.powiązania.jakości.życia.spodziewanej.w przyszłości.ze.stażem.pracy.
(-0,34),. wiekiem. (-0,34),. wielkością. dochodu. (-0,32). i  wzrostem. dochodu.
(0,28)..Pozytywne.patrzenie.w przyszłość.wiąże.się.w tej.grupie.z czynnikami.
gratyfikacji.finansowej.(powiązanie.takie.w ogóle.nie.wystąpiło.u osób.pracują-
cych.z ludźmi)..Prawdopodobnie.jest.to.opisywany.przez.Czapińskiego.[2002,.
ss..25–35].przejaw.„uziemienia.polskiej.duszy”..Poczucie. zdrowia.fizycznego.
i psychicznego.osób.pracujących.z rzeczami.nie.wiąże.się.istotnie.statystycznie.
z żadną.z analizowanych.zmiennych.

W grupie.zawodów.typu.Dane.aktualna.jakość.życia.wykazała.związek.je-
dynie.z psychologicznymi.kosztami.pracy.(0,33).i z wielkością.dochodu.(0,45)..
Jakość.życia.za.5.lat.zaś.ze.stażem.pracy.(-0,34).i wiekiem.(-0,26),.wielkością.
dochodu.(0,32).i wzrostem.dochodu.(0,27)..Jak.widać,.powiązania.te.są.niemal.
identycznie,.jak.w grupie.zawodów.typu.Rzeczy..Ogólny.stan.zdrowia.korelu-
je.z psychologicznymi.kosztami.pracy.(0,33).oraz.wielkością.dochodu.(-0,29).
i wzrostem.dochodu.(-0,35)..

Jakość.życia.przedstawicieli.zawodów.typu.Idee.wiąże.się.z psychologicz-
nymi.kosztami.pracy.(-0,30),.stażem.pracy.(0,38),.dochodem.(0,38).i wiekiem.
(0,33)..W tej.grupie.wiek.jest.również.powiązany.negatywnie.z jakością.życia.
za.5.lat.(-0,35)..Wzrost.dochodu.posiada.powiązanie.z jakością.życia.za.5.lat.
(0,28).i ogólnym.stanem.zdrowia.(-0,28).

Prawdopodobnie.jednym.z ciekawszych.spostrzeżeń.w odniesieniu.do.po-
wyższej. analizy. jest. to,. że. funkcjonowanie.psychologiczne.osób.pracujących.
z ludźmi.jest.powiązane.z inną.kategorią.czynników.niż.w pozostałych.gru-
pach..Wśród.korelatów.jakości.życia.i ogólnego.stanu.zdrowia.tej.grupy.zawo-
dowej.nie.pojawiły.się.w ogóle.czynniki.gratyfikacji.finansowej,.podczas.gdy.
u  przedstawicieli. innych. grup. zawodowych. wielkość. dochodu. i  jego. wzrost.
wchodzą.w znaczną.liczbę.związków.ze.zmiennymi.funkcjonowania.psycholo-
gicznego.(Dane).

5.3. Uwarunkowania ogólnego stanu zdrowia przedstawicieli różnych 
grup zawodowych

Zły. ogólny. stan. zdrowia. jest. rozumiany. jako. występowanie. negatywnych.
symptomów.w sferze.fizycznej.i psychicznej..Wymienić.tu.zatem.należy.m.in.:.
bóle.głowy,.osłabienie. i wyczerpanie,.poczucie.bycia.chorym.(sfera.fizyczna).
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oraz.lęk,.zdenerwowanie,.bezsenność,.stany.depresyjne,.poczucie.nieradzenia.
sobie.z zadaniami.(sfera.psychiczna)..W celu.odpowiedzi.na.pytanie.o uwarun-
kowania.ogólnego.stanu.zdrowia.(w niniejszym.opracowaniu.ograniczono.się.
tylko.do.tego.wymiaru.psychologicznego.funkcjonowania).w poszczególnych.
grupach.zawodowych.przeprowadzono.analizę.regresji.krokowej.postępującej.
kolejno.dla.każdej.z nich.(Ludzie,.Rzeczy,.Dane,.Idee).

W  tabeli.3.. zamieszczono.wyniki. regresji. zmiennej.ogólny. stan. zdrowia.
w grupie.przedstawicieli.zawodów.typu.Ludzie.
Tabela 3. Uwarunkowania ogólnego stanu zdrowia przedstawicieli zawodów 
typu Ludzie. Wyniki analizy regresji krokowej postępującej

Podsumowanie.regresji.zmiennej.zależnej:
Ogólny.stan.zdrowia.przedstawicieli.zawodów.typu.LUDZIE
R=.,617.R2=.,380.Skoryg..R^2=.,326
F(5,57)=7,0095.p<,000.Błąd.std..estymacji:.10,43
Predyktory.ogólnego.stanu.zdrowia

BETA

Błąd.
st. Błąd.st.

BETA B B t(90) p
W..wolny -2,787 2,066 -1,348 0,186
Psychologiczne.koszty.pracy 0,312 0,134 0,337 0,144 2,332 0,023
Jakość.życia.teraz -0,282 0,112 -2,296 0,915 -2,508 0,014
Wykształcenie 0,125 0,086 2,836 0,022 2,184 0,035
Spostrzegana.uciążliwość.pracy 0,212 0,106 0,063 0,031 1,999 0,123
Wielkość.dochodu 0,158 0,096 0,235 0,142 1,644 0,109
Podsumowanie.regresji.wielokrotnej.krokowej

Krok
Wie-
lokr. Wielokr. R-kwadrat F.-.do

+do/-z R R-kwadr. zmiana Wprow. p
Psychologiczne.koszty.pracy 1 0,487 0,237 0,237 19,019 0,000
Jakość.życia.teraz 2 0,537 0,288 0,051 4,310 0,042
Wykształcenie 3 0,581 0,346 0,059 4,405 0,031
Spostrzegana.uciążliwość.pracy 4 0,888 0,789 0,013 2,064 0,160
Wielkość.dochodu 5 0,897 0,806 0,016 2,703 0,109

Źródło:.opracowanie.własne.

Na.podstawie.analizy.krokowej.postępującej.można.uznać,.że.wyznaczni-
kami.ogólnego.stanu.zdrowia.w grupie.pracowników.typu.Ludzie.są:.psycho-
logiczne.koszty.pracy,.aktualna.jakość.życia.oraz.wykształcenie..Wymienione.
zmienne.łącznie.modyfikują.38%.wariancji.ogólnego.stanu.zdrowia..Najwięk-
sze.znaczenia.mają.psychologiczne.koszty.pracy,.które.zostały.wprowadzone.do.
modelu.wyznaczników.w pierwszym.kroku.i warunkują.niemal.24%.zmienno-
ści.ogólnego.stanu.zdrowia..Psychologiczne.koszty.pracy.to.negatywne.dozna-
nia.w sferze.psychologicznego.dobrostanu.na.skutek.takiej.uciążliwości.pracy,.
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która.przekracza.adaptacyjne.możliwości.osoby..Dość.oczywiste.jest.zatem,.że.
czynnik.ten.implikuje.zaistnienie.niepożądanych.symptomów.fizycznych.(jak.
bóle.głowy,.osłabienie.i wyczerpanie,.poczucie.bycia.chorym).i psychicznych.
(lęk,.bezsenność.depresja,.nieradzenie.sobie.z zadaniami)..

Kolejnymi.czynnikami.istotnymi.dla.ogólnego.stanu.zdrowia.osób.zawo-
dowo.pracujących.z ludźmi.jest.aktualna.jakość.życia.i wykształcenie..Po.dołą-
czeniu.tych.czynników.do.modelu.wariancja.zmiennej.zależnej.wzrasta.kolejno.
do.niemal.29%.i ponad.34%..Jakość.życia.oznacza.tu.stan.ogólnej.satysfakcji.
z życia.jako.całości,.nie.dziwi.zatem.powiązanie.go.z psychicznym.i fizycznym.
samopoczuciem..Wyższe.wykształcenie.w grupie.zawodów.typu.Ludzie.ozna-
cza.w praktyce.zajmowanie.prestiżowych.stanowisk.(dyrektor,.menedżer).lub.
wyższy.poziom.kompetencji.zawodowych.(ukończone.studia.podyplomowe)..
Wiązać.się.to.może.z wyższym.poziomem.zasobów.osobowych.oraz.konkret-
nymi.profitami.czerpanymi.z awansu.pionowego.bądź.poziomego..

Podobne. analizy. przeprowadzono. dla. kolejnych. grup,. a  ich. wyniki. za-
mieszczono.w tabelach.4.,.5..i 6.
Tabela 4. Uwarunkowania ogólnego stanu zdrowia przedstawicieli zawodów 
typu Rzeczy. Wyniki analizy regresji krokowej postępującej

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: 
Ogólny stan zdrowia przedstawicieli zawodów typu RZECZY    

R= ,346  R2= ,119  Skoryg. R^2= ,065    
F(3,49)=2,221  p<,097  Błąd std. estymacji: 13,644    

 Błąd st.  Błąd st.   Predyktory ogólnego stanu zdrowia 
 BETA   BETA B B t(90) p 

W. wolny   34,203 13,478 2,603 0,012 
Psychologiczne koszty pracy 0,267 0,137 0,293 0,151 1,942 0,057 

Wzrost dochodu -0,235 0,135 -2,269 1,550 -1,737 0,088 
Liczba godzin pracy 0,173 0,138 -1,801 1,438 -1,125 0,216 

Podsumowanie regresji wielokrotnej krokowej 
Krok Wielokr. Wielokr. R-kwadrat F - do  

 +do/-z R R-kwadr. zmiana Wprow. p 
Jakość życia teraz 1 0,214 0,046 0,046 2,468 0,122 
Wzrost dochodu 2 0,302 0,091 0,045 2,49 0,120 

Psychologiczne koszty pracy 3 0,346 0,119 0,028 1,570 0,216 
 

Źródło:.opracowanie.własne.

W testowanym.modelu.uwarunkowań.ogólnego.stanu.zdrowia.pracowni-
ków.zawodów.typu.Rzeczy.żadna.ze.zmiennych.nie.przekroczyła.progu.istot-
ności. statystycznej.. Prawdopodobnie. dla. tej. grupy. osób. istnieje. taki. zestaw.
czynników. ważnych. dla. poczucia. psychicznego. i  fizycznego. zdrowia,. który.
nie.został.uwzględniony.w prezentowanym.projekcie.badawczym..Najbliższe.
progowi.istotności.statystycznej.były.psychologiczne.koszty.pracy.(0,05),.ozna-
czające,.podobnie.jak.wynik.ogólnego.stanu.zdrowia,.straty.w sferze.psycholo-
gicznego.dobrostanu.
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Wyznacznikami. ogólnego. stanu. zdrowia. w  grupie. pracowników. typu.
Dane.są:.aktualna.jakość.życia.(około.14.%.wariancji.zmiennej.zależnej)..Po.
dołączeniu. wzrostu. dochodu. procent. wariancji. wzrasta. o  około. 6%.. Cały.
model.wyjaśnia.łącznie.ponad.26%.zmienności.ogólnego.stanu.zdrowia.wśród.
osób.pracujących. z danymi..Podobnie. jak.w przypadku.modelu. regresji. dla.
grupy.osób.pracujących.z rzeczami,.należałoby.poszukać.innych.czynników,.
które.można.by.uznać.za.predyktory.ogólnego.stanu.zdrowia..
Tabela 5. Uwarunkowania ogólnego stanu zdrowia przedstawicieli zawodów 
typu Dane. Wyniki analizy regresji krokowej postępującej

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: 
Ogólny stan zdrowia przedstawicieli zawodów typu DANE    

R= ,511  R2= ,261 Skoryg. R^2= ,207    
F(4,55)=4,861  p<,000  Błąd std. estymacji: 10,509    

 Błąd st.  Błąd st.   Predyktory ogólnego stanu zdrowia 
 BETA BETA B B t(90) poziom p 

W. wolny   40,203 10,378 3,842 0,000 
Jakość życia teraz -0,242 0,124 -1,878 0,966 -1,943 0,057 
Wzrost dochodu -0,242 0,117 -2,112 1,027 -2,055 0,044 

Psychologiczne koszty pracy 0,132 0,111 0,030 0,025 1,184 0,244 
Podsumowanie regresji wielokrotnej krokowej 

Krok Wielokr. Wielokr. R-kwadrat F - do  
 +do/-z R R-kwadr. zmiana Wprow. poziom p 

Jakość życia teraz 1 0,371 0,138 0,138 9,331 0,003 
Wzrost dochodu 2 0,442 0,195 0,057 4,079 0,048 

Psychologiczne koszty pracy 3 0,866 0,750 0,010 3,820 0,244 

Źródło:.opracowanie.własne..

Podobne. refleksje. nasuwają. się. podczas. analizowania. wyników. zamiesz-
czonych.w tabeli.6..Testowany.model.uwarunkowań.ogólnego.stanu.zdrowia.
przedstawicieli.zawodów.typu.Idee.wyjaśnia.jedynie.nieco.ponad.24%.warian-
cji. zmiennej. zależnej..Głównymi.predyktorami.okazały. się:.wzrost.dochodu.
i percepcja.uciążliwości.pracy.(obydwie.zmienne.wyjaśniają.łącznie.15,6%.wa-
riancji.Ogólnego.stanu.zdrowia)..W trzecim.kroku.włączone.zostaje.wykształ-
cenie,.co.powoduje.wzrost.wariancji.zmiennej.wyjaśnianej.o kolejnych.6,2%..
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Tabela 6. Uwarunkowania ogólnego stanu zdrowia przedstawicieli zawodów 
typu Idee. Wyniki analizy regresji krokowej postępującej

Podsumowanie.regresji.zmiennej.zależnej:
Ogólny.stan.zdrowia.przedstawicieli.zawodów.typu.IDEE

R=.,504.R2=.,254.Skoryg..R^2=.,183
F(5,53)=3,613.p<,000.Błąd.std..estymacji:.10,01

Predyktory.ogólnego.stanu.zdro-
wia

Błąd.
st. Błąd.st.

BETA B B t(90) poziom.p
W..wolny -3,979 12,159 -0,327 0,744
Wzrost.dochodu -0,332 0,132 -2,458 0,980 -2,507 0,015
Spostrzegana.uciążliwość.pracy 0,360 0,126 -0,397 0,139 2,859 0,006
Wykształcenie 0,257 0,119 3,119 1,450 2,149 0,036
Liczba.godzin.pracy .-0,157 0,131 -0,638 0,533 -0,197 0236
Jakość.życia.za.5.lat 0,129 0,124 0,065 0,026 1,023 0,305
Podsumowanie.regresji.wielokrotnej.krokowej

Krok
Wie-
lokr. Wielokr.

R-
kwadrat F.-.do

+do/-z R R-kwadr. zmiana Wprow.
po-

ziom.p
Wzrost.dochodu 1 0,279 0,078 0,078 4,836 0,031
Percepcja.uciążliwości.pracy 2 0,395 0,156 0,078 5,205 0,026
Wykształcenie 3 0,468 0,219 0,062 4,402 0,040
Liczba.godzin.pracy 4 0489 0,789 0,013 2,064 0,238
Jakość.życia.za.5.lat 5 0,504 0,806 0,016 2,703 0,305

Źródło:.opracowanie.własne.

Osoby.pracujące.z ideami.to.głównie.artyści.i dziennikarze..Dlaczego.aku-
rat.wzrost.dochodu.okazał.się.istotnym.czynnikiem.(im.mniejszy.wzrost,.tym.
więcej.negatywnych.oznak.zdrowia.fizycznego.i psychicznego)?.Odpowiedź.na.
to.pytanie.wymagałaby.odrębnego.postępowania.badawczego..Na.uwagę.za-
sługuje.fakt,.że.również.u osób.pracujących.z danymi.wzrost.dochodu.przekro-
czył.próg.istotności.statystycznej.(0,04)..W żadnym.z analizowanych.modeli.
nie.pojawiła.się.natomiast.wielkość.dochodu,.która.w odróżnieniu.od.wzrostu.
dochodu.wydaje.się.mieć.charakter.bardziej.statyczny..

Podsumowując.powyższą.analizę,.stwierdzić.należy,.że.testowane.modele.
w niewielkim.stopniu.wyjaśniają.zmienność.ogólnego.stanu.zdrowia..Najważ-
niejsze. predyktory. znajdują. się. zatem. poza. zestawem. analizowanych. zmien-
nych..Nie.uwzględniono.tu.bowiem.tak.istotnych.dla.zdrowia.(głownie.psy-
chicznego).aspektów.jak:.osobowość,.życie.społeczne.czy.styl.życia..
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Zakończenie

Wiele.osób.w świadomy.sposób.usiłuje.kształtować.jakość.swojego.życia..Prze-
jawem. takiego. dążenia. jest. najwłaściwszy,. z  punktu. widzenia. własnych. po-
trzeb.i zdolności,.wybór.drogi.zawodowej..Wybrane.jednostki.wykazują.nawet.
gotowość.do.zmiany.ścieżki.kariery,.jeśli.dotychczasowa.nie.stała.się.źródłem.
pełnego.zadowolenia.czy.wiązała. się. z negatywnymi.doświadczeniami.. Inna.
aktywność.zawodowa,.zwłaszcza.dopasowana.do.możliwości.i potrzeb.osoby,.
może.bowiem.zaowocować.większymi.korzyściami.rozwojowymi,.finansowy-
mi.i społecznymi,.a przede.wszystkim.wyższą.jakością.życia..

Uzyskane.w toku.prezentowanego.postępowania.badawczego.wyniki.nie.
wskazują.jednak.na.istnienie.znaczących.rozbieżności.w zakresie.psychologicz-
nego.funkcjonowania.w skali.całych.grup.zawodowych.(Ludzie,.Rzeczy,.Dane,.
Idee)..Jedynie.o osobach.pracujących.z rzeczami.(mechanik,.robotnik,.kuchar-
ka,.szwaczka),.można.powiedzieć,.że.patrzą.w przyszłość.mniej.pozytywnie.niż.
przedstawiciele.innych.typów.profesji..Poszukując.korelatów.psychologicznego.
funkcjonowania,.stwierdzono,.że.wśród.pracowników.zawodów.typu.Ludzie.
(nauczyciel,. lekarz,.pielęgniarka,.menedżer,. sprzedawca).mają.one. inny.cha-
rakter.niż.w pozostałych.grupach..Główna.różnica.dotyczy.braku.powiązań.
z czynnikami.gratyfikacji.finansowej..Nie.znalazły.się.one.również.w mode-
lach.uwarunkowań.ogólnego.stanu.zdrowia.tej.grupy..Dochód.i  jego.wzrost.
pozostają. natomiast. w  istotnych. związkach. z  wymiarami. psychologicznego.
funkcjonowania.osób.pracujących.z rzeczami,.danymi.(informatyk,.księgowy,.
bibliotekarz).i ideami.(artysta,.dziennikarz),.a w przypadku.dwóch.ostatnich.
typów.zawodów.wzrost.dochodu.okazał.się.być.wyznacznikiem.poczucia.zdro-
wia.psychicznego.i fizycznego.

Wyniki.powyższych.badań,.jak.i wielu.innych.ukierunkowanych.na.od-
krywanie.możliwych.różnic.między.przedstawicielami.odmiennych.zawodów,.
mogą.stać.się.tylko.jednym.z wielu.przyczynków.do.myślenia.o jakości.życia.
z perspektywy.kariery.zawodowej..
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Wsparcie społeczne i wypalenie zawodowe
pracowników ośrodków pomocy społecznej

Social support and burnout among social workers

Abstract: The term burnout is described as a syndrome which consists of 
three dimension: emotional exhaustion, depersonalization and reduced per-
sonal accomplishment. In general, burnout develops in response to chro-
nic exposure to job-related stressors and across all occupation groups. This 
study examined the relationship between social support and job burnout 
among employees of the social welfare centre. Data were obtained from 
119 social workers. Burnout was measured by polish version of the Maslach 
Burnout Inventory. Social support was measured by Cieślak Social Support 
Scale. Findings suggests that boss (management, director) support is more 
significant predictor of burnout than coworker, family and friends support.

Key-words: job stress, burnout, social support, social workers.

Wprowadzenie

Problematyka.funkcjonowania.człowieka.w środowisku.pracy.jest.przedmio-
tem.zainteresowania.wielu.dyscyplin.naukowych..Wiele.z nich.doczekało.się.
własnych.subdyscyplin.tematycznie.związanych.z pracą..Mamy.więc.dziś.psy-
chologię.pracy,.pedagogikę.pracy,.socjologię.pracy.czy.medycynę.pracy..U zbie-
gu.wspomnianych.dyscyplin.naukowych.znalazła.swoje.miejsce.teoria.wypale-
nia.zawodowego.i radzenia.sobie.z nim.w środowisku.pracy.

Wypalenie zawodowe

Zgodnie.z definicją.C..Maslach.[1982].wypalenie.zawodowe.to.„syndrom.wy-
czerpania. emocjonalnego,. depersonalizacji. i  obniżonego. poczucia. osiągnięć.
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osobistych,.który.występuje.u osób.pracujących.z ludźmi.w pewien.określony.
sposób..Jest.on.odpowiedzią.na.chroniczny.stres.emocjonalny.wywołany.inten-
sywnym.zaangażowaniem.w problemy.innych.ludzi”..Ten.szczególny.sposób.
pracy,.o którym.mówi.C..Maslach,.wymaga.od.pracowników.silnego.zaanga-
żowania.się.w relacje.interpersonalne.z drugim.człowiekiem..H..Sęk.[2000],.
autorka.licznych.badań.nad.wypaleniem.zawodowym,.określa.te.zawody.jako.
„społeczne.i usługowe.zarazem”..Do.grupy.osób.w szczególny.sposób.narażo-
nych. na. wypalenia. należą:. nauczyciele,. lekarze,. pielęgniarki,. terapeuci,. pra-
cownicy.socjalni,.psycholodzy,.pedagodzy,.wychowawcy,.doradcy.zawodowi,.
trenerzy,.siostry.zakonne,.księża,.logopedzi,.opiekunowie,.prawnicy,.personel.
więzienny,. stewardessy.. Wśród. osób.narażonych.na.wypalenie.wymienia. się.
również. rodziców. dzieci. autystycznych. i  niepełnosprawnych. intelektualnie,.
a także.opiekunów.osób.przewlekle.chorych,.niedołężnych.lub.starszych..

C..Maslach,.precyzując.pojecie.wypalenia,.zwraca.uwagę.na.jego.trzy.czę-
ści.składowe.i określa.je.mianem.trzech.wymiarów.wypalenia.zawodowego..

Jednym.z wymiarów.wypalenia.jest.wyczerpanie.emocjonalne..Główne.ob-
jawy.wyczerpania.to.narastające.poczucie.zmęczenia,.bóle.głowy,.bezsenność,.
zaburzenia. rytmu.serca,.a  także. spadek.odporności.objawiający. się.częstymi.
infekcjami..Obok.rzeczywistych.dolegliwości.mogą.pojawić.się.objawy.hipo-
chondryczne,.będące.próbą.ucieczki.przed.problemami,.z którymi.pracownik.
nie. potrafi. już. sobie. radzić.. Objawom. somatycznym. towarzyszy. znudzenie,.
zniechęcenie,.pesymizm,.impulsywność,.drażliwość.i złość..Obniżeniu.ulega.
również. ogólny. poziom. aktywności. pracownika.. Realizacja. zadań. zawodo-
wych.wymaga.ogromnego.nakładu.energii..Wyczerpanie.emocjonalne.w pro-
cesie.stopniowego.wypalenia.się.jest.pierwszą.reakcją.na.stres.w pracy..Powin-
no.być.ono.potraktowane.jako.sygnał.ostrzegający.przed.rozwojem.wypalenia.
pełnoobjawowego.

Drugim.wymiarem.wypalenia.zawodowego.jest.depersonalizacja,.określa-
na.również.jako.obronne.dystansowanie.się.lub.cynizm..Depersonalizacja.pole-
ga.na.stopniowym.zwiększaniu.dystansu.emocjonalnego.wobec.podopiecznych.
i  współpracowników.. Unikanie. autentycznego. kontaktu. chroni. pracownika.
przed.angażowaniem.się.w problemy.innych.ludzi,.a tym.samym.przed.eksplo-
atowaniem.nadszarpniętych.już.dość.mocno.własnych.zasobów..O mniejszym.
zaangażowaniu.w pracę.z podopiecznymi.świadczy.między.innymi:.tendencja.
do.częstszego.zajmowania.się.sprawami.organizacyjnymi,.odwlekanie.momen-
tu.rozpoczęcia.i skracanie.spotkań.z podopiecznymi,.niemożność.skoncentro-
wania.się.na.sprawach.klientów,.uciekanie.myślami.do.spraw.niezwiązanych.
z pracą.zawodową,.schematyczne,.rutynowe.działania.podczas.pracy.z klien-
tami,.okazywanie.klientom.negatywnych.emocji,.demonstrowanie.zmęczenia,.
znużenia.czy.zniechęcenia..Sposobem.na.uniknięcie.wyczerpujących.emocjo-
nalnie.kontaktów.jest.zdepersonalizowanie.klienta,.tj..symboliczne.odebranie.
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mu.części.człowieczeństwa..Podopieczni.określani.są.przymiotnikami,.zwra-
cającymi.uwagę.na.ich.ułomności,.problemy.czy.cechy.szczególne..Odczłowie-
czanie.pozwala.zajmować.się.„przypadkiem”,.„bezrobotnym”,.„narkomanem”,.
staruszkiem”.a nawet.„wariatem”.lub.„głupkiem”..Dzięki.takiemu.zabiegowi,.
nie.człowiek.z towarzyszącymi.mu.emocjami,.a problem.jest.obiektem.zainte-
resowania.pracownika..Wystarczy.więc,.jeśli.będzie.on.należycie.wykonywał.
swoje. obowiązki.. Podopieczni. interpretują. te. zachowania. jako:. obojętność,.
brak.współczucia,.niedostrzeganie.lub.umniejszanie.ich.potrzeb,.negatywizm,.
cynizm,.a nawet.bezduszność.

Ten.sposób.regulowania.poziomu.zaangażowania.w pracę.daje.szybki.efekt..
Człowiek,.który.nie.angażuje. się.w pracę,.nie. traci.energii..Szybko.uzyskuje.
efekt.uwolnienia. się.od.napięcia.. Jest. to. jednak.sposób,.który.prowadzi.nie-
uchronnie.do.klęski..Już.wkrótce.zaowocuje.brakiem.osiągnięć.zawodowych..
Ktoś,.kto.nie.angażuje.się.zbytnio.w swoją.pracę,.nie.jest.za.nią.również.chwa-
lony,.nie.dostaje.rzeczywistych. lub.symbolicznych.nagród..Wówczas.rozwija.
się.poczucie.niezadowolenia.z siebie,.ale.również.niezadowolenie.z powodu.ko-
nieczności.zajmowania.się.klientami..Wykonywanie.pracy.traci.sens,.a stąd.już.
tylko.krok.do.kolejnego.etapu.wypalenia.zawodowego..

Obniżone.poczucie.osiągnięć.osobistych.to.trzeci.wymiar.wypalenia.zawo-
dowego,.który.wydaje.się.naturalną.konsekwencją.wyczerpania.emocjonalne-
go.i depersonalizacji..Pracownik.coraz.rzadziej.ma.okazję.cieszyć.się.efektami.
swojej.pracy..Jest.niezadowolony.z siebie,.ma.poczucie,.że.nic.mu.się.nie.udaje..
Rośnie. świadomość. własnych. braków.. Zmęczenie,. zniechęcenie. i  dystans.
przyczyniają. się.do.zniekształcenia. sposobu.oceny.rzeczywistości..Specjalista.
w swojej.dziedzinie.wysoko.ocenia.osiągnięcia.współpracowników,.zaś.bardzo.
nisko.własne.kompetencje.zawodowe. i przydatność.do.roli.osoby.zawodowo.
pomagającej.innym.ludziom..Każdy.kolejny.dzień.zwiększa.jego.frustrację..Bi-
lans.osiągnięć.zawodowych.okazuje.się.ujemny..Generalizacja.doświadczenia,.
jakim.jest.poczucie.braku.sukcesu,.może.rozszerzyć.poczucie.niespełnienia.na.
inne.sfery.życia.np..towarzyskiego.czy.rodzinnego..

Objawy.wypalenia,.zgodnie.z  teorią.C..Maslach,.zazwyczaj. rozwijają. się.
w określonej.kolejności,.począwszy.od.wyczerpywania.się.sił,.poprzez.zwiększa-
nie.się.dystansu.wobec.podopiecznych,.aż.do.poczucia.niezadowolenia.z osią-
gnięć.zawodowych..Możliwy.jest.jednak.indywidualny.wzór.rozwoju.procesu.
wypalenia.się,.z pominięciem.któregoś.z wymiarów.lub.rozwój.poszczególnych.
objawów.w nieco.innej.niż.przewidziana.kolejności.

Na.rozwój.wypalenia.zawodowego.mają.wpływ.uwarunkowania.indywi-
dualne,.organizacyjne.i społeczne..Do.cech.indywidualnych.jednostki,.sprzyja-
jących.wypaleniu.zawodowemu.zaliczyć.można:.niską.samoocenę,.niepewność,.
defensywność,.zależność,.bierność.[Terelak.2001],.poczucie.kontroli.zewnętrz-
nej,.nieracjonalne.przekonania.o roli.zawodowej,.niskie.poczucie.skuteczności.
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zaradczej,.specyficzny.typ.kontroli.polegający.na.unikaniu.sytuacji.trudnych.
[Sęk.1996],.wysoką.reaktywność.i silną.motywację.do.pracy.[Golińska,.Świę-
tochowski.1998]..

Do.interpersonalnych.źródeł.wypalenia.zalicza.się.przede.wszystkim.emo-
cjonalnie.obciążające. relacje. z podopiecznymi. i wszystkie. te. stresujące. sytu-
acje,. które.wynikają. z  kontaktów. z przełożonymi. i współpracownikami,. tj.:.
konflikty.interpersonalne,.rywalizacja,.brak.wzajemnego.zaufania,.zaburzona.
komunikacja,.przemoc.psychiczna,.agresja.werbalna,.mobbing,.zamierzone.lub.
niezamierzone. przyczynianie. się. pracodawcy. do. obniżenia. poczucia. własnej.
wartości. i  samoskuteczności. pracowników,.np.. kwestionowanie. kompetencji.
czy.blokowanie.aktywności.twórczej.swych.podwładnych.

Organizacyjne.źródła.wypalenia.wynikają.z wadliwej.organizacji. roli.za-
wodowej. pełnionej. przez. pracownika,. kiedy. jest. on. przeciążony. nadmierną.
liczbą.obowiązków,.gdy.stawiane.mu.wymagania.są.wzajemnie.sprzeczne.lub.
niezgodne.z jego.systemem.wartości,.gdy.nie.zaspokajają.jego.ambicji..Orga-
nizacyjne.uwarunkowania.wypalenia.mogą.być.również.związane.z fizycznym.
środowiskiem.pracy.(np.:.hałas,.zatłoczenie,.źle.dopasowane.sprzęty.biurowe.
lub.ich.brak),.ze.sposobem.wykonywania.pracy.(np.:.pośpiech,.monotonia,.nie-
rytmiczność.przebiegu.pracy.np.:.częste.spiętrzenia.pracy,.praca.w godzinach.
wieczornych.lub.nocnych),.z funkcjonowaniem.pracownika.jako.członka.orga-
nizacji.(np:..odpowiedzialność.za.rzeczy.i ludzi,.brak.udziału.w podejmowaniu.
decyzji,. brak. możliwości. wypowiadania. swojej. opinii. w  sprawach. istotnych.
dla.organizacji),.z jednoczesnym.funkcjonowaniem.pracownika.w organizacji.
i poza.nią.(np:.niemożność.pogodzenia.obowiązków.zawodowych.z obowiąz-
kami. wobec. rodziny,. przyjaciół. lub. z  rozwojem. własnych. pozazawodowych.
zainteresowań).[Łoboda.1990].

Wyniki.badań.opublikowanych.przez.Europejską.Agencję.Bezpieczeństwa.
i Zdrowia.Pracy.[http://osha.europa.eu/pl/topics/stress/index_html].wskazują,.
że.stres.zajmuje.drugie.miejsce.wśród.najczęściej.zgłaszanych.problemów.zdro-
wotnych. związanych. z  pracą. zawodową,. połowa. wszystkich. straconych. dni.
roboczych.ma. związek. z  doświadczaniem.konsekwencji. stresu. zawodowego,.
a koszty.stresu.związanego.z pracą.zawodową.w 15.krajach.Unii.Europejskiej.
w 2002.r..wyniosły.aż.20.miliardów.euro..Nie.dziwi.więc.fakt,.że.zainteresowa-
nie.naukowców.problematyką.wypalenia.zawodowego.przesuwa.się.w kierun-
ku.konstrukcji.skutecznych.programów.profilaktycznych.i interwencyjnych..

Strategie. zapobiegające. rozwojowi. wypalenia. zawodowego. umownie. po-
dzielić.można.na.2.grupy:.strategie.realizowane.na.poziomie.indywidualnym.
i  strategie. realizowane.na.poziomie. instytucji. [Cieślak,.Łuszczyńska-Cieślak.
2001,.Cieślak.2002,.Anczewska,.Roszczyńska.2004.]..

Strategie.realizowane.na.poziomie.indywidualnym.polegają.na.podejmo-
waniu.przez.pracowników.takich.działań,.które.pomogą.im.w radzeniu.sobie.
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ze.stresem..Może.to.być.np.:.praktykowanie.ulubionych.sposobów.spędzania.
wolnego. czasu,. np.:. uprawianie. sportu,. spacery,. czytanie. książek,. słuchanie.
muzyki,.prace.w ogródku.itp.,.stosowanie.relaksacji,.diet,.masaży,.realistycz-
na.ocena.własnych.możliwości,.aspiracji,.poszukiwanie.wsparcia.społecznego.
w rodzinie,.przyjaciołach,.znajomych.poprzez.dyskusje.o różnych.doświadcze-
niach.zawodowych,.źródłach.stresu.w pracy.i wspólne.odnajdywanie.rozwią-
zań.trudnych.sytuacji.zawodowych.

Strategie. realizowane.na.poziomie. instytucji.wymagają. od.przełożonych.
zaangażowania.się.w proces.wprowadzania.zmian.w organizacji,.który.przy-
czyni.się.do.obniżenia.poziomu.wypalenia.zawodowego.pracowników..Może.
to. być:. zmniejszenie. obciążenia. pracownika. zadaniami. zawodowymi,. uela-
stycznienie.czasu.pracy,.dostosowanie.zadań.do.preferencji.pracownika,.wzrost.
jego. autonomii,. umożliwienie. pracownikowi. podejmowania. decyzji,. precy-
zyjne. zdefiniowanie. ról. zawodowych. (określenie. zakresu.praw,.obowiązków,.
sposobów. rozliczania. się. z  realizowanych. zadań),. superwizje,. szkolenia.pod-
noszące.poziom.wiedzy.pracownika.na.temat.jego.funkcjonowania.w zespole.
pracowniczym,.treningi.rozwijające.umiejętność.radzenia.sobie.pracownika.ze.
stresem,.zmiana.systemu.komunikacji.w instytucji,.zmiana.sposobów.nagra-
dzania.pracowników,.stworzenie.przejrzystej.struktury.awansu,.wprowadzenie.
służb. medycznych. i  psychologicznych. zajmujących. się. wsparciem. psycholo-
gicznym.pracowników,.opracowanie.formalnego.systemu.rozwiązywania.pro-
blemów.i konfliktów.w organizacji,.doskonalenie.sposobów.instrumentalnego.
i  emocjonalnego. wsparcia. w  pracy,. np.:. inicjowanie. rozwoju. pracowniczych.
grup.wsparcia,.propagowanie.konsultacji.z bardziej.doświadczonymi.pracow-
nikami,.wyjazdy.integracyjne,.budowanie.klimatu.społecznego.instytucji,.in-
tegracja.pracowników.

Ponadto,.tak.na.poziomie.indywidualnym,.jak.i na.poziomie.organizacji.
możliwe.jest.przeciwdziałanie.stresowi. i wypaleniu.zawodowemu.poprzez. li-
kwidowanie.źródeł.stresu.w pracy.

Wsparcie społeczne

Jednym.z ważniejszych.czynników,.sprzyjających.radzeniu.sobie.z wypaleniem.
zawodowym,.jest.szeroko.rozumiane.wsparcie.społeczne..Techniki.polegające.
na.korzystaniu.z wsparcia.osób.bezpośrednio.lub.pośrednio.związanych.z wy-
konywaną.pracą.wymieniane.są.zarówno.w grupie.technik.realizowanych.na.
poziomie.indywidualnym,.jak.i oddziaływań.na.poziomie.instytucjonalnym..

Problematyka.wsparcia.społecznego.pojawiła.się.w obszarze.zainteresowa-
nia.naukowców.w  latach. siedemdziesiątych,.kiedy. to.po. raz.pierwszy. zwró-
cono.uwagę.na.fakt,.że.ludzie,.którzy.otoczeni.są.liczną.rodziną,.znajomymi,.
przyjaciółmi,. należą. do. różnych. organizacji. społecznych,. cieszą. się. lepszym.
zdrowiem,.mają.lepsze.samopoczucie.i lepiej.radzą.sobie.z trudnymi.sytuacjami.
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życiowymi.w porównaniu.z osobami,.które.nie.miały.wokół.siebie.tak.wielu.
znajomych.i przyjaciół.[Jaworowska-Obłój,.Skuza.1986]..Ten.pozytywny.efekt.
był.wynikiem.wsparcia,.jakie.jednostki.otrzymywały.od.osób.znajdujących.się.
w ich.otoczeniu..

H..Sęk.[2000].wsparcie.społeczne.określa.jako.„rodzaj.interakcji.społecz-
nej,.która.zostaje.podjęta.przez.jednego.lub.obu.uczestników.w sytuacji.proble-
mowej,.trudnej,.stresowej,.krytycznej”.i proponuje,.by.w teoretycznej.analizie.
zjawiska.uwzględnić.następujące.założenia:
–. w toku.interakcji.między.uczestnikami.dochodzi.do.wymiany.takich.zaso-

bów,.jak:.emocje,.informacje,.instrumenty.działania.i dobra.materialne;
–. w  interakcji. społecznej. polegającej. na. wspieraniu. można. wyróżnić. dwie.

strony,.którymi.są:.osoba.wspierającą.i osoba.otrzymująca.wsparcie;
–. podstawą.skuteczności.wsparcia.jest.dopasowanie.rodzaju.i wielkości.udzie-

lanego.wsparcia.do.potrzeb.odbiorcy;
–. celem.interakcji.wspierającej.jest.zbliżenie.osoby.wspieranej.do.rozwiązania.

problemu.i przezwyciężania.kryzysu.
Ogromna.różnorodność.zachowań. ludzkich,.które.pełnią. funkcję.wspie-

rającą,.sprawia,.że.w literaturze.przedmiotu.można.spotkać.się.z próbami.po-
rządkowania.wsparcia.społecznego.wg.różnych.kryteriów..

Podstawą.wyróżnienia.rodzajów.wsparcia.jest.treść.wymiany.między.stro-
nami.interakcji..

House.[za.Cieślak.1998].dokonał.podziału.wsparcia.społecznego.na.cztery.
rodzaje:
1.. wsparcie.emocjonalne.–.polegające.na.wymianie.emocji.podtrzymujących,.

uspokajających. i  odzwierciedlających. troskę.oraz.pozytywne.ustosunko-
wania.do.osoby.wspieranej;

2.. wsparcie.wartościujące.(oceniające).–.polegające.na.wymianie.informacji,.
które.pomogą.w dokonaniu.oceny.samego.siebie,.w szczególności.oceny.
własnych.postaw.i zachowań,.a w efekcie.umożliwią.podwyższenie.poczu-
cia.własnej.wartości;

3.. wsparcie. instrumentalne.–.polegające.na.wymianie.pomocy.materialnej,.
rzeczowej,.finansowej,.usługowej.np..przekazywanie.środków.do.życia,.je-
dzenia,.lekarstw,.schronienia,.mieszkania,.wykonanie.części.zadań.osoby.
wspieranej;

4.. wsparcie.informacyjne.(poznawcze).–.polegające.na.wymianie.informacji.
sprzyjających.rozwiązaniu.problemów,.realizacji.zadań.lub.dążeniu.do.wy-
znaczonych.celów.
W praktyce.wyróżnić.można.dodatkowo.wsparcie.duchowe.–.polegające.

na.wymianie.podtrzymujących.refleksji.odnoszących.się.do.sfery.sensu.życia,.
wartości,.boga,.transcendencji.itp.
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Najbardziej. ogólny.podział. źródeł.wsparcia.pozwala.wyróżnić.naturalne..
i instytucjonalne.źródła.wsparcia..Do.naturalnych.źródeł.wsparcia.zalicza.się.
rodzinę,.przyjaciół,.znajomych,.osoby.obce.„prywatne”.(np..przechodniów.na.
ulicy,.którzy.pomagają.w sytuacji.wypadku.drogowego)..Do.instytucjonalnych.
źródeł. wsparcia. zalicza. się. natomiast. instytucje. wspierające,. których. celem.
jest.udzielanie.pomocy.osobom.znajdującym.się.w  trudnej. sytuacji. życiowej.
(ośrodki. pomocy. społecznej,. centra. pomocy. rodzinie,. ośrodki. interwencji.
kryzysowej,.poradnie,.punkty.konsultacyjne.itp..oraz.osoby,.które.z racji.peł-
nionych.funkcji.zobowiązane.są.do.udzielania.wsparcia.np..dyrektorzy.szkół,.
kierownicy.zakładów.pracy,.doradcy.metodyczni,.superwizorzy.powołani.do.
udzielania.wsparcia.itp.).

W kontekście.sytuacji.pracy,.do.najczęściej.wyróżnianych.źródeł.wsparcia.
zalicza. się. członków. rodziny,. znajomych,. przełożonych,. współpracowników.
oraz.inne.osoby,.właściwe.dla.poszczególnych.środowisk.zawodowych.(klienci,.
pacjenci,.uczniowie,.rodzice.uczniów,.rodzina.pacjentów.itp.)..

Rozróżnienie. w s p a r c i a . s t r u k t u r a l n e g o . i   f u n k c j o n a l n e g o.
jest. zabiegiem. teoretycznym. służącym. podkreśleniu. różnic. między. dwoma.
odmiennymi.drogami.realizacji.funkcji.wspierających..Wsparcie.strukturalne.
jest. efektem.przynależności. jednostki.do.określonej. grupy. społecznej..Więzi.
z grupą. i kontakty.społeczne.przez.sam.fakt. ich. istnienia,.oddziałują.wspie-
rająco.na.jednostkę,.która.znalazła.się.w trudnej.sytuacji.życiowej.[Sęk.2001]..
Wsparcie.funkcjonalne.to.wszystkie.pozostałe.formy.wsparcia,.które.wyróżnio-
no.ze.względu.na.funkcje,.jakie.pełni.wobec.jednostki.

Podstawą.do.wyodrębnienia.wsparcia.s p o s t r z e g a n e g o . i   o t r z y m y -
w a n e g o . jest. różnica. dotycząca. perspektywy. czasowej. w  ujęciu. tych. dwu.
form.wsparcia..Wsparcie.spostrzegane.to.subiektywne.przekonanie.jednostki.
o potencjalnej.dostępności.wsparcia..Wynika.ono.z budowanych.na.podstawie.
doświadczenia. przekonań. o  tym,. od. kogo. i  w  jaki. zakresie. może. otrzymać.
pomoc,.gdyby.zaistniała.taka.potrzeba..Natomiast.wsparcie.otrzymywane.to.
obiektywnie.oceniona.ilość.wsparcia,.które.zostało.udzielone.jednostce.w sytu-
acji.trudnej..Tak.więc.miary.wsparcia.otrzymywanego.dotyczą.wsparcia,.które.
działało.w przeszłości,. zaś.miary.wsparcia. spostrzeganego.dotyczą.wsparcia,.
które.może.zaistnieć.w przyszłości.[Sęk,.Cieślak.2004,.s..20]..Wyniki.bada-
nia.związku.wsparcia.społecznego.ze.wskaźnikami.zdrowia.sugerują,.że.„[...].
najważniejszym.wyznacznikiem.zdrowia.jest.spostrzegane.wsparcie.społeczne”.
[Cieślak,.Eliasz.2004,.s..69]..

W procesie.radzenia.sobie.ze.stresem.wsparcie.pełni.dwie.funkcje:.neutrali-
zuje.stresowe.znaczenie.wydarzeń.życiowych.oraz.dostarcza.jednostce.środków.
zaradczych.służących.przezwyciężaniu.konsekwencji.tych.wydarzeń.

Wśród.hipotez.wyjaśniających.działanie.mechanizmów.wsparcia.społecz-
nego.najczęściej.wymienia.się.hipotezę.efektu.buforowego..Zgodnie.z nazwą,.
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wsparcie.społeczne,.działające.podobnie.jak.bufor,.przyczynia.się.do.obniżenia.
napięcia,.wpływa.na.proces.oceny.sytuacji.stresowej.(w ten.sposób,.że.sytuacja,.
która.mogłaby.być.oceniana.jako.zagrożenie.lub.strata,.jest.oceniana.jako.wy-
zwanie),.a także.przyczynia.się.do.wyższej.oceny.swoich.kompetencji.w radze-
niu.sobie.ze.stresem.

Mechanizmy. rządzące. wsparciem,. szczegółowo. opisane. w  teoretycznych.
koncepcjach. wsparcia. społecznego,. nie. funkcjonują. jednak. w  próżni.. Efekt.
wsparcia.uzależniony.jest.bowiem.z jednej.strony.od.dostępności.i sposobu.funk-
cjonowania.sieci.wsparcia,.zaś.z drugiej.strony.od.cech.jednostki.sprzyjających.
utrzymywaniu.więzi.o charakterze.wspierającym..Do.czynników.osobowościo-
wych,.ograniczających.możliwość.korzystania.ze wsparcia.społecznego.zalicza.się.
wysokie.poczucie.własnej.godności,.niezależności,.wewnętrzne.umiejscowienie.
kontroli,.odporność.(„hardiness”),.depresyjność.[Bartosz.1992].

Ostatecznie.jednak,.podstawowym.warunkiem.efektywności.wsparcia.jest.
dopasowanie.go.do.autentycznych.potrzeb.jednostki..Pomoc.niedopasowana.
pod.względem.ilościowym.i jakościowym.może.przynieść.takie.niepożądane.
efekty,.jak:
–. obniżenie. się. poczucie. kompetencji. i  samooceny. osób. korzystających. ze.

wsparcia;
–. poczucie.„uwięźnięcia”.w grupie.osób.pomagających.[Sęk,.Cieślak.2004];
–. uzależnienie.od.korzystania.z pomocy;
–. rozwinięcie.się.wewnętrznego.przymusu.odwdzięczenia.się.za.otrzymane.

wsparcie;
–. osłabienie.autonomii.człowieka.(poprzez.trwałe.przekonanie.o dostępności.

wsparcia),.rozwój.bezradności.[Jaworowska-Obłój,.Skuza.1986].
Mimo. zagrożeń. wynikających. z  niedostosowania. wsparcia. do. potrzeb.

osoby. wspieranej,. w  większości. realizowanych. badań. udało. się. potwierdzić.
buforowy.efekt.działania.wsparcia.społecznego.w sytuacji.stresu.i wypalenia.
zawodowego..W badaniach.tych.wyższy.poziom.spostrzeganego.wsparcia.spo-
łecznego.wiązał.się.z niższym.poziomem.wypalenia.zawodowego..

Wypalenie zawodowe i wsparcie społeczne w badaniach własnych

Celem.prezentowanych.badań.było.poszerzenie.wiedzy.na.temat.roli.wsparcia.
społecznego.w przeciwdziałaniu.zjawisku.wypalenia.zawodowego.

Najważniejszym. problem. badawczym. było. ustalenie,. czy. spostrzegane.
wsparcie.społeczne.przyczynia.się.do.łagodzenia.skutków.wypalenia.zawodo-
wego.pracowników.instytucji.wspierających.

Problemowi.badawczemu.ogólnemu.przyporządkowano.następujące.pro-
blemy.szczegółowe:.
1.. Czy. pracownicy. instytucji. wspierających. doświadczają. wypalenia. zawo-

dowego?.

Ewa.Bilska



53

2.. Jakie. rodzaje. wsparcia. społecznego. pracownicy. instytucji. wspierających.
uznają.za.najbardziej.dostępne?

3.. Z jakich.źródeł.pochodzi.wsparcie.społeczne,.spostrzegane.przez.pracow-
ników.instytucji.wspierających?.

4.. Z  jakich. źródeł.pochodzi. spostrzegane.wsparcie. społeczne,. które.w naj-
większym.stopniu.przyczynia.się.do.łagodzenia.skutków.wypalenia.zawo-
dowego?
Badania.zrealizowano.metodą.sondażu.diagnostycznego..Do.jego.realizacji.

wybrano.technikę.ankiety.realizowanej.drogą.korespondencyjną..
Do. pomiaru. poziomu. wypalenia. zawodowego. wykorzystano. kwestiona-

riusz.Maslach.Burnout.Inventory.(MBJ).autorstwa.C..Maslach..Polska.wersja.
kwestionariusza,.będąca.tłumaczeniem.kwestionariusza.MBJ,.opracowana.zo-
stała.w toku.realizacji.projektu.badawczego,.poświęconego.psychologicznym.
uwarunkowaniom.wypalenia.zawodowego,.realizowanego.przez.Zakład.Psy-
choprofilaktyki.Uniwersytetu.im..Adama.Mickiewicza.w Poznaniu.pod.kie-
runkiem.prof..Heleny.Sęk..

Kwestionariusz.zawiera.22.itemy.w postaci.zdań.twierdzących.opisujących.
psychofizyczny.stan.organizmu.związany.z wykonywaną.pracą..Konstrukcja.
kwestionariusza. pozwala. oszacować. poziom. rozwoju. trzech. wymiarów. wy-
palenia:.wyczerpania.emocjonalnego,.depersonalizacji. i obniżonego.poczucia.
osiągnięć.osobistych.oraz.wyliczyć.generalny.wskaźnik.wypalenia..

Do.pomiaru.poziomu. spostrzeganego.wsparcia. społecznego.wykorzysta-
no.Skalę.Wsparcia. Społecznego.R..Cieślaka. [2004]..Kwestionariusz. zawiera.
64. pytania. dotyczące. różnych. sytuacji. wspierających. w  pracy. i  poza. pracą..
Osoby.badane.oceniają.na.pięciostopniowej.skali.stopień,.w jakim.mogą.liczyć.
na.pomoc.i wsparcie.ze.strony.osób.z ich.najbliższego.otoczenia..Konstrukcja.
skali.umożliwia.oszacowanie.poziomu.dwu.rodzajów.wsparcia.(wsparcia.emo-
cjonalnego.i praktycznego).oraz.czterech.źródeł.wsparcia:.wsparcie.ze.strony.
przełożonych,.ze.strony.współpracowników,.ze.strony.rodziny.oraz.ze.strony.
znajomych.spoza.pracy..Oba.wymiary.wsparcia.społecznego,.tj..rodzaj.i źródło.
wsparcia. mogą. być. mierzone. niezależnie. np.. rodzaje. wsparcia. bez. uwzględ-
nienia.źródeł.lub.odwrotnie,.źródła.bez.uwzględnienia.rodzajów.wsparcia,.ale.
możliwe.jest.również.mierzenie.poszczególnych.rodzajów.wsparcia.z uwzględ-
nieniem.poszczególnych.źródeł.np..wsparcia.emocjonalnego.pochodzącego.od.
przełożonych,.wsparcia.emocjonalnego.pochodzącego.od.współpracowników,.
wsparcia. praktycznego. pochodzącego. od. rodziny. itd.. Możliwe. jest. również.
obliczenie. globalnego. wskaźnika. wsparcia. bez. uwzględniania. jego. rodzajów.
i źródeł.

Badania.przeprowadzono.w grupie.pracowników.ośrodków.pomocy.spo-
łecznej.z terenu.całej.Polski..Praca.osób.zatrudnionych.w ośrodku.pomocy.spo-
łecznej.polega.na.wspieraniu.jednostek.i rodzin.w wysiłkach.zmierzających.do.
zaspokojenia.niezbędnych.potrzeb.i umożliwienie.im.życia.w warunkach.od-

Wsparcie.społeczne.i wypalenie.zawodowe…



54

powiadających.godności.człowieka.oraz.podejmowanie.działań,.zmierzających.
do.ich.życiowego.usamodzielnienia.oraz.ich.integracji.ze.środowiskiem..Ośrod-
ki.pomocy. społecznej.udzielają.pomocy.w  rozwiązywaniu.problemów:.ubó-
stwa,. sieroctwa,.bezdomności,.bezrobocia,.niepełnosprawności,.długotrwałej.
lub.ciężkiej.choroby,.przemocy.w rodzinie,.potrzeby.ochrony.macierzyństwa.
lub. wielodzietności,. bezradności. w  sprawach. opiekuńczo-wychowawczych,.
w sytuacjach.braku.umiejętności.w przystosowaniu.do.życia.młodzieży.opusz-
czającej.placówki.opiekuńczo-wychowawcze,.integracji.osób,.które.otrzymały.
status.uchodźcy,.braku.umiejętności.przystosowania.się.do.życia.po.zwolnieniu.
z zakładu.karnego,.alkoholizmu.lub.narkomanii,.zdarzeń.losowych.i sytuacji.
kryzysowej,.klęsk.żywiołowych.lub.ekologicznych..

Praca.ta.jest.więc.zadaniem.obciążającym.emocjonalnie,.zwłaszcza.że.każdy.
podopieczny.tej. instytucji.to.osoba.znajdująca.się.w sytuacji.niezaspokojenia.
podstawowych.potrzeb.życiowych,.której.naturalne.zasoby.już.się.wyczerpały..
Praca.z podopiecznymi.polega.więc.nie.tylko.na.przyznawaniu.świadczeń.pie-
niężnych.i niepieniężnych,.ale.również.na.rozpoznawaniu.ich.potrzeb,.moty-
wowaniu.do.dokonywania.zmian.w życiu,.koordynowaniu.tych.zmian,.czasem.
również.na.podejmowaniu.ważnych.decyzji.życiowych.w imieniu.podopiecz-
nego..

W badaniach.wzięło.udział.119.pracowników.ośrodków.pomocy.społecz-
nej.. Zdecydowana. większość. z  nich. to. kobiety.. Ponad. 70%. badanych. osób.
pracuje.w dużych.placówkach.zatrudniających.powyżej.50.pracowników,.20%.
w  placówkach. zatrudniających. od. 20. do. 50. pracowników. i  niespełna. 10%.
w  placówkach. małych,. zatrudniających. mniej. niż. 20. osób.. Zdecydowana.
większość,.bo.aż.94%.osób.biorących.udział.w badaniach,.posiada.zatrudnie-
nie.w wymiarze.całego.etatu..Praca.ta.wymaga.jednak.poświęcenia.jej.dużej.
ilości. czasu,. na. co. wskazuje. fakt,. że. aż. 18%. pracowników. spędza. w  swojej.
pracy.więcej.niż.8.godzin.dziennie..Ponadto.19%.badanych.osób.wykonuje.
pracę.w ramach.dodatkowego.zatrudnienia,.co.pozwala.sądzić,.że.pracowni-
cy.ośrodków.pomocy. społecznej. są.mocno.obciążeni.obowiązkami. zawodo-
wymi..Kadra.to.głównie.pracownicy.młodzi..Aż.75%.osób.badanych.pracuje.
w ośrodkach.nie.dłużej.niż.15.lat..Mimo.dużych.obciążeń.związanych.z pracą.
zawodową,.pracownicy.socjalni.są.przywiązani.do.swojego.miejsca.pracy..Jedy-
nie.25%.badanych.osób.chciałoby.zmienić.swoje.miejsce.pracy.

Wypalenie zawodowe pracowników ośrodków pomocy społecznej

Na. generalny. obraz. wypalenia. zawodowego. składają. się. trzy. jego. wymiary:.
wyczerpanie.emocjonalne,.depersonalizacja.(cynizm).i obniżone.poczucie.osią-
gnięć.osobistych.

Poziom. trzech. wymiarów. wypalenia. zawodowego. pracowników. socjal-
nych.przedstawiono.na.wykresie.1.
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Wykres 1. Wypalenie zawodowe pracowników ośrodków pomocy społecznej

Źródło:.badania.własne.

W grupie.pracowników.ośrodków.pomocy.społecznej.najwyższy.poziom.
osiągnęło.wyczerpanie.emocjonalne,.nieco.niższy.poziom.osiągnęło.obniżone.
poczucie.osiągnięć.osobistych.i najniższy.poziom.–.depersonalizacja,.czyli.cy-
niczny.stosunek.do.podopiecznych.i współpracowników.

Związek.miedzy.płcią.osób.badanych.a poziomem.wypalenia.zawodowe-
go.w żadnym.z trzech.wymiarów.wypalenia.nie.osiągnął.poziomu.istotności.
statystycznej.p.=.0,05..Warto.jednak.nadmienić,.że.kobiety.osiągnęły.wyższe.
wyniki.w zakresie.wyczerpania.emocjonalnego,.zaś.mężczyźni.w zakresie.de-
personalizacji.i obniżonego.poczucia.osiągnięć.osobistych.

Korelacja.między.wiekiem.a poziomem.wypalenia.zawodowego.występuje.
jedynie.w zakresie.trzeciego.wymiaru.wypalenia,.tj..obniżonego.poczucia.osią-
gnięć.osobistych..Im.wyższy.wiek.respondentów,.tym.większe.poczucie.osią-
gnięć.osobistych..Najniższy.poziom.poczucia.osiągnięć.osobistych.zanotowano.
w grupie.wiekowej.pracowników.25–29.lat..

Niejednoznaczny.jest.również.związek.miedzy.stażem.pracy.a poziomem.
wypalenia. zawodowego..Nieistotna. statystycznie.okazała. się.bowiem.korela-
cja.między.stażem.pracy.a wyczerpaniem.emocjonalnym.oraz.między.stażem.
pracy.a depersonalizacją,.natomiast.istotna.statystycznie.na.poziomie.p.=.0,05.
okazała.się.korelacja.między.stażem.a obniżonym.poczuciem.osiągnięć.osobi-
stych..Dłuższy.staż.pracy.wiąże.się.z wyższym.poziomem.poczucia.osiągnięć.
osobistych,.a tym.samym.z niższym.poziomem.wypalenia.zawodowego.

Rodzaje wsparcia społecznego spostrzegane przez pracowników ośrodków 
pomocy społecznej

Pracownicy. ośrodków. pomocy. społecznej. uważają,. że. w  większym. stopniu.
mogą.liczyć.na.wsparcie.emocjonalne.(M.=.113,89).niż.na.wsparcie.praktyczne.
(M.=.111,22).
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Różnica.między.średnim.wynikiem.otrzymywanego.wsparcia.emocjonal-
nego.i praktycznego.okazała.się.nieistotna.statystycznie.
Tabela 1. Rodzaje wsparcia społecznego spostrzegane przez pracowników ośrodków 
pomocy społecznej

Średnia Przedział.
ufności.
dla.śred-
niej
-.95%

Przedział.
ufności.dla.
średniej
+.95%

Skośność Odchylenie.
standardowe

Wsparcie.praktyczne 111,22 107,68 114,76 -0,24 19,49
Wsparcie.emocjonalne 113,89 110,47 117,31 -0,47 18,84

Źródło:.badania.własne.

Źródła wsparcia społecznego spostrzegane przez pracowników ośrodków 
pomocy społecznej 

Spośród. czterech. uwzględnionych. w  badaniach. źródeł. wsparcia,. najbardziej.
dostępne.okazało.się.wsparcie.pochodzące.ze.strony.rodziny.(M.=.65,28),.na-
stępnie.wsparcie.ze.strony.znajomych.spoza.pracy.(M.=.57,72),.potem.wsparcie.
ze.strony.współpracowników.(M.=.56,54).i w końcu.wsparcie.ze.strony.prze-
łożonych.(M.=.45,57)..A zatem.dla.pracowników.ośrodka.pomocy.społecznej.
bardziej.dostępne.jest.wsparcie.osób.spoza.pracy.niż.osób.towarzyszących.im.
w wykonywaniu.obowiązków.zawodowych.

Z porównania.uzyskanych.średnich.wynika,.że.największa,.istotna.staty-
stycznie. różnica. występuje. pomiędzy. poziomem. wsparcia. ze. strony. rodziny.
i poziomem.wsparcia.ze.strony.przełożonych.
Tabela 2. Źródła wsparcia społecznego spostrzegane przez pracowników ośrod-
ków pomocy społecznej

Średnia Przedział.
ufności.dla.

średniej
-.95%

Przedział.
ufności.dla.

średniej
+.95%

Skośność Odchylenie.
standardowe

Wsparcie.ze.strony.przełożonych 45,57 42,78 48,36 0,08 15,38
Wsparcie.ze.strony.
współpracowników

56,54 54,23 58,85 -0,29 12,73

Wsparcie.ze.strony.rodziny 65,28 63,06 67,49 -1,13 12,19
Wsparcie. ze. strony. znajomych.
spoza.pracy

57,72 55,32 60,12 -0,38 13,23

Źródło:.badania.własne.

Analiza. współczynników. rozproszenia. pokazuje,. że. pracownicy. socjal-
ni.najbardziej.różnią.się.miedzy.sobą.w ocenie.dostępności.wsparcia.ze.stro-
ny.przełożonych.(SD.=.15,38),.zaś.najmniej. różnią. się.w ocenie.dostępności.
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wsparcia.ze.strony.rodziny.(SD.=.12,19)..Warto.przypomnieć,.że.największa.
zgodność.dotyczy.tego.źródła.wsparcia,.które.wydaje.się.im.jednocześnie.naj-
bardziej.dostępne..Wysoka.wartość.bezwzględna.współczynnika.skośności.oraz.
znak.ujemny.tego.współczynnika.(As.=.-1,13).sygnalizuje,.że.poziom.wsparcia.
ze.strony.rodziny.przez.bardzo.wielu.pracowników.ośrodków.pomocy.społecz-
nej.oceniony.został.wyżej.niż.wynika.to.ze.średniej.arytmetycznej.

Rodzaje wsparcia z  uwzględnieniem ich źródeł, spostrzegane przez  
pracowników ośrodków pomocy społecznej

Pracownicy.ośrodków.pomocy.społecznej.na.wsparcie.praktyczne.mogą.liczyć.
przede.wszystkim.ze.strony.rodziny.(M.=.31,04),.następnie.ważnym.źródłem.
wsparcia.praktycznego.są.współpracownicy.(M.=.28,92),.dalej.znajomi.spoza.
pracy.(M.=.27,14).i na.końcu.dopiero.przełożeni.(M.=.24,12)..

Jeśli. zaś. chodzi. o  wsparcie. emocjonalne,. to. podobnie. jak. w  przypadku.
wsparcia. praktycznego,. jego. podstawowym. źródłem. wsparcia. jest. rodzina..
(M.=.34,24)..Drugim.ważnym.źródłem.wsparcia.emocjonalnego.są.znajomi.
spoza.pracy.(M.=.30,58),.następnie.współpracownicy.(M.=.27,62).i na.końcu.
przełożeni.(M.=.21,45)..

Rodzina.jest.zatem.podstawowym.źródłem.wsparcia.zarówno.praktyczne-
go,.jak.i emocjonalnego..Z porównania.obu.rodzajów.wsparcia.wynika,.że.za.
bardziej.dostępne.uważa.się.wsparcie.emocjonalne.(M.=.34,24),.nie.wsparcie.
praktyczne.(M.=.31,04),.a różnica.między.wynikami.wsparcia.emocjonalne-
go.i praktycznego.ze.strony.rodziny.jest.istotna.statystycznie..Podobnie.zna-
jomi. spoza. pracy. w  większym. stopniu. są. źródłem. wsparcia. emocjonalnego..
(M. =. 30,58). niż. praktycznego. (M. =. 27,14).. Różnice. między. średnimi. wy-
nikami.obu. rodzajów.wsparcia. ze. strony.znajomych. spoza.pracy. jest. istotna.
statystycznie..Tak.więc.osoby. spoza.pracy.częściej.dostarczają.pracownikom.
socjalnym.wsparcia.emocjonalnego.niż.praktycznego.

Współpracownicy.są.w większym.stopniu.źródłem.wsparcia.praktycznego.
(M.=.28,92).niż.wsparcia.emocjonalnego.(M.=.27,62)..Mimo.że.różnica.między.
średnimi.wynikami.dwu.rodzajów.wsparcia.ze.strony.współpracowników.jest.
istotna.statystycznie,.warto.dodać,.że.granica.istotności.została.przekroczona.
jedynie.nieznacznie..Przełożeni.są.tym.źródłem.wsparcia,.na.które.pracownicy.
placówek.wspierających.mogą. liczyć.w najmniejszym.stopniu,. zarówno,. jeśli.
chodzi.o wsparcie.praktyczne,.jak.i o wsparcie.emocjonalne..Z porównania.obu.
rodzajów.wsparcia.ze.strony.przełożonych.wynika,.że.wyżej.oceniona.została.
dostępność.wsparcia.praktycznego. (M.=.24,12).niż.wsparcia.emocjonalnego.
(M. =. 21,45).. Różnica. między. oboma. rodzajami. wsparcia. jest. istotna. staty-
stycznie..

Wsparcie.społeczne.i wypalenie.zawodowe…
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Tabela 3. Rodzaje wsparcia z  uwzględnieniem ich źródeł, spostrzegane przez 
pracowników ośrodków pomocy społecznej

Średnia Przedział.
ufności.dla.

średniej
-.95%

Przedział.
ufności.
dla.śred-

niej
+.95%

Skośność Odchylenie.
standardowe

Wsparcie.praktyczne.ze.
strony.przełożonych

24,12 22,61 25,63 0,01 8,33

Wsparcie.praktyczne.ze.
strony.współpracowników

28,92 27,72 30,11 -0,44 6,59

Wsparcie.praktyczne.ze.
strony.rodziny

31,04 29,79 32,30 -0,86 6,91

Wsparcie.praktyczne.ze.
strony.znajomych.spoza.
pracy

27,14 25,89 28,40 -0,22 6,92

Wsparcie.emocjonalne.ze.
strony.przełożonych

21,45 20,05 22,86 0,15 7,75

Wsparcie.emocjonalne.ze.
strony.współpracowników

27,62 26,43 28,82 -0,14 6,59

Wsparcie.emocjonalne.ze.
strony.rodziny

34,24 33,17 35,31 -1,35 5,89

Wsparcie.emocjonalne.ze.
strony.znajomych.spoza.
pracy

30,58 29,36 31,80 -0,58 6,74

Źródło:.badania.własne.

Związek między spostrzeganym wsparciem społecznym i  wypaleniem 
zawodowym 

Dane.obrazujące. siłę. związku.między. spostrzeganym.wsparciem. społecznym.
i wypaleniem.zawodowym.pracowników.socjalnych.zaprezentowano.w tabeli.4.
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Tabela 4. Współczynniki korelacji r-Pearsona pomiędzy wsparciem społecznym 
i wypaleniem zawodowym pracowników ośrodków pomocy społecznej

Wyczerpanie.
emocjonalne

Depersona-
lizacja

Obniżone.
poczucie.
osiągnięć.
osobistych

Generalny..
współczynnik.

wypalenia

r p r p r p r p
Wsp..praktyczne -,30(**) .0,00 -,21(*) .0,02 -,29(**) .0,00 -,33(**) .0
Wsp..emocjonalne -,29(**) .0,00 -0,13 .0,15 -,27(**) .0,00-,30(**) .,001
Wsp..ze.s..przełożo-
nych

-,41(**) .0 -,29(**) .0,00 -,32(**) .0 -,43(**) .0

Wsp..ze.s..współpra-
cowników

-0,15 .0,11 -0,09 .0,34 -,19(*) .0,04 -0,18 .,057

Wsp..ze.s..rodziny -0,16 .0,08 -0,05 .0,56 -0,13 .0,16 -0,15 .,097
Wsp..ze.s..znajomych.
spoza.pracy

-0,09 .0,32 -0,02 .0,84 -0,14 .0,14 -0,11 .,249

Generalny.współ-
czynnik.wsparcia

-,31(**) .0,001 -0,18 .0,06 -,29(**) .0,00 -,33(**) .0

**.Korelacja.jest.istotna.na.poziomie.p.=.0.01.[dwustronnie)..............................................................
.*.Korelacja.jest.istotna.na.poziomie.p.=.0.05.[dwustronnie)..

Źródło:.badania.własne.

Z zestawienia.tabelarycznego.współczynników.korelacji.r-Pearsona.pomię-
dzy. wypaleniem. zawodowym. i  wsparciem. społecznym. wynika,. że. związek.
między.tymi.dwiema.zmiennymi.ma.charakter.korelacji.ujemnej,.a to.oznacza,.
że.wraz.ze.wzrostem.poziomu.spostrzeganego.wsparcia.społecznego.następuje.
obniżenie.się.poziomu.wypalenia.zawodowego.

Wyczerpanie.emocjonalne.silnie.związane.jest.z oboma.rodzajami.wspar-
cia,.choć.siła.związku.ze.wsparciem.praktycznym.okazała.się.nieco.większa.niż.
siła. związku. ze.wsparciem. emocjonalnym..Nie. zanotowano.natomiast. istot-
nego.związku.między.wyczerpaniem.a wsparciem.pochodzącym.ze.strony.ro-
dziny.czy.znajomych.spoza.pracy..Do.listy.źródeł,.które.nie.mają.większego.
wpływu.na.obniżenie.się.poziomu.wyczerpania.emocjonalnego,.należy.dopisać.
współpracowników..Jedynie.wsparcie.ze.strony.przełożonych.może.mieć.zwią-
zek.(i  jest. to.związek.stosunkowo.silny).z obniżeniem.poziomu.wyczerpania.
emocjonalnego.pracowników.ośrodków.pomocy.społecznej..

Do.obniżenia.się.poziomu.depersonalizacji.w znaczący.sposób.może.przy-
czynić.się.wsparcie.praktyczne..Współzmienność.wsparcia.emocjonalnego.i de-
personalizacji.okazała.się.nieistotna.statystycznie..Podobnie.jak.w przypadku.
wyczerpania.emocjonalnego,.nie.zanotowano.istotnego.statystycznie.związku.
między. depersonalizacją. a  wsparciem. ze. strony. współpracowników,. rodziny.
i znajomych.spoza.pracy..Stosunkowo.silny.związek.istnieje.zaś.między.deper-
sonalizacją.i wsparciem.ze.strony.przełożonych..
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Podwyższenie. się. poziomu. poczucia. osiągnięć. osobistych. w  ośrodkach.
pomocy.społecznej.silnie.skorelowane.jest.z oboma.rodzajami.spostrzeganego.
wsparcia.społecznego,.tj..zarówno.ze.wsparciem.praktycznym,.jak.i emocjonal-
nym..Spośród.czterech.dostępnych.źródeł.wsparcia,.największą.współzmienno-
ścią.charakteryzował.się.związek.poczucia.osiągnięć.osobistych.ze.wsparciem.ze.
strony.rodziny,.a następnie.ze.wsparciem.ze.strony.współpracowników..Wspar-
cie.pochodzące.od.osób.spoza.organizacji.okazało.się.nieistotne.statystycznie.

Podsumowanie

Podsumowując.wyniki.badań,.warto.podkreślić,.że.pracownicy.ośrodków.po-
mocy.społecznej.są.grupą.zawodową.silnie.narażoną.na.rozwój.wypalenia.za-
wodowego..

Jednym.z czynników,.który.w sposób.istotny.może.przyczynić.się.do.obni-
żenia.poziomu.wypalenia.zawodowego,.jest.spostrzegane.przez.pracowników.
wsparcie.społeczne..

Pracownicy.ośrodków.pomocy.społecznej.uważają,.że.najwięcej.wsparcia.
otrzymują.od.członków.swojej.rodziny,.nieco.mniej.od.znajomych.spoza.pracy.
oraz.od.współpracowników.i zdecydowanie.najmniej.od.przełożonych.

Mimo. że. rodzina. jest. najbardziej. dostępnym. źródłem. wsparcia,. to,. nie-
stety,.wsparcie. ze. strony. rodziny.nie.ma. istotnego.wpływu.na.obniżenie. się.
poziomu.wypalenia.zawodowego.pracowników..Paradoksalnie,.jedynym.źró-
dłem.wsparcia,.które.ma.istotny.statystycznie.wpływ.na.obniżenie.się.poziomu.
wypalenia.zawodowego,.stanowi.wsparcie.ze.strony.przełożonych,.które.z kolei.
pracownicy.oceniają.jako.najmniej.dostępne.

A zatem.w profilaktyce.wypalenia.zawodowego.bardzo.ważne.jest.budowa-
nie.pozytywnych.relacji.pracowników.z przełożonymi..Każde.działanie.podej-
mowane.przez.przełożonych,.spełniające.funkcję.wspierającą,.może.w istotny.
sposób.przyczynić.się.do.obniżenia.poziom.wypalenia.zawodowego..

Choć. pracownicy. mają. poczucie,. że. otrzymują. dużo. wsparcia. ze. strony.
rodziny,.znajomych,.a nawet.współpracowników,.to.duża.dostępność.wsparcia.
z tych.właśnie.źródeł.nie.jest.w stanie.zastąpić.wsparcia.pochodzącego.od.osób.
znaczących.w środowisku.pracy,.jakimi.są.przełożeni.

Dyskusja wyników

Badania. poświęcone. wyjaśnieniu. związku. między. wypaleniem. zawodowym.
i wsparciem.społecznym.wydają.się.dziś.szczególnie.ważne,.gdyż.przyczyniają.
się.do.poszerzenia.wiedzy.naukowej.na.temat.sposobów.przeciwdziałania.wy-
paleniu.zawodowemu..

Fengler.[2000],.dokonując.przeglądu.publikacji.poświęconych.uwarunkowa-
niom.wypalenia.zawodowego,.odnalazł.wiele.prac,.w których.autorzy.wykazali.
istotną.korelację.między.poczuciem.braku.wsparcia.społecznego.i rozwojem.wy-
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palenia.w różnych.grupach.zawodowych..Podobnie.Cordes. i Dougherty. [1993].
przytaczają.liczne.przykłady.prac.badawczych,.w których.autorzy,.prowadząc.ba-
dania. w  placówkach. opieki. dziennej,. szkołach. podstawowych. i  średnich,. szpi-
talach,. agencjach. prawnych. wykazali. ujemną. korelację. wsparcia. społecznego.
z wypaleniem.zawodowym..Oznaczało.to,.że.przedstawiciele.różnych.grup.zawo-
dowych,.mogący.korzystać.ze.wsparcia.społecznego.rzadziej.doświadczali.wypa-
lenia.zawodowego.

Taki.sam.zwiazek.zanotowano.również.w polskich.badaniach.przeprowadzo-
nych.w grupie.pielęgniarek.(Leszczyńska,.Tylka,.Kowalska,.2000).i menadżerów.
(Ogińska-Bulik.2004).

Choć.wpływ.odczuwanego.wsparcia.społecznego.na.ogólne.obniżenie.się.
poziomu.wypalenia.zawodowego.nie.wzbudza.już.dziś.wątpliwości,.to.dopre-
cyzowania.wymaga.określenie.związku.między.poziomem.wypalenia.zawodo-
wego.i wsparciem.pochodzącym.z różnych.źródeł.

Wyniki.badań.przeprowadzonych.w grupie.pracowników.socjalnych,.za-
prezentowane.w niniejszym.opracowaniu,.są.zbieżne.z wynikami.badań.zreali-
zowanych.przez.H..Sęk.[1996].w grupie.nauczycieli..Analiza.danych.zebranych.
w obu.badaniach.wskazuje,.że.wsparcie.pochodzące.ze.źródeł.pozainstytucjo-
nalnych,.tj..wsparcie,.jakie.otrzymują.pracownicy.od.członków.swojej.rodziny.
i znajomych.spoza.pracy.nie.przyczynia.się.do.obniżenia.ich.poziomu.wypale-
nia.zawodowego..Wpływ.na.obniżenie.się.poziomu.wypalenia.zawodowego.ma.
natomiast.wsparcie.ze.strony.osób.związanych.z miejscem.pracy..W przypadku.
nauczycieli.chodzi.tu.o wsparcie.uczniów,.rodziców.uczniów,.współpracowni-
ków.i przełożonych..

Zaprezentowane. w  niniejszym. opracowaniu. wyniki. badań. własnych. są.
również. zbieżne. z  refleksjami. naukowymi. Lee. i  Aschfortha. [1996],. którzy.
w swoim.przeglądowym.artykule.na.temat.psychospołecznych.korelatów.wy-
palenia.dokonali.uogólnienia.rezultatów.77.prac.badawczych..Jednym.z anali-
zowanych.korelatów.było.spostrzegane.wsparcie.społeczne..Z analizy.prac.wy-
nika,.że.wsparcie.społeczne.przyczynia.się.do.obniżenia.się.poziomu.wypalenia.
zawodowego..Ogólny.wymiar.wsparcia.społecznego.koreluje.negatywnie.z wy-
czerpaniem. emocjonalnym. i  depersonalizacją. oraz. pozytywnie. z  poczuciem.
osiągnięć. osobistych,. co. oznacza,. że. u  osób,. u  których. zanotowano. wyższy.
poziom.wsparcia.społecznego,.wyraźnie.widoczny.jest.niższy.poziom.wyczer-
pania.emocjonalnego.i depersonalizacji,.zaś.poziom.osiągnięć.osobistych.jest.
wyższy..Analiza.związku.wsparcia.pochodzącego.z różnych.źródeł.z wypale-
niem.zawodowym.wskazuje,.że.wszystkie.trzy.wymiary.wypalenia.związane.
są.ze.wsparciem.ze.strony.przełożonych.i współpracowników..Nie.wykazano.
natomiast.związku.wypalenia.zawodowego.ze.wsparciem.ze.strony.rodziny..

W kontekście.przedstawionych.w artykule.wyników.badań,.które.wska-
zują,.że.choć.wsparcie.ze.strony.rodziny.jest.najbardziej.dostępnym.źródłem.

Wsparcie.społeczne.i wypalenie.zawodowe…
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wsparcia,.to.nie.ma.jednak.istotnego.związku.z obniżaniem.się.poziomu.wypa-
lenia.zawodowego,.wskazane.wydaje.się.dokonanie.szczegółowej.empirycznej.
i  teoretycznej. analizy. znaczenia. wsparcia. pochodzącego. ze. strony. przełożo-
nych,.które.jak.się.okazuje,.odgrywa.ważną.rolę.w obniżaniu.poziomu.wypale-
nia.zawodowego.pracowników.instytucji.wspierających.
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Motywacja pracowników w urzędach gmin 
w województwie łódzkim

Motivation of employees in the offices of the municipalities 

in Lodz voivodship

Abstract: Until recently, in many municipal offices it was believed that pay-
ment and grading system are the only factors that are sufficient to manage 
and motivate people. It turns out, however, that parallel to these factors, 
there are a number of others, which supervisors should pay special attention 
to. The purpose of this article is to investigate and present the motivation 
systems in selected municipal offices in Łódź region. To achieve this goal the 
author conducted a survey among 141 respondents. This group, which con-
sists of randomly selected employees of municipalities included 97 women 
and 44 men. The results show that strong motivational role is played by the 
employee development opportunities and job stability.

Key-words: community office, motivation, motivation system, motivating.

Wstęp

Celem.urzędu.gminy. jest.dbanie.o  lepszą. jakość.usług.poprzez. troskę.o  jak.
najlepsze.relacje.urzędnik.–.mieszkaniec..Do.celów.każdego.z urzędów.należy.
ponadto. wzrost. konkurencyjności. gospodarki,. dbałość. o  środowisko. i  efek-
tywność. w  gospodarowaniu. środkami. publicznymi.. Aby. sprostać. powyż-
szym.celom,.w urzędach.tworzy.się. systemy.zarządzania.zasobami. ludzkimi.
uwzględniające.wiele.czynników..Jednym.z podstawowych.elementów.systemu.
zarządzania.jakością.powinien.być.system.motywowania.pracowników..

Do.niedawna.w wielu.urzędach.gmin.uważano,.że.płaca.i system.ocen.to.
jedyne.czynniki,.które.wystarczą.do.zarządzania.ludźmi..Okazuje.się.jednak,.
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że.równolegle.do.wymienionych.czynników.występuje.szereg.innych,.na.które.
przełożeni.w urzędach.powinni.zwracać.szczególną.uwagę..Istotą.motywowa-
nia.jest.pobudzanie.do.działania..Każda.organizacja.powinna.mieć.umiejętnie.
skomponowany.system.takich.bodźców,.które.zapewnią.pracownikom.zarów-
no.potrzeby.majątkowe,.jak.i konsumpcyjne..W obecnej.sytuacji.rynkowej.nie.
tylko.płaca. jest.czynnikiem.motywującym,.zatem.system.taki.powinien.być.
wspierany.przez.odpowiednie.bodźce.niematerialne..Obok.wynagrodzenia.ist-
nieje.szereg.innych.elementów,.które.uwzględniają.oczekiwania.i potrzeby.pra-
cowników..Odpowiednio.zmotywowani.pracownicy.pracują.chętniej,.bardziej.
wydajnie,.rozumieją,.że.ich.działania.są.dla.dobra.ich.regionu.i współmiesz-
kańców..Choć.z drugiej. strony,.mimo.że.procesy.motywowania.poddawane.
są.unifikacji.poprzez.stosowanie.tych.samych.technik.zarządzania.w różnych.
kulturach,.to.jednak.pozostaje.również.pewien.obszar.relatywizmu.kulturowe-
go.[Sułkowski.2002].

Motywacja w procesie zarządzania

Spośród.wielu.funkcji.zarządzania.bardzo.istotną.rolę.odgrywa.motywowanie..
„Motywowanie. to. najważniejsze. z  zadań. zarządzania.. Łączy. w  sobie. umie-
jętności.porozumiewania.się,.dawania.dobrego.przykładu,.stawiania.wyzwań,.
zachęcania,. uzyskiwania. reakcji,. angażowania. pracowników,. delegowania.
obowiązków,.rozwijania.i szkolenia,.informowania,.instruowania.oraz.sprawie-
dliwego.nagradzania”.[Van.Mesdag.1999,.s..7]. 

Słowo.„motywacja”.pochodzi.od. łacińskiego. słowa. emovere,. co.oznacza.
„ruszać. z  miejsca”. [Mietzel. 2003,. s.. 259],. a  dokładniej. od. łacińskich. słów.
moveo, movi, motum, oznaczających.„poruszać,.wprawić.w ruch”,.jak.również.
od.se movere –.czyli.gotować.się.do.czegoś,.zabierać.się.do.czegoś,.wzruszać,.
powodować,.wywoływać.itp..[Gasiul.2002,.ss..222–225]..

Najprostszą.definicję.motywowania.przedstawia.R..Griffin..Według.niego.
„Motywowanie. jest. zestawem. sił,. które. powodują,. że. ludzie. zachowują. się.
w określony.sposób”.[Griffin.1998,.s..456]..J..Stoner.definiuje.motywowanie.
następująco:.„[…]jest.to.proces.kierowniczy,.polegający.na.wpływaniu.na.za-
chowania.ludzi,.z uwzględnieniem.wiedzy.o tym,.co.powoduje.takie,.a nie.inne.
postępowanie.człowieka”.[Stoner,.Freeman,.Gilbert.2001,.s..426]..

Kolejne.definicje.motywacji. i motywowania. to.definicje.S..Borkowskiej,.
które.przytacza.M..Kopertyńska..Według.niej.„[…].motywacja.–.to.stan.we-
wnętrzny.człowieka.mający.wymiar.atrybutowy,.właściwy.każdemu.człowie-
kowi,.natomiast.motywowanie.ma.wymiar.czynnościowy,.funkcjonalny,.po-
legający.na.świadomym.i celowym.oddziaływaniu.na.motywy.postępowania.
ludzi.przez.stworzenie.środków.i możliwości.realizacji.ich.systemów.wartości,.
oczekiwań.(celów.działania).dla.osiągnięcia.celu.motywującego”.[Kopertyńska.
2008,.s..13]..Można.zatem.powiedzieć,.że.motywacja.ma.charakter. indywi-
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dualny..Motywowanie.natomiast.to.proces,.który.wpływa.na.postawę,.zacho-
wanie. człowieka.przy.użyciu.motywów.działania..Wszystko. to.dzieje. się.po.
to,.by.uaktywnić.w pracowniku.aktywność.do.realizacji.określonych.działań..
Motyw.to.inaczej.bodziec,.przyczyna,.pobudka..Motyw.ukazuje.się.wówczas,.
kiedy.człowiek.zdaje.sobie.sprawę.z własnych.potrzeb.i jest.gotowy.do.ich.reali-
zacji..Wyróżnia.się.dwa.warunki,.jakie.muszą.być.spełnione,.aby.motyw.mógł.
zaistnieć.[Sikorski.2004,.s..11]:
–. zaistnienie.potrzeby,.czyli.poczucie.braku.czegoś;
–. potrzeba.nie.może.być.nijaka,.ma.to.być.istotna.potrzeba,.czyli.taka,.której.

realizacja.(lub.jej.brak).jest.związana.ze.stanem.emocjonalnym,.odpowied-
nio:.zadowolenie.lub.przykrość.
Spośród.wielu.definicji.motywowania.warto. jeszcze.przytoczyć.dwie.de-

finicje,.które.przedstawiają.motywowanie.w aspekcie.pracy..Jedną.z nich.jest.
definicja. T.. Oleksyna,. według. którego. motywowanie. to:. „[…]. zespół. wielu.
różnych.oddziaływań,.ukierunkowanych.na.spowodowanie.osiągnięcia.zamie-
rzonych.celów.i efektów.oraz.przyjmowanie.oczekiwanych.postaw.i zachowań.
ludzi.w danej.organizacji.lub.jej.części”.[Oleksyn.2001,.s..265]..

Druga.z tych.definicji.to.definicja.S..Sudoła,.który.określił.motywowanie.
jako.tworzenie.„[…].takich.sytuacji,.które.zachęcałyby.pracowników.do.wy-
konywania. działań. służących. realizacji. celów. i  zadań. przedsiębiorstwa. jako.
całości.[…].motywacja.uruchamia,.ukierunkowuje.i wzmacnia.działania.pra-
cowników”.[Sudoł.2006,.s..170].

Modele motywacji

Motywowanie.opiera.się.na.pewnym.określonym.schemacie,.który.ujmuje.takie.
czynniki,.jak:.potrzeby.przełożonego.i pracownika,.cele.organizacji.oraz.ocze-
kiwaną.efektywność.organizacji..Model.motywacji.pracownika.do.pracy.pre-
zentuje.rysunek.1..

Na. motywację. wpływa. wiele. takich. czynników,. jak:. potrzeby. i  wartości.
pracownika,. jego. osobiste. zdolności. i  talenty,. zadania. przypisane. do. realiza-
cji.na.określonym.stanowisku..Proces.skutecznego.motywowania.wymaga.od.
przełożonego.znajomości.pracownika,.jego.cech.charakterystycznych,.zakresu.
obowiązków,.predyspozycji,.doświadczeń.zawodowych.itd.

Motywacja.pracowników.w urzędach.gmin…
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Rysunek 1. Model motywacji do pracy

cele stanowiska 

Efektywność  
w przyszłości  

 

MOTYWACJApracownik 

oczekiwany 
wynik 

potrzeba 
Akceptacja zadań 

Wzmocnienie 
(przyczyna – 

skutek) 

oczekiwanie 
skuteczności 

osobiste  
możliwości  

Źródło:.A..Gick,.M..Tarczyńska,.Motywowanie pracowników, PWN,.Warszawa.1999,.s..34.

Motywacja.pełni. rolę. stymulatora. rozwoju.każdej.organizacji..Dzięki. jej.
instrumentom.i sposobowi.ich.wykorzystania.wpływa.się.na.poziom.zaanga-
żowania.pracowników.w realizacje.celów.przedsiębiorstwa..Literatura.przed-
miotu.wymienia.następujące.modele.motywacji,.które.różni.stopień.podejścia.
do.pracownika.i sposób.stosowanych.narzędzi.motywowania.[Sekuła.2008]:
–. tradycyjny.model.motywowania,
–. model.stosunków.międzyludzkich,
–. model.zasobów.ludzkich.

Tabela.nr.1.przedstawia.porównanie.modeli.motywacji.
Tabela 1. Porównanie modeli motywacji do pracy

model.klasyczny model.stosunków..
współdziałania

model.zasobów.ludzkich

ZAŁOŻENIA
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1.. dla. większości. ludzi. praca.
jest.z natury.nieprzyjemna,
2..mniej.ważne.jest.to,.co.robią.
niż.to,.ile.arabiają,
3..niewielu.chce.i potrafi.wy-
konywać.pracę.wymagającą.
twórczości,.samokierowania.
i samokontroli

1..ludzie.chcą.czuć.się.użyteczni.
i  ważni,. traktowani. podmioto-
wo,
2..pragną.przynależności.i .
uznania.oraz.każdy.na.swój.
sposób.samorealizacji,
3..te.potrzeby.mają.większe..
znaczenie.niż.pieniądze.w .
motywacji.do.pracy,

1..praca.nie.jest.z natury.
nieprzyjemna,.ludzie.pragną.
przyczyniać.się.do.realizacji.
ważnych.celów,.które.współ-
ustalali,
2..większość.ludzi.stać.na.
więcej.inicjatywy.i twórczo-
ści,.samokierowania.i .
samokontroli.od.tej,.jaką.się.
od.nich.wymaga,
3..motywacja.materialna.
odgrywa.dużą.rolę,.stwarza.
bowiem.możliwość.poprawy.
warunków.życia

ZASADY.POSTĘPOWANIA
Kierownik.powinien:
1..nadzorować.i kontrolować.
podwładnych,
2..organizować.zadania.
zgodnie.z zasadami.naukowej.
organizacji.pracy,
3..ustanowić.reguły,..
instrukcje.i procedury.robocze.
oraz.sprawiedliwie,.ale..
stanowczo.wymuszać.ich..
przestrzegania,
4..ustanowić.efektywny..
system.wynagradzania

Kierownik.powinien:
1..każdemu.pracownikowi.
zapewnić.poczucie..
podmiotowości.w procesie.
pracy,
2..informować.podwładnych.
o swoich.planach.i wysłuchiwać.
ich.zastrzeżeń,
3..pozostawić.podwładnym.
pewien.zakres.samokierowania.
i samokontroli.w rutynowych.
sprawach

Kierownik.powinien:
1..spożytkować.niewykorzy-
stane.zasoby.pracy,.tworząc.
środowisko,.w które.każdy.
może.wnieść.wkład.do.granic.
swoich.możliwości,
2..opracować.skuteczny..
i efektywny.system..
wynagradzania,.akceptowany.
przez.pracowników,
3..zachęcać.do.uczestnictwa.
w ważnych.sprawach,.wciąż.
rozszerzając.zakres..
samokierowania..
i samokontroli..
podwładnych

OCZEKIWANIA
1..ludzie.mogą.tolerować.
pracę,.jeśli.płaca.jest..
przyzwoita.a szef.sprawiedli-
wy.oraz.wtedy,.gdy.jest.ona.
wykonana.stosukowo.niskim.
kosztem.biologicznym,
2..jeśli.zadania.są.zrozumiałe.
i wystarczająco.proste,.a .
pracownicy.ściśle..
kontrolowani,.ich.wydajność.
będzie.zgodna.z normami

1..dzielenie.się.informacją.z pod-
władnymi.i angażowanie.ich.
w podejmowanie.rutynowych.
decyzji.zadowoli.ich.podstawowe.
potrzeby.społeczne,
2..zaspokojenie.tych.potrzeb.
poprawi.morale.i zmniejszy.opór.
wobec.autorytetu.formalnego,.
zwiększy.motywację.do.pracy,.
przyczyni.się.do.wzrostu.pro-
duktywności.pracy

1..rozszerzanie.wpływów,.sa-
mokierowania.i samokontroli.
podwładnych.doprowadzi.
do.zwiększenia.efektywności.
pracy,
2..wzrost.zadowolenia.z pracy.
w wyniku.samorealizacji.oraz.
osiągania.korzyści..
materialnych

Źródło:.L..Kozioł,.Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN,.
Warszawa-Kraków.2002,.s..57.
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Narzędzia motywowania

Skuteczność. systemu. motywacyjnego. jest. uzależniona. od. tego,. czy. jest. on.
dostosowany.do.potrzeb.i oczekiwań.pracowników.danej.organizacji,.w tym.
przypadku.urzędu.gminy..Do.zasad.skutecznego.motywowania.Borkowska.za-
licza.[2006,.ss..329-330]:
–. właściwą.konstrukcję.systemu.motywowania,
–. badanie.systemów.wartości.pracowników,
–. harmonizacja. systemu. motywowania. z  innymi. systemami. wartości. pra-

cowników.i pracodawcy,
–. zgodność.oczekiwań.z osiągniętymi.wartościami.

Motywowanie.powinno.stwarzać.możliwość.osiągnięcia.wartości.cenionych.
przez.pracownika..Brak.tych.elementów.sprawia,.że.system.motywowania.nie.
jest. kompletny.. Potrzeby. i  wartości. pracowników. ulegają. zmianom. w  czasie,.
dlatego.należy. to.systematycznie.badać. i dostosowywać.system.motywowania.
do.oczekiwań.pracowników..Kolejni.autorzy.do.wymienionych.zasad.dołączają.
[Bombiak,.2008]:
–. zasadę. indywidualizacji.–.narzędzia. i  formy.motywowania.powinny.być.

dostosowane.indywidualnie.do.potrzeb.pracownika,.indywidualizacja.za-
pewnia.wyższą.skuteczność.systemu.motywowania,

–. zasadę.pozytywnego.motywowania.–.kary.powinny.być.ograniczone.do.
minimum,. a  narzędzia. zachęty. powinny. być. podstawowym. elementem.
motywowania,

–. zasadę.zróżnicowania.–.nawet.w odniesieniu.do.tego.samego.pracownika.
powinno.się.różnicować.nagrody,

–. zasadę.kompleksowości.–.narzędzia.motywowania.powinny.być.niejedno-
rodne.i oddziaływać.zarówno.na.sferę.materialną.oraz.psychiczną.pracow-
nika,

–. zasadę. wyboru. –. pracownik. powinien. mieć. możliwość. wyboru. spośród.
dostępnych.form.gratyfikacji,

–. zasadę.prawidłowej.orientacji. –.pracownik.powinien.dostrzegać. związek.
między.swoim.działaniem.a uzyskiwaną.gratyfikacją,

–. zasadę.selektywności.–.pracownicy.powinni.być.nagradzania.zgodnie.z za-
angażowaniem.osobistym,.nie.można.wszystkich.wynagradzać.jednakowo,

–. zasadę.prostoty.–.system.motywacyjny.powinien.być.na.tyle.przejrzysty,.by.
rozumieli.go.wszyscy.pracownicy.organizacji.
W każdej.organizacji.konieczne.jest.stworzenie.wewnętrznie.spójnego.sys-

temu. motywacyjnego,. w  którym. znajdą. się. wszystkie,. efektywne. dla. danej.
organizacji,.narzędzia.motywowania..Rysunek.2..przedstawia.klasyfikację.na-
rzędzi.motywowania..
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Rysunek 2. Klasyfikacja narzędzi motywowania 
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- elastyczny czas pracy 
- formy organizacji pracy 
- awanse 
- możliwość rozwoju 

zawodowego 
zachęty pozaekonomiczne 

ekonomiczne 

- samodzielność wykonaw-
cza i decyzyjna 

- dobre stosunki w pracy

- formy wynagrodzeń 
- tabele płac 

płacowe - składniki wynagrodzeń 
- struktura wynagrodzeń 

pozapłacowe 
- nagrody pieniężne, rzeczowe 
- świadczenia socjalno-bytowe 
- akcje i obligacje 

Źródło:. A.. Pietroń-Pyszczek,. Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, 
Marina,.Wrocław.2007,.s..28.

Urzędy Gminy

Urzędy. Gminy,. opisywane. w  niniejszej. pracy,. należą. do. władz. samorządo-
wych..Personel. jednostki.wykonuje.zadania.publiczne..„Pracownicy.admini-
stracji.mogą.również.podejmować.czynności.o charakterze.reglamentacyjnym.
np..wydawanie.decyzji.administracyjnych,.na.podstawie,.których.ich.adresaci.
posiadają.dostęp.do.określonych.dóbr,.czy.też.zostają.obciążani.obowiązkami”.
[Szypliński.2004,.s..41].

Administracja.samorządowa.posiada.prawo.do.organizowania.spraw.(w sa-
modzielny.sposób).własnych.oraz.zarządzania.nimi,.jest.to.przejaw.władztwa.
samorządowego.. Głównym. zadaniem. tych. spraw. jest. wykonywanie,. reali-
zowanie. zadań. publicznych,. wynikające. zarówno. ze. wspólnot. terenowych,.
jak. również. tych.zadań,.które.zostały.przydzielone.odgórnie.przez.państwo..
W wyniku.czego.nastąpił.podział.zadań.na.własne.i powierzone,.które.są.reali-
zowane.przez.jednostki.samorządu.terytorialnego.
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Zadania. publiczne. służące. zaspokajaniu. potrzeb. wspólnoty. samorządo-
wej. są. wykonywane. przez. jednostkę. samorządu. terytorialnego. jako. zadania.
własne..Jeżeli.wynika.to.z uzasadnionych.potrzeb.państwa,.w ustawie.można.
zlecić.jednostkom.samorządu.terytorialnego.wykonywanie.innych.zadań.pu-
blicznych.

Metodyka i wyniki badań

Zgodnie.z ustawą.z dnia.21.listopada.2008.roku.o pracownikach.samorządo-
wych,.organy.administracji.samorządowej.mogą.kształtować.politykę.personalną.
urzędów.w sposób.samodzielny,.znacznie.szersze.uprawnienia.nadano.kierowni-
kom.jednostek.w skali.przeprowadzania.ocen.okresowych.pracowników.

W  jednostkach. samorządowych. przeprowadzone. zostało. badanie. tyczą-
ce. się. wykorzystywanych. form. motywowania. pracowników.. Respondentom.
zadano.pytanie.odnośnie.najlepszego.sposobu.motywowania,.pobudzania.do.
motywacji,. atmosfery. pracy,. jak. również. pozostałych. czynników. mających.
wpływ.na.wyniki.i jakość.wykonywanej.pracy.

Autor.jest.świadom.tego,.że.to.badanie.miało.dość.uproszczony.charakter.
i  jest. tylko. przyczynkiem. do. kolejnych. badań,. głównie. jakościowych,. które.
lepiej. oddają. naturę. czynników. motywacyjnych.. W  tym. przypadku. analiza.
sytemu.motywowania.oraz.oceniania.podwładnych.została.oparta.na.przepro-
wadzonym.badaniu.wśród. losowo.wybranych.pracowników.–.wśród. losowo.
wybranych.Urzędów.Gmin.w województwie.łódzkim..Narzędziem.wykorzy-
stanym.do.uzyskania.poniższych.wyników.był.kwestionariusz.ankiety..Autor.
jest.również.świadomy.faktu,.iż.prezentowane.wyniki.badan.mogą.zaintereso-
wać.jedynie.bardzo.wąską.grupę.odbiorców.

Badanie.zostało.przeprowadzone.w maju.2012.roku..By.znacznie.dokład-
niej.odzwierciedlić.proces.oceny.pracowników,.wybrano.141-osobową.grupę.
badawczą,.która.składa.się.z losowo.wybranych.pracowników.gmin..W bada-
niu.wzięło.udział.97.kobiet.i 44.mężczyzn..Staż.pracy.badanych.ilustruje.rysu-
nek.3..Zdecydowana.większość.badanych.pracuje.w urzędach.od.ponad.15.lat.

Na.rysunku.3..przedstawiono.twierdzenia.opisujące.czynniki,.jakie.miały.
wpływ.na.wybór.pracy.wraz.ze.wskazaniem,.w jakim.stopniu.pracownicy.zga-
dzają.się.z nimi..

Spora.część.pracowników.(aż.44%).wskazała,.że.decydującym.czynnikiem,.
który.miał.wpływ.na.wybór.właśnie. tej.pracy,.była. stabilność. zatrudnienia..
Drugim.z kolei.czynnikiem.branym.pod.uwagę.była.bliskość.miejsca.pracy..
Pozostałe.czynniki,.czyli.wysokie.wynagrodzenie,.możliwość.rozwoju.zawodo-
wego.i przypadek,.w podobnym.stopniu.były.brane.pod.uwagę.
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Rysunek 3. Czynniki wpływające na wybór pracy

stabilność 
zatrudnienia

44%

wysokie 
wynagrodzenie

12%

bliskość miejsca 
pracy
18%

możliwość rozwoju 
zawodowego

12%

przypadek
14%

Źródło:.opracowanie.własne..

Poniżej.przedstawiono.twierdzenia.opisujące.zadowolenie.z miejsca.pracy.
wraz.ze.wskazaniem,.w jakim.stopniu.pracownicy.się.z nimi.zgadzają.

Rysunek 4. Zadowolenie z miejsca pracy

zdecydowanie tak
36%

raczej tak
46%

raczej nie
9%

zdecydowanie nie
0%

trudno powiedzieć
9%

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.przeprowadzonych.badań.
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Zdecydowana.większość.pracowników.jest.zadowolona.ze.swojego.miejsca.
pracy.w mniejszym.bądź.większym.stopniu,.choć.odczucia.co.do.sprawiedli-
wości.systemu.wynagradzania.są.dość.niepokojące.(rys.5.)
Rys. 5. System wynagrodzeń w subiektywnym odczuciu pracowników urzędu

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.przeprowadzonych.badań.

Rysunek 6. Satysfakcja z wynagrodzenia
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27%
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nie
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powiedzieć

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.przeprowadzonych.badań.
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Dla.połowy.badanych.(czyli.50%).obecne.wynagrodzenie.jest.raczej.satys-
fakcjonujące..A jest.to.dość.ważne,.bo.jak.pokazuje.rysunek.8.,.dla.prawie.60%.
badanych.pieniądze.stanowią.najważniejszy.motywator.
Rysunek 7. Najważniejsze czynniki motywujące w pracy

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.przeprowadzonych.badań.

Z rysunku.7..wynika,.że.do.najważniejszych.motywatorów.należą.pienią-
dze,. możliwość. rozwoju,. poczucie. bezpieczeństwa,. samodzielność. działania.
oraz.atmosfera.w pracy..Uznanie.w oczach.przełożonego.oraz.awans.zawodo-
wy.nie.mają.dużego.znaczenia.motywacyjnego..Poniżej.przedstawiono,.które.
z czynników.wpływają.niekorzystnie.na.motywację.do.pracy.
Rysunek 8. Najważniejsze czynniki demotywujące

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.przeprowadzonego.kwestionariusza.ankiety.
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W badanej. grupie. osób. głównym.czynnikiem.wpływającym.niekorzyst-
nie.na.motywację.do.pracy.jest.brak.podwyżki.(37%),.w następnej.kolejności.
stres.(21%)..Czynnikiem,.który.w najmniejszym.stopniu.wpływa.niekorzystnie.
na.motywację.do.pracy.jest.brak.kompetencji.przełożonego,.tutaj.można.też.
wskazać.inne.czynniki,.jak.np..zmienność.przepisów.prawa.itp.

Podsumowanie

Z  przedstawionych. wyników. badań. ankietowych. wynika,. że. dla. pracowni-
ków.urzędu.gminy,.w którym.zostały.przeprowadzone.badania,.płaca,.możli-
wość.rozwoju.oraz.stabilność.zatrudnienia.są.najważniejszymi.motywatorami.
do.pracy..Wynika. to. zapewne. z  faktu,. że.na. terenach.wiejskich. szczególnie.
wiele.osób.boryka. się. z problemami. ze. zdobyciem.pracy. i  jej.utrzymaniem..
Stabilność.zatrudnienia.jest.jednym.z ważniejszych.elementów.motywującym.
do.pracy.w urzędzie.gminy..Pracownicy.urzędów.są.zgodni,.że.podjęli.się.pracy.
urzędnika.przede.wszystkim.ze.względu.na.stabilność.zatrudnienia.oraz.bli-
skość.miejsca.pracy.
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Konflikt praca – rodzina i rodzina – praca a poczucie 
jakości życia matek pracujących zawodowo

Work – family and family – work conflict and the sense of quality of life 
among working mothers

Abstract: The sense of quality of life among woman pursuing a career and 
raising children makes an important area of academic research and social 
policy. Its level and content are shaped by many factors. The present study 
investigated how it correlates with work – family and family – work conflict. 
It looked at perceived social support and work engagement and examined 
the immediate relation between those variables and the quality of life as well 
as moderating effect of perceived social support. The following instruments 
were applied: Steen Happiness Index adapted into Polish (SHI-PL), Utrecht 
Work Engagement Scale (UWES), Multidimensional Scale of Perceived Social 
Support (WSSWS), Work – family conflict and family – work conflict scales 
(W-FC, F–WCS). Study participants included office and administrative sup-
port female workers with children aged up to 13 (N= 56; M = 33,12; SD = 
5,71). The study results suggest that perceived social support affects the 
sense of quality of life among working mothers and in certain cases modera-
tes the stressor effect that work –family conflict has on the sense of quality 
of life. It also positively correlates with work engagement.

Key-words: the sense of quality of life, work – family and family – work con-
flict, working mothers.

Wprowadzenie

Poczucie. jakości. życia. ludzi. jest.obecnie.przedmiotem.zainteresowań.róż-
nych.dyscyplin.naukowych..W psychologii.dzieje.się.tak.w ramach.mocno.



80

rozwijającej. się. orientacji. pozytywnej..Kładzie. się.w niej. nacisk.na.pozy-
tywne. aspekty. życia,. a nie.na.negatywne..Chodzi.więc.bardziej. o  to,. co.
czyni.nasze.życie.sensownym.i szczęśliwym,.niż.o to,.co.sprzyja.ujemnym.
afektom.i zaburzeniom.zachowania.[Seligman.2005,.Czapiński.2008,.Trze-
bińska.2008,.Carr.2009]..Fundamenty.dla.tej.orientacji,.a także.niniejsze-
go.opracowania,.tworzą.m.in..poglądy.Seligmana.[2005],.który.wyróżnia.
cztery.czynniki.szczęścia:.doświadczanie.emocji.pozytywnych,.jakość.relacji.
z innymi,.poczucie.sensu.(cel.w życiu.i realizowanie.wartości).oraz.zaanga-
żowanie.. Osobami. szczególnie. zaangażowanymi. w  pełnienie. ról. społecz-
nych. i  zawodowych. są. pracujące. zawodowo. matki.. W  naturalny. sposób.
tworzą.się.w ich.przypadku.konflikty,.gdyż.praca.może.przeszkadzać.ko-
bietom.w życiu.rodzinnym,.a ono.z kolei.przeszkadzać.może.w pracy.[Za-
lewska.2008,.Vermeulen,.Musztard.2000,.ss..428–440;.Duxbury,.Higgins.
1991,.ss..60–74]..Samo.zaangażowanie.zaś,.chociażby.w kontekście.poglą-
dów.Seligmana.[2005].i Csikszentmihalyia.[1998],.również.publikowanych.
wspólnie.[Seligmann,.Csikszentmihalyi.2000,.ss..5–14],.sprzyja.szczęściu..
Także.wyniki.badań.realizowanych.w obszarze.psychologii.pracy,.pokazują,.
że.zaangażowanie.w pracę,.również.wsparcie,.może.obniżać.doświadczanie.
takiego.stresora. jak.obciążenie.zadaniami,.a w konsekwencji. sprzyjać.po-
czuciu.jakości.życia.[Derbis,.Baka.2011,.ss..277–287;.Baka,.Derbis.2010,.ss..
131–142]..Na.pozytywne.znaczenie.wsparcia.dla.jakości.życia.zwraca.uwagę.
także.przywoływany.wyżej.Seligman,.wymieniając.jakość.relacji.z innymi,.
czyli.jeden.z warunków.wsparcia,.jako.czynnik.szczęścia..Ono.samo.zależy.
jeszcze.od.bilansu.emocji.pozytywnych.i negatywnych,.okoliczności.życia,.
pracy.nad.sobą.oraz.od.czynników.znajdujących.się.poza.kontrolą.jednost-
ki,.np..uwarunkowań.genetycznych..Ludzie.szczęśliwi.mają.spójny.system.
wartości,.satysfakcjonujące.relacje.z innymi,.wysoką.samoakceptację,.dążą.
konsekwentnie.do.celu,.są.życzliwi.[Fredrickson,.2001,.ss..218–226;.Nettle.
2005,.Derbis.2000,.2008,.ss..109–123;.Carr.2009].

Rodzi.się.więc.pytanie.–.czy konflikt praca – rodzina, rodzina – praca, 
wsparcie społeczne oraz zaangażowanie w  pracę wiążą się z  poczuciem 
jakości życia matek pracujących zawodowo? Próba.odpowiedzi.na.nie.jest.
celem.prezentowanego.opracowania..

Konflikt praca – rodzina, rodzina – praca

Konflikt.praca.–.rodzina.(K.P–R).i konflikt.rodzina.–.praca.(K.R–P).opisy-
wany.jest.[Bańka.1996;.Burke,.Greenglass.1993,.ss..371–380;.Zalewska.2008].
jako.pewna.odmiana.konfliktu.ról,.w którym.wymogi.wiążące.się.z uczestnic-
twem.w  życiu. zawodowym.utrudniają. bądź.wykluczają. realizację.wymagań.
związanych.z życiem.rodzinnym.(K.P–R).i odwrotnie.(K.R–P)..Obydwa.typy.
konfliktu.mogą.być.traktowane.jako.rodzaj.stresora.rzutujący.na.poczucie.ja-
kości.życia.(PJŻ).albo.mediator,.który.intensyfikuje.jego.działanie.i prowadzi.
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do.wypalenia.zawodowego..Praca.rodzi.różne.utrudnienia.w życiu.rodzinnym,.
np.:.brak.czasu.dla.rodziny.z powodu.obowiązków.w pracy,.napięcie.emocjo-
nalne.(złość.na.członków.rodziny.z powodu.stresujących.wydarzeń.w pracy),.
wymóg.odmiennych. sposobów.zachowania. się.w  rolach. rodzinnych. i  zawo-
dowych..K.P–R.wynika.z poczucia.przeciążenia.pracą,.które.może.prowadzić.
do.wypalenia. zawodowego. i  zwrotnie. je.nasilać..Zalewska. [2008].powołuje.
się.na.różne.badania.zachodnie.i konkluduje,.że.K.P–R.mediuje.relacje.mię-
dzy.stresem.w pracy.i wypaleniem.zawodowym,.a nasilenie.K.P–R.skutkuje.
spadkiem.poczucia.satysfakcji.z pracy...Pokazuje,.że.częściej.konfliktu.w ob-
szarze.rodzina.–.praca.doświadczają.osoby,.które.mają.dzieci.niż.te.bezdzietne..
Stwierdzono.pozytywny.związek.KP–R.z takimi.zjawiskami,.jak:.depresja,.lęk.
oraz.używanie.substancji.psychoaktywnych,.brak.zadowolenia.z pracy,.rodzi-
cielstwa. i  małżeństwa. oraz. niskie. przywiązanie. organizacyjne. [Netemeyer,.
Boles,.McMurrian.1996,.ss..400–410;.Burke,.Greenglass.1993,.ss..371–380;.
Kinnunen,.Mauno.1998,.ss..155.–177]..Z badań,.jakie.publikują.[Wierda-Boer,.
Gerris,.Vermulst.2009,.ss..6–19].można.wnioskować,.że.pracujące.zawodowo.
kobiety.doświadczają.większego.konfliktu.rodzina.–.praca.niż.mężczyźni,.któ-
rych.z kolei.charakteryzuje.wyższy.poziom.K.R–P..Korelacja.pomiędzy.kon-
fliktem.rodzina.–.praca,.a konfliktem.praca.–.rodzina.była.relatywnie.wyższa.
u kobiet.niż.u mężczyzn..Różnice.te.związane.są.z odmiennością.treści.stereo-
typów.kobiety.i mężczyzny.w danej.kulturze..Treść.stereotypu.jest.kształtowa-
na.przez.role.wyłonione.w efekcie.podziału.pracy.między.kobietami.a mężczy-
znami.w danym.społeczeństwie..W naszej.kulturze.mężczyźni.stereotypowo.
są.postrzegani.jako.żywiciele.rodziny,.a kobiety.jako.piastunki.ogniska.domo-
wego..Społeczeństwo,.aprobując.zgodne.ze.stereotypem.zachowania,.a karząc.
zachowania.niezgodne,.utrwala.je.[Strykowska.1992]..

Jednakże.Burke.i Greenglass.[1993,.ss..371–380].wykazują,.że.uczestnic-
two.w wielu.dziedzinach.życia.ma.więcej.zalet.niż.konsekwencji.negatywnych.
–. kobiety. pracujące. i  równocześnie. wychowujące. dzieci. cieszą. się. lepszym.
zdrowiem.psychicznym.i fizycznym.od.kobiet.pozostających.w domu..Ostatni.
wynik.przemawia.za.pozytywnym.związkiem.zaangażowania.i jakości.życia,.
bynajmniej.nie.przeciw.istnieniu.K.P–R.i jego.negatywnych.skutków.

Wsparcie społeczne

W ujęciu.szerokim.wsparcie.społeczne.to.uniwersalna.ludzka.potrzeba.nawią-
zywania.więzi.z innymi,.przynależności.do.sieci.społecznych,.integracji.i przy-
wiązania.. W  ujęciu. węższym. –. badanie. sposobów. wykorzystania. sieci. spo-
łecznych.w celu.uzyskania.pomocy.[Cieślak.2004]..Rolę.wsparcia.społecznego.
rozpatruje.się.w kontekście.sytuacji.stresowych.(pracy.–.bezrobocia,.katakli-
zmów,.choroby,.kryzysu)..Spostrzegane.wsparcie.to.subiektywne.przekonanie.
człowieka. o  tym,. że. w  sytuacji. trudnej. może. liczyć. na. pomoc. innych,. bli-
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skich.mu.osób,.niekiedy.także.instytucji..Już.w starszych.pracach.na.ten.temat.
[Cohen,.Wills.1985,.ss..310-357].działanie.wsparcia.społecznego.wyjaśnia.się,.
wykorzystując.dwa.modele:.model. efektu.głównego. i model.buforowy..We-
dług.pierwszego.z nich,.wsparcie.społeczne.ma.pozytywny.wpływ.na.zdrowie.
jednostki.niezależnie.od.wystąpienia. sytuacji. stresowej,.pełni.korzystną. rolę.
dla.zdrowia.i samopoczucia.jednostki..Natomiast.model.buforowy.zakłada,.że.
w sytuacji.stresowej.wsparcie.działa.jak.bufor,.chroniący.jednostkę.przed.po-
tencjalnie.patologicznym.wpływem.tej.sytuacji..Wsparcie.zawsze.jest.rodzajem.
wymiany.lub.interakcji.społecznej,.której.podstawą.są.już.istniejące.kontakty.
społeczne.[Sęk,.Cieślak.2004]..Jej.skuteczność.zależy.od.zgodności.wsparcia.
z oczekiwaniami.i potrzebami.osoby.wspieranej.

Można.wyodrębnić. różne. treściowo. typy.wsparcia. społecznego:. emocjo-
nalne,. instrumentalne,. informacyjne. i  rzeczowe. [Bańka.1996,.Sęk,.Cieślak,.
2004]..W ujęciu.strukturalnym.zwraca.się.szczególnie.uwagę.na.źródła.wspar-
cia,.inaczej.zasoby.wsparcia.społecznego..Trzy.zasadnicze.źródła.wsparcia.to:.
pochodzące.od.rodziny,.przyjaciół,.znaczących.innych.[Halbesleben.2006,.ss..
1134–1145],. które. w  zależności. od. rodzaju. sytuacji. trudnej. mogą. przynosić.
różne.efekty..Różne.–.to.znaczy.słabsze.i silniejsze,.ale.także.nasilające.nega-
tywne.skutki.stresorów..Nietrafna.pomoc.może.stać.się.dodatkowym.obciąże-
niem.wywołującym.stres.u już.i tak.doświadczającej.stresu.jednostki..Wyniki.
badań.nad.rolą.wsparcia.społecznego.w trudnych.sytuacjach.zawodowych.nie.
są. jednoznaczne.[Sęk,.Cieślak.2004]..Jedne.wskazują.na.pozytywną.funkcję.
wsparcia.pochodzącego.od.rodziny,.natomiast. inne.na.skuteczniejszy.wpływ.
wsparcia. ze. strony. współpracowników.. Niektóre. badania. nad. zjawiskiem.
wsparcia. społecznego. w  środowisku. pracy. wskazują. na. tzw.. odwrotny. efekt.
buforowy. (reverse-bufferingeffect).. Jednakże,. jak. wynika. z  badań. Cieślaka,.
wsparcie.pochodzące.z miejsca.pracy.redukuje.stres.zawodowy,.natomiast.to.
pochodzące.od.rodziny.poprawia.samopoczucie.psychiczne.i fizyczne.pracow-
ników..W przypadku.emocjonalnych.problemów.związanych.z wydarzeniami.
krytycznymi.w sferze.rodzinnej.(np..choroba,.strata).najważniejszą.rolę.odgry-
wa.współmałżonek,.przyjaciele. i  profesjonaliści. związani. z  chorobą. i  opieką.
nad.dzieckiem..Kaufmann. i Beehr. [1989,. ss.. 522-526].pokazują,. że. istnieje.
negatywny.wpływ.wsparcia.społecznego,.otrzymywanego.przez.przełożonego,.
na.związek.pomiędzy.stresorami.w pracy.a poziomem.psychologicznego.i fizjo-
logicznego.stresu.oraz.wynikami.uzyskiwanymi.w organizacji.przez.pracow-
nika..W badaniach.wśród.pielęgniarek,.wbrew.wcześniejszym.oczekiwaniom,.
badacze.wykryli,.że.wsparcie.społeczne.wzmacnia.relację.pomiędzy.stresorami.
a odczuwanym.stresem,.a mianowicie.w sytuacji.silnego.stresu.wysoki.poziom.
wsparcia. społecznego.nasilał.negatywne.symptomy.związane.z pracą. i  zdro-
wiem..Tak.więc.wpływ.wsparcia.społecznego.na.jakość.życia.jednostki.nie.jest.
jednoznaczny.i oczywisty.
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Argumenty.teoretyczne.i empiryczne.pozwalają.jednak.traktować.wsparcie.
społeczne. jako.potencjalnie.silny.moderator.redukujący.wpływ.stresorów.na.
dopasowanie.się.jednostki.w pracy..Działanie.tego.moderatora.zależy.od.rodza-
ju.sytuacji.stresowej.i indywidualnych.potrzeb.osoby,.co.przekłada.się.na.przy-
puszczenie,.że.skuteczność.moderowania.zależy.od.rodzaju.i źródła.wsparcia.
[Jimmieson,.McKimmie,.Hannam,.Gallagher.2010,.ss..350–367]..Analizując.
problem.wsparcia.społecznego.z subiektywnej.perspektywy.jednostki.można.
rozróżnić.wsparcie.spostrzegane.(perceivedsocial suport).oraz.wsparcie.otrzymy-
wane.(receivedsocial suport)..Wsparcie.spostrzegane.dotyczy.wiedzy.i przekonań.
jednostki. o  tym,. gdzie. i  na. kogo. może. ona. liczyć. w  sytuacji. trudnej,. oraz.
o tym,.na.ile.dostępna.jest.sieć.wsparcia..Natomiast.wsparcie.otrzymywane.jest.
mierzone.za.pomocą.obiektywnych.wskaźników.otrzymywanego.rodzaju.i ilo-
ści.wsparcia.oraz.jego.poziomu.adekwatności.i trafności.[Sęk,.Cieślak.2004)]..
Wsparcie.otrzymywane.nie.jest.przedmiotem.zainteresowań.w tym.opracowa-
niu..Stąd.hipotezy.1..i 2..
H1:.Poziom.spostrzeganego.wsparcia. społecznego.różnicuje.pracujące.matki.

na.wymiarach.poczucia.jakości.życia.
H2:.Spostrzegane.wsparcie.społeczne.moderuje.efekt.stresora.(konflikt.P–R,.

R-P).na.poczucie.jakości.życia.pracujących.matek.
W prezentowanych.niżej.badaniach,.w celu.weryfikacji.H1.i H2.uwzględ-

nia.się.różne.źródła.wsparcia.i różne.wymiary.PJŻ,.o czym.będzie.jeszcze.mowa.

Zaangażowanie w pracę

Kategoria. „zaangażowanie. w  pracę. –. work. engagement. ”. ewoluuje.. Dla..
W..Kahna.w  latach.90..XX.wieku.oznaczała. „bycie. tu.w pełni“.poprzez.fi-
zyczne,.poznawcze.i emocjonalne.wyrażanie.siebie.w pracy..Maslach,.Schau-
feli,.Leiter.[2001,.ss..397–422].zaangażowanie.definiują.jako.utrzymujący.się.
dłużej.afektywno-motywacyjny.stan.spełnienia,.który.posiada.trzy.wymiary:.
wyczerpanie.–.energia,.cynizm.–.identyfikacja.oraz.ograniczona.skuteczność.
–. skuteczność.. Z  czasem. badacze. związani. z  Maslach. zaczęli. analizować. je.
jako.kontinuum,.gdzie. zaangażowanie.było.przeżywanym.pozytywnie.prze-
ciwieństwem. negatywnie. przeżywanego. wypalenia. zawodowego.. Te. z  kolei.
rozumiano.jako.reakcję.na.chroniczny.stres.w pracy,.przejawiającą.się.utratą.
zasobów.osobowych,.głównie.wyczerpaniem.emocjonalnym..Schaufeli,.Sala-
nova,.Gonzalez-Romá.i Bakker.[2002,.ss..71-92].pojmują.zaangażowanie.także.
wielowymiarowo:.jako.pozytywny.stan.umysłu.odnoszący.się.do.pracy,.który.
charakteryzuje.wigor,.oddanie.się.pracy.i pochłonięcie.przez.pracę..Wypalenie.
jako.obniżona.skuteczność.zawodowa.nie.jest.tutaj.przeciwieństwem.zaanga-
żowania,.są.to.raczej.dwa.konstrukty.komplementarne..Wypalenie.w nowych.
koncepcjach,.opisujących.relacje.wymagania./.stres.w pracy.–.zasoby,.rozumia-
ne.bywa.dwuwymiarowo.. Jako.wyczerpanie. emocjonalne. i  cynizm.w  sensie.
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zdystansowanej.postawy.do.pracy.(nie.tylko.do.ludzi).oraz.manifestacja.braku.
zaangażowania.[Demerouti,.Bakker,.Nachreiner.i Schaufeli.2001,.ss..499–512;.
Cieślak,.Benight.2008,.ss..295–305]..Zgodnie.z głównym.założeniem.modelu.
JD–R.(Job.Demands.–.Resources,.Praca.Wymagania.–.Zasoby),.środowisko.
pracy. charakteryzują. dwie. główne. cechy:. wymagania. i  zasoby.. Najważniej-
szym.predyktorem.stresu.są.wymagania.w pracy,.a zasoby.są.najważniejszym.
predyktorem.zaangażowania..Pracownik.przywiązany.afektywnie,.czyli.zwią-
zany.z firmą.emocjonalnie,.słabo.doświadcza.skutków.obciążenia.pracą,.rzad-
ko.bierze.zwolnienia.lekarskie,.jest.wierny.także.w czasach.trudnych.dla.firmy..
Zaangażowanie. (przywiązanie). jest. związane. pozytywnie. z  zadowoleniem.
z pracy..A to.z kolei.jest.składową.poczucia.jakości.życia..Badacze.podkreślają.
często. pozytywny. związek. zaangażowania. z  funkcjonowaniem. pracownika..
Także. szczególne,. podnadormatywne. przywiązanie. do. organizacji. (OCB. –.
Organizational.Citizineship.Behavior),.zwane.także.przywiązaniem.obywatel-
skim,.przejawia.się.w przywiązaniu.afektywnym..Chirkowska-Smolak.[2008].
pokazała,.że.na.poziom.zaangażowania.w pracę.wpływ.mają.przede.wszystkim.
działania.podejmowane.przez.przełożonych.różnych.szczebli:.tworzenie.relacji.
opartych.na.zaufaniu.i budowanie.zespołu,.wspieranie.rozwoju.podwładnych.
oraz. tworzenie. inspirującej.wizji.przyszłości..Słabszy. związek.z  zaangażowa-
niem.mają.natomiast.warunki.pracy...

Jednym.z nowszych.modeli,.który.uwzględnia.kategorię. zaangażowania,.
jest.wspominany.wyżej.model.JD-R.[Nachreiner,.Schaufeli.2001]..Nawiązu-
je.on.do.założeń.teoretycznych.rozszerzonego.modelu.stresu.Karaska.JD-CS.
(Job, Demands, Control, Support).opisującego.relacje.wymagania.–.kontrola./.
wsparcie.i do.teorii.zachowania.zasobów.COR.Hobfolla.(Conservation of Reso-
urces)..Model.i oparte.na.nim.badania.podtrzymują.tezę.o związku.wymagań.
pracy.i zasobów.z wypaleniem.zawodowym.i zaangażowaniem.w pracę..

Współczesne. badania. nad. wypaleniem. zawodowym. coraz. częściej.
uwzględniają.wymiar.zaangażowania.w pracę,.które.definiowane.jest.jako.wy-
miar. komplementarny. do. wypalenia. zawodowego,. odnoszący. się. jednak. do.
pozytywnych.aspektów.funkcjonowania,.a nie,.tak.jak.wypalenie,.do.aspektów.
negatywnych..Stąd.brak.wypalenia.zawodowego.w sensie.psychometrycznym.
nie.oznacza.wysokiego.zaangażowania.w zawodowe.funkcjonowanie..Schau-
feli,.Salanova,.González-Romá,.Bakker.[2002,.ss..71-92].uważają,.że.zaanga-
żowanie.w pracę.wykracza.poza.brak.wypalenia..Charakteryzują.je.za.pomo-
cą. trzech. wspomnianych. wyżej. wymiarów:. wigor. (vigor),. oddanie. się. pracy.
(dedication).i pochłonięcie.przez.pracę.(absorption)..Wigor.to.wysoki.poziom.
energii.i odporności.psychicznej.w pracy,.wytrwałość.także.wobec.trudności,.
gotowość.inwestowania.wysiłku.w pracę..Oddanie.się.pracy.to.doświadczanie.
znaczenia,.dumy.i entuzjazmu.w związku.z wykonywaną.pracą..Pochłonięcie.
pracą.(absorpcja).to.inaczej.koncentracja.na.pracy,.poczucie.szybkiego.upływu.
czasu.w pracy,.trudność.oderwania.się.od.niej..
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We.wcześniejszych.naszych.badaniach.uzyskiwaliśmy.pewne.dane.wska-
zujące.na.pozytywne.związki.obciążenia.pracą.i zaangażowania.oraz.zaanga-
żowania.i poczucia.jakości.życia.[Derbis,.Baka.2011,.ss..277–287]..W świetle.
modelu.JD-R.i prezentowanych.wyżej.argumentów.powstaje.więc.pytanie,.czy.
konflikt.praca.–.rodzina.i rodzina.–.praca.łączy.się.z poczuciem.jakości.życia.
pracujących.kobiet..Temu.problemowi.odpowiada.hipoteza.3.

H 3..Zaangażowanie.w pracę.jest.dodatnio.związane.z poczuciem.jakości.
życia.pracujących.matek.

Metoda

Zmienne,.operacjonalizacja.i osoby.badane.
Zmienną.wyjaśnianą.(zależną).w przyjętym.modelu.badawczym.jest.po-

czucie.jakości.życia.(PJŻ),.natomiast.zmiennymi.wyjaśniającymi.(niezależny-
mi).są.konflikt.praca.–.rodzina.(K.P–R).i rodzina.–.praca.(K.R–P),.spostrzega-
ne.wsparcie.społeczne.i zaangażowanie.w pracy..
Rys. 1. Graficzna ilustracja badanych zależności 

 

  PJŻ 
 K P-R 

K R-P 

Wsparcie 

Zaangażowanie  w 
pracę 

Źródło:.opracowanie.własne.

Wsparcie.ma.także.status.zmiennej.moderującej.(strzałka.przerywana).re-
lacje.między.wymienionymi.konfliktami.a PJŻ..Graficzną.ilustrację.badanych.
zależności.przedstawia.rys..1.

Zmienną.PJŻ.mierzono.za.pomocą.Kwestionariusza.Poczucia.Jakości.Życia.
SHI-PL.(SteenHappiness Index) [Seligman,.Steen,.Park,.Peterson.2005].w ada-
ptacji. Kaczmarka,. Stańko. i  Ober-Łopatki. [Kaczmarek,. Stańko-Kaczmarek,.
Dombrowski.2010,.ss..98–104]..Składa.się.z 20.twierdzeń.o rozpiętości.1–5,.
które.są.zgodne.z trzema.zaproponowanymi.przez.Seligmana.[2005].drogami.
do.osiągnięcia.prawdziwego.szczęścia..Są.to:.(SPE).Skala.Pozytywnych.Emocji.
–.życie.przyjemne,.(SOD).Skala.Optymalnego.Doświadczenia.–.życie.zaan-
gażowane,.dobre.rozwijające.możliwości.podmiotu.oraz.(SPS).Skala.Poczucia.
Sensu.–.życie.sensowne,.które.obejmuje.pogłębianie.wiedzy,.szerzenie.dobra,.
ale.przede.wszystkim.wiarę.w to,.że.życie.jest.czymś.więcej.niż.zwykłą.egzy-
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stencją..(SPŻ).Skala.Pełnego.Życia.to.suma.wyników.z tych.skal,.tworzy.wynik.
ogólny.–.zmaksymalizowane.poczucie.szczęścia..Współczynnik. α Cronbacha.
=. .88..Poziom. rzetelności.poszczególnych.podskal.był. równie. zadowalający:.
SPE:. α =..77,.SOD:. α =...70,.SPS:. α =...74.[Kaczmarek,.Stańko-Kaczmarek,.
Dombrowski.2010,.ss..98-104].

Do.pomiaru.K.P-R.i K.R-P.zastosowano.kwestionariusz,.jaki.opracowa-
li. Netemeyer,. Boles. McMurrian. [1996,. ss.400–410]. w  adaptacji. Zalewskiej.
[2008]..Kwestionariusz. zawiera.10. twierdzeń,.po.pięć.na.każdy. rodzaj. kon-
fliktu..Rozpiętość.odpowiedzi.wynosi.od.1.–.zdecydowanie.się.nie.zgadzam,.
do. 7. –. zdecydowanie. się. zgadzam.. Polska. wersji. posiada. wysoką. rzetelność..
( α = .94.dla.K.P–R.oraz. α = .80.dla.KR–P)..Okazało.się,.że.K.P–R.występuje.
w większym.natężeniu.niż.konflikt.R–P.oraz.że.zależy.on.od.posiadania.dzieci.
oraz.interakcji.posiadania.dzieci.i partnera,.gdzie.najsilniejszy.K.P–R.występu-
je.u osób.samotnie.wychowujących.dzieci,.a najsłabszy.u tych,.które.nie.mają.
ani.dzieci.ani.partnera.[Zalewska.2008].

Spostrzegane.wsparcie. społeczne.mierzone.było.za.pomocą.skali.MSPSS.
–.Multidimensional.Scale.of.Perceived.Social.Suport.[Zimet,.Dahlem,.Zimet.
i Farley.1988].

Kwestionariusz.ten.składa.się.z 12.stwierdzeń.mierzących.wsparcie.pocho-
dzące.z trzech.różnych.źródeł:.rodziny,.przyjaciół.i znaczących.innych..Roz-
piętość.odpowiedzi.od.1.–.całkowicie.się.nie.zgadzam,.do.7.–.całkowicie.się.
zgadzam..Współczynnik.rzetelności.dla.całej.skali.wynosi. α .Cronbacha = .88.
[Zimet,. Dahlem,. Zimet. i  Farley. 1988].. Dla. poszczególnych. podskal. odpo-
wiednio:. dla. skali. wsparcia. od. znaczących. innych. α = .91,. dla. wsparcia. od.
przyjaciół. α = .85,.dla.wsparcia.od.rodziny. α = .87..

Do.pomiaru.zaangażowania.Schaufeli.i współpracownicy.[2002,.ss..71–91].
opracowali.kwestionariusz.UWES.(Utrecht Work Engagement Scale),.który.zo-
stał.wykorzystany.w naszych.badaniach..Konstrukt.zaangażowania.mierzony.
za.pomocą.kwestionariusza.UWES.zbliżony.jest.do.konstruktów.opisujących.
identyfikację.z pracą.i przywiązanie.organizacyjne.( jobinvolvement,.organiza-
tionalcommitment),.ale.się.od.nich.różni.[Bańka,.Bazińska,.Wołowska.2002,.
ss..65-74]..Kwestionariusz.UWES.składa.się.z 17.twierdzeń.odpowiadającym.
trzem. wskaźnikom. zaangażowania.. Są. to:. Wigor. (vigor),. Oddanie. się. pracy.
(dedication).i Pochłonięcie.przez.pracę.(absorption)..Twierdzenia.oceniane.są.na.
siedmiostopniowej.skali,.od.0.–.nigdy.do.6.–.zawsze.(każdego.dnia)..Współ-
czynnik.rzetelności.dla.całej.skali.wynosi. α Cronbacha = .93,.dla.poszczegól-
nych.skal.waha.się.w granicach.od. α = .82.do. α = .92.
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W anonimowych.badaniach.przeprowadzonych.na.początku.2011.r..udział.
wzięły.matki.pracujące.na.stanowiskach.administracyjno-biurowych.i posia-
dające.co.najmniej.jedno.dziecko,.w wieku.przedszkolnym.lub.wczesnoszkol-
nym.(N.=.56,.M.=.33,12.lat;.SD.=.5,71)..Średni.staż.pracy.kobiet,.u których.
dominowało.wykształcenie.wyższe,.wynosił.M.=.9,81;.SD.=.7,02.

Wyniki

Weryfikacja.H1
Według. H1. poziom. spostrzeganego. wsparcia. społecznego. różnicuje. po-

czucia. jakości. życia.kobiet..Za.pomocą.ANOVA.zostały.porównane.wyniki.
pomiaru.PJŻ.na.każdej.skali.SHI-PL,.uzyskane.przez.kobiety.różniące.się.po-
ziomem.każdego.rodzaju.mierzonego.spostrzeganego.wsparcia..Uwzględniono.
wyniki. niskie,. średnie. oraz. wysokie. dla. każdej. ze. skal. wsparcia. kwestiona-
riusza.MSPSS. Tabela.1..ilustruje.te.wyniki.w odniesieniu.do.spostrzeganego.
wsparcia.od.przyjaciół.
Tabela 1. ANOVA dla skal Kwestionariusza SHI – PL, czynnik różnicujący: 
Wsparcie od Przyjaciół (MSPS)

MSPSS SS df MS F p
SPE między.43,523 2 21,762 4,817 .012

wewnątrz.239,459 53 4,518
SOD między.61,355 2 30,678 1,934 .155

wewnątrz.840,484 53 15,858
SPS między.182,546 2 91,273 8,436 .001

wewnątrz573,436 53 10,820
SPŻ między.751,017 2 375,509 5,416 .007

wewnątrz.3674,965 53 69,339

Źródło:.opracowanie.własne.

Uzyskane.dane.pokazują,.że.badane.kobiety.różniące.się.poziomem.spo-
strzeganego.wsparcia.od.przyjaciół,. statystycznie. istotnie. różnią. się. także.na.
trzech.z czterech.mierzonych.wymiarów.PJŻ..Są.to:.SPE.–.Pozytywne.Emocje.
[.F = 4,817;df = 2,.53;.p = .012],.SPS.–.Poczucie.Sensu.[F = 8,436; df = 2,.53;.
p = .001.oraz.SPŻ.–.Pełne.Życie.[F = 5,416; df = 2,.53; p = .007]..Wsparcie.od.
przyjaciół.nie.różnicowało.statystycznie.istotnie.wyników.na.skali.optymalne-
go.doświadczenia.(SOD).

Test.Scheffe.porównań.wielokrotnych.pokazał,.że.różnice.w zakresie.pozy-
tywnych.emocji.(SPE).zaistniały.pomiędzy.kobietami,.które.otrzymują.wspar-
cie.od.przyjaciół.spostrzegane.przez.nie.jako.wysokie.i niskie.(p = .01).oraz.jako.
średnie.i wysokie.(p = .05)..W zakresie.poczucia.sensu.(SPS).różnice.dotyczyły.
grup.kobiet.otrzymujących.wsparcie.niskie.i wysokie.(p = .005).oraz.średnie.
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i wysokie.(p = .025)..Jeśli.chodzi.o różnice.w skali.pełnego.życia.(SPŻ),.to.także.
dotyczyły.one.kobiet.otrzymujących.wsparcie.niskie.i wysokie.(p = .05).oraz.
średnie.i wysokie.(p = .03)..Kobiety.otrzymujące.od.przyjaciół.wsparcie.niskie.
i średnie.nie.różnią.się.w.żadnym.wymiarze.pełnego.szczęścia..

Wsparcie.od.znaczących.innych.także.różnicuje.kobiety.na.trzech.z czte-
rech.mierzonych.wymiarów.PJŻ.(tabela.2.)..Tym.razem.nie.wykryto.związku.
między.poziomem.wsparcia.a poczuciem.sensu.życia.(SPS)..Dla.Pozytywnych.
Emocji.[F = 5,115; df = 2,.53; p = .009],.Optymalnego.Doświadczenia.[F = 
3,682;.df = 2,53; p = .032].oraz.Pełnego.Życia.[F = 4,306;.df.=.2,.53;.p = .018]..
Tabela 2. ANOVA dla skal Kwestionariusza SHI – PL, czynnik różnicujący: 
Wsparcie od Znaczących innych (MSPS)

MSPSS SS df MS F p
SPE Między.45,782 2 22,891 5,115 .009

Wewnątrz.237,200 53 4,475
SOD Miedzy.110,006 2 55,003 3,682 .032

Wewnątrz.791,833 53 14,940
SPS Miedzy..72,515 2 36,258 2,812 .069

Wewnątrz.683,467 53 12,896
SPŻ Między.618,682 2 309,341 4,306 .018

Wewnątrz.3807,300 53 71,836

Źródło:.opracowanie.własne..

Test.Scheffe.porównań.wielokrotnych.pokazał,.że.różnice.w zakresie.po-
zytywnych. emocji. (SPE). zaistniały. pomiędzy. kobietami,. które. otrzymują.
wsparcie.od.znaczących. innych.spostrzegane.przez.nie. jako.wysokie. i niskie.
(p = .001). oraz. jako. średnie. i  wysokie. (p< .009).. W  zakresie. optymalnego.
doświadczenia.(SOD).różnice.dotyczyły.grup.kobiet.otrzymujących.wsparcie.
niskie.i wysokie.(p = .01).oraz.średnie.i wysokie.(p = .03)..Jeśli.chodzi.o różni-
ce.w skali.pełnego.życia.(SPŻ),.to.także.dotyczyły.one.kobiet.otrzymujących.
wsparcie.niskie.i wysokie.(p = .001).oraz.średnie.i wysokie.(p= .05)..Kobiety.
otrzymujące.od.znaczących.innych.wsparcie.niskie.i średnie.nie.różnią.się.na.
żadnym.wymiarze.pełnego.szczęścia..

. Najwyraźniej,. bo. na. wszystkich. czterech. mierzonych. wymiarach. PJŻ,.
widać.zależność.szczęścia.od.wsparcia.rodziny.(tabela.3.)..Test.ANOVA.wyka-
zał,.że.u matek.pracujących.zawodowo.wsparcie.to.statystycznie.istotne.różni-
cuje.nasilenie.pozytywnych.emocji.[F = 13,488; df = 2,53; p = .001],.poczucie.
sensu.[F = 13,395;.df = 2,.53; p = .001.],.poziom.optymalnego.doświadczenia.
[F = 4,687; df = 2,53; p = 0,013]. oraz. uogólnione. poczucie. szczęścia. [F = 
11,442;.df = 2,53; p = .001].
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Tabela 3. ANOVA dla skal Kwestionariusza SHI – PL, czynnik różnicujący: 

Wsparcie od Rodziny (MSPS)

.MSPSS SS df SM F p
SPE między.95,452 2 47,726 13,488 .001

wewnątrz.187,530 53 3,538
SOD między.135,538 2 67,769 4,687 .013

wewnątrz.766,302 53 14,459
SPS między.253,821 2 126,910 13,395 .001

wewnątrz.502,161 53 9,475
SPŻ między.1334,733 2 667,367 11,442 .001

wewnątrz.3091,249 53 58,325

Źródło:.opracowanie.własne.

Z  testu. Scheffe.porównań.wielokrotnych.wynika,. że.wsparcie. od. rodzi-
ny.spostrzegane.jako.średnie.i wysokie.najbardziej.różnicuje.PJŻ.mierzone.na.
wszystkich.czterech.skalach.SHI-PL.(p = .001)..Wyższemu.wsparciu.rodziny.
odpowiada.wyższe.PJŻ,.jednakże.różnicy.między.niskim.i średnim.wsparciem.
nie.odpowiada.istotna.statystycznie.różnica.w doświadczaniu.poszczególnych.
czynników.szczęścia..

Weryfikacja.H2
Według.H2.spostrzegane.wsparcie.społeczne.moderuje.efekt.stresora.(kon-

flikt. P–R,. R–P). na. poczucie. jakości. życia. pracujących. matek. [Jimmieson,.
McKimmie,.Hannam,.Gallagher.2010,.ss..350–367]..Jej.weryfikacja.polegała.
na.zastosowaniu.analizy.moderacji.[Baron,.Kenny.1986,.ss..1173–1182]..Wy-
niki.potwierdzają.(przy.opisie.narzędzia.do.pomiaru.K.P–R.i K.R–P),.iż.kon-
flikt.praca.–.rodzina.ma.większą.wagę.niż.konflikt.rodzina.–.praca..W żadnym.
analizowanym.przypadku,.żaden.rodzaj.wsparcia.nie.moderował. jakiegokol-
wiek.efektu.K.R–P.na.PJŻ..Natomiast.takie.efekty.wystąpiły.w odniesieniu.
do.moderowania. relacji.K.P–R. i PJŻ..Moderatorem.okazało. się.wsparcie. ze.
wszystkich.mierzonych.źródeł,.ale.głównie.w odniesieniu.do.czynnika.szczę-
ścia. określanego. przez. Seligmana. jako. pozytywne. emocje.. Niżej. (tabela. 4.).
przedstawiam.wyniki.analizy.moderacji.wsparcia.ze.strony.przyjaciół..Jego.in-
terakcja.z K.R–P.(krok.2).w sposób.statystycznie.istotny.(.ΔR² =..073;.p < .05).
zmienia.procent.wariacji.wyjaśnionej.pozytywnych.emocji.pracujących.matek...
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Tabela 4. Wsparcie od przyjaciół jako moderator związku K P–R i PE (pozytywne 
emocje)

                                 Pozytywne emocje 

                             β             SE             R²           

KROK 1                                              .309*** 

 K P-R                .31 n s     .27 

  P                      1,21***   .27 

                                                              ΔR²

KROK 2                                              .073* 

 K P-R x  P        -.57*       .23 

* p < .05 ; *** p < .001 

 Źródło:.opracowanie.własne.

Z danych.w tabeli.5..wynika,.że.wsparcie.od.znaczących.innych.na.wy-
miarze. pozytywnych. emocji. także. moderuje. związek. poczucia. jakości. życia.
z konfliktem.praca.–.rodzina..Interakcja.K.P–R.i wsparcia.od.przyjaciół.(P).
statystycznie.zmienia.procent.wariancji.wyjaśnionej.w zakresie.doświadczania.
pozytywnych.emocji.(ΔR².=..093;.p <..05).

Tabela 5. Wsparcie od znaczących innych jako moderator w związku K P–R i PE

                                         Pozytywne emocje

                            β               SE                  R²              

KROK 1                                                  .284***

  K P-R            .33 n s         .27

  ZN                 1,25***       .47

                                                                  ΔR²

KROK 2                                                   .093*

 K P - R x  ZN    -.79*        .30

 Źródło:.opracowanie.własne.
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Natomiast.z danych.w tabeli.6..można.wnosić,.że.to.spostrzegane.wsparcie.
od.rodziny.w odniesieniu.do.emocji.pozytywnych.najsilniej.moderuje.badany.
związek..Interakcja.K.P–R.i wsparcia.od.rodziny.(R).statystycznie.najbardziej.
spośród.uwzględnianych.źródeł.wsparcia.zmienia.procent.wariancji.wyjaśnio-
nej.w zakresie.doświadczania.pozytywnych.emocji.(ΔR².=.154; p<..001).
Tabela 6. Wsparcie od rodziny jako moderator w związku K P-R i PE

                               Pozytywne emocje

β SE         R²

KROK 1                                         .366***

 K P-R              .35 ns        .25

  R                   1,22***      .26

ΔR²

KROK 2                                          .154***

K P-R x  R      -.90***      .24

 Źródło:.opracowanie.własne.

Weryfikacja.H3
Zgodnie.z hipotezą.3.zaangażowanie.w pracę.jest.dodatnio.związane.z po-

czuciem. jakości. życia. pracujących. matek.. I  rzeczywiście. uzyskane. dane. po-
zwalają.na. stwierdzenie.pozytywnej.korelacji. tych.dwóch.zmiennych.(tabela.
7.)..Na.uwagę.zasługuje.składnik.szczęścia.określony.jako.optymalne.doświad-
czenie,.który.najsilniej.koreluje.z zaangażowaniem.rozumianym.jako.oddanie.
pracy. (.63;. p <. .001),. wigor. (.62;. p <. .001). i  jako. pochłonięcie. pracą. (.46;.
p <..001)..Te.wysokie.korelacje.potwierdzają.znaczenie.zaangażowania,.zwłasz-
cza.oddania.i wigoru.dla.doświadczania.szczęścia..Oddanie.się.pracy.to.silne.
utożsamianie.się.z nią,.poczucie.dumy.z jej.znaczenia.i wykonywania..Wigor.to.
wysoki.poziom.energii,.odporność.psychiczna,.wytrwałość.wobec.trudności..
Pochłonięcie.przez.pracę.to.z kolei.koncentracja.na.pracy.i zaabsorbowanie,.aż.
do.trudności.z oderwaniem.się.od.niej..

Konflikt.praca.–.rodzina.i rodzina.–.praca…



92

Tabela 7. Korelacje wymiarów zaangażowania i PJŻ

 Zaangażowanie Jakość.życia SPE .SOD .SPS SPŻ

Pochłonięcie
AB

r-Pearsona .152 .46 .34 .39.

p .263 .001 .010 .003

Oddanie
DE

r-Pearsona .37 .63 0,49 .58 

p .005 .001 .001 .001

Wigor
VI

r-Pearsona .45 .62 .50 .60 

p .001 .001 .001 .001

Źródło:.opracowanie.własne.

Także.uogólnione.poczucie.szczęścia.mierzone.za.pomocą.Skali.Pełni.Życia.
wykazuje.związki.korelacyjne.z wigorem.(.60;.p <..001).i oddaniem.się.pracy.
(.58;.p <..001)..Najsłabiej.tak.mierzone.poczucie.jakości.życia.łączy.się.z po-
zytywnymi. emocjami.. Statystycznie. istotnie. koreluje. tylko. z  wigorem. (.45;..
p <..001)..Innymi.słowy.zaangażowanie.w pracę.wydaje.się.słabiej.łączyć.z he-
donistycznymi. aspektami. jakości. życia,. gdyż. za. takie. można. uznać. emocje.
pozytywne,.a bardziej.z  jego.sensem,.z tym,.czy.jest.dobre.i czy.pozwala.na.
rozwijanie.możliwości.podmiotu.

Zakończenie i dyskusja

Uzyskane. wyniki. można. podsumować. w  postaci. następujących. ogólnych.
wniosków:
–. pracujące.matki.różnią.się.poziomem.mierzonych.wymiarów.PJŻ.w zależ-

ności.od.tego,.jak.spostrzegają.poszczególne.źródła.wsparcia.społecznego;
–. różne.wymiary.PJŻ.pozytywnie.łączą.się.z różnymi.rodzajami.spostrzega-

nego.wsparcia;
–. w relacji.K.P–R.–.PJŻ,.ale.nie.w relacji.K.R–P.–.PJŻ,.wsparcie.moderuje.

efekt.K.P–R.na.PJŻ;
–. w typowym.bardziej.dla.kobiet.niż.mężczyzn.K.R–P.wsparcie.nie.wydaje.

się.moderatorem;
–. w relacji.K.P–R.–.PJŻ.dla.pracujących.kobiet.najważniejsze.wsparcie.po-

chodzi.od.rodziny;
–. zaangażowanie.w pracę.u pracujących.matek,.głównie.w odniesieniu.do.

składowych.wigor.i oddanie.się.pracy.jest.pozytywnie.związane.z ich.PJŻ.
Biorąc.pod.uwagę.efekty.wsparcia.z  różnych.źródeł.dla.poczucia. jakości.

życia,.tylko.wsparcie.od.rodziny.(tabela.3.).różnicowało.istotnie.statystycznie.
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wynik.i.na.wszystkich.wymiarach.PJŻ,.mierzonych.za.pomocą.skala.SHI-PL..
Pozostałe.źródła.wsparcia.różnicowały.tylko.trzy.wymiary.PJŻ.(tabele.1..i 2)..
Najmniej.zależny.od.spostrzeganego.wsparcia.jest.wymiar.PJŻ.określany.jako.
optymalne. doświadczenie.. Rezultat. ten. jest. spójny. z  wynikami. weryfikacji..
H.3,.które.wskazują.na.szczególnie.silny.związek.tzw..optymalnego.doświad-
czenia.(dobre.życie.z możliwością.rozwoju).z zaangażowaniem.w pracę..Można.
więc.powiedzieć,.że.dla.optymalnego.doświadczenia.ważniejsze.wydaje.się.za-
angażowanie.w pracę.niż.spostrzegane.wsparcie.od.przyjaciół,.które.z kolei.ma.
swoją.wagę.w doświadczaniu.pozytywnych.emocji.i sensu.życia..Patrząc.z per-
spektywy.źródeł.wsparcia,.najważniejsze.(różnicujące.szczęście.na.wszystkich.
mierzonych.wymiarach).dla.PJŻ.pracujących.matek.jest.wsparcie.rodziny,.czyli.
prawdopodobnie.takie.jej.zachowania,.które.nie.eskalują.K.P–R..

Zważywszy,.że.analiza.moderacji.(H2).ma.celu.określenie.warunków,.w ja-
kich.zachodzi. związek.między.zmienną.niezależną. (wyjaśniającą). i  zmienną.
zależną.(wyjaśnianą),.to.w świetle.uzyskanych.wyników.można.powiedzieć,.że.
interakcja.konfliktu.praca.–.rodzina.ze.spostrzeganym.wsparciem.społecznym.
z każdego.mierzonego. źródła.prowadzi.do.osłabienia.pozytywnego. związku.
wsparcia. i poczucia. jakości. życia. rozumianego.przede.wszystkim. jako.pozy-
tywne.emocje..Innymi.słowy,.pracujące.i posiadające.dzieci.kobiety,.w warun-
kach.braku.wsparcia,.odczuwają.słabsze.pozytywne.emocje.lub.odczuwają.je.
rzadziej.niż.wtedy,. gdy. takie.wsparcie.posiadają..Szczególnie.ważne.okazuje.
się.znowu.wsparcie.od.rodziny.(ΔR².=.0,154;.p< .001),.wsparcie.od.przyjaciół.
i innych.osób.znaczących.jest.statystycznie.istotne.już.tylko.dla.p<..05..

Bynajmniej.nie.każdy.czynnik. /.wymiar. szczęścia. zaproponowany.przez.
Seligmana. [2005]. jest. pozytywnie. jednakowo. wrażliwy. na. mierzone. źródła.
spostrzeganego.wsparcia.społecznego..Nie.potwierdzono.istnienia.pozytywnej.
zależności. spostrzeganego. wsparcia. z  optymalnym. doświadczeniem,. sensem.
życia.i życiem.pełnym..Ogranicza.się.ona.do.pozytywnych.emocji..Tym.samym.
powstaje.przesłanka.do.potwierdzenia.wyników.badań.mówiących.o zróżnico-
wanym.(czasem.negatywnym).wpływie.wsparcia.na.zachowanie.i doświadcza-
nie.stresu.przez.ludzi.[Sęk,.Cieślak.2004,.Kaufmann,.Beehr.1989,.ss..522-526]..
Prezentowane.wyniki. są. zgodne. z wynikami.wspominanymi.wyżej,.według.
których.wsparcie.pochodzące.od.rodziny.poprawia.samopoczucie.psychiczne.
pracowników.(takie.wsparcie.było.mierzone.za.pomocą.SHI-PL)..W przypad-
ku.problemów.w sferze.rodzinnej.najważniejszą.rolę.odgrywa.współmałżonek,.
dalej.przyjaciele.i profesjonaliści.związani.z chorobą.i opieką.nad.dzieckiem..
Zaś.wsparcie.od.kolegów.redukuje.stres.w pracy.(co.nie.było.mierzone.w ni-
niejszych.badaniach)..Tym.samym.powstaje.cel.dalszych.badań.i analiz.
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Wydarzenia krytyczne w okresie późnej dorosłości

Critical life events in late adulthood

Abstract: During the whole life men experience critical life events. But in the 
old age there are often a lot of events connected with loss, that happen at 
the same time and can be critical for the person. Critical life events are con-
nected with stress and constrain the person to adapt to new circumstances. 

The aim of the article is to present the most important critical life events 
in the late adulthood and the risk connected with them. The loss of health, 
decline in attractiveness, death of a spouse and close friends, loss of social 
and economic status, loss of social prestige, retirement, change of a place of 
residence and upcoming death has been discussed. 

Key-words: critical life events, late adulthood, old age.

Wprowadzenie

Na.każdym.etapie. życia. człowiek.napotyka.wiele. sytuacji,. które. są. źródłem.
stresu,. niepokoju. czy. lęku.. Ze. względu. na. różne. kryteria,. stresory. dzielone.
są.na.psychospołeczne.i fizyczno-behawioralne,.krótko.i długotrwałe,.pocho-
dzące.ze.świata.zewnętrznego.bądź.wynikające.z relacji.człowiek.–.otoczenie..
Stresory.podzielić.można.także.na.codzienne.utrapienia.oraz.wydarzenia.kry-
tyczne..Do. stresorów.codziennych. zalicza. się. trudne.warunki.pracy,. trudną.
sytuację.życiową,.codzienne.trudności.i problemy..Choć.zazwyczaj.nie.cechu-
ją.się.wysokim.natężeniem,.autorzy.podkreślają.ich.znaczenie.ze.względu.na.
dużą.częstotliwość. i powszechność.występowania. [Lazarus,.DeLongis.1983,.
ss..246–248,.Sęk.2001,.ss..13–14].
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Wydarzenia.krytyczne.z kolei.wyróżniają.się.z codziennego.życia.i dotyczą.
cenionych.przez.człowieka.wartości..Są.nimi.takie.sytuacje,.które.wymuszają.
na.jednostce.konieczność.przystosowania.się.do.nowych.warunków,.prowadząc.
do.zmiany.psychologicznej,. społecznej. i/lub.ekonomicznej. sytuacji,.w której.
on.się.znajduje.[Sęk.2001,.ss..13–17;.Steuden.2009,.s..42;.Straś-Romanowska.
2002,.s..269]..Badacze.tego.nurtu.interesują.się.patogennym,.tj..zaburzającym.
fizyczny.i psychologiczny.dobrostan,.wpływem.różnych.wydarzeń.na.zdrowie.
i samopoczucie..Zwracają.przy.tym.uwagę,.że.pogorszenie.zdrowia.i funkcjo-
nowania.psychicznego.może.wywoływać.zarówno.wydarzenia.negatywne,.jak.
i  pozytywne.. Będą. to. więc. ślub. i  rozwód,. strata. i  znalezienie. pracy,. utrata.
pieniędzy. i wygrana.pieniężna..Wszystkie. te.wydarzenia.naruszają. istniejącą.
dotychczas.równowagę.między.wymogami.środowiska.zewnętrznego.a możli-
wościami.jednostki.lub.równowagę.między.wymaganiami.jednostki.a możli-
wościami,.które.istnieją.w danym.środowisku.

Wydarzenia. krytyczne. stawiają. jednostkę. w  sytuacji. utraty,. zagrożenia.
albo.wyzwania.związanego.ze.znacznym.obciążeniem.i wymuszają.duży.wy-
siłek. adaptacyjny.. Według. niektórych. badaczy. samo. pojawienie. się. takiego.
wydarzenia.stwarza.zagrożenie.dla.zdrowia.jednostki..Inni.sądzą,.że.na.obni-
żenie.dobrostanu.w tych.sytuacjach.wpływa.fizjologiczny.wysiłek.adaptacyj-
ny,.podejmowanie.działań.zaradczych,. subiektywne.oceny.wagi.wydarzenia,.
niewystarczalność.posiadanych.przez. jednostkę.zasobów.oraz. jej. cechy. [por..
Lazarus.i Folkman.1984,.za:.Heszen-Niejodek.1991,.ss..16–17;.Hobfoll.2006,.
s..34;.Vossel.1987,.ss..123–140]..Do.głównych.ograniczeń.w realizacji.planów.
i  podejmowaniu. aktywności. zalicza. się. wiek. metrykalny,. czas. pozostały. do.
śmierci.oraz.funkcjonujące.w społeczeństwie.wzorce.życia.związane.z wiekiem.

Wydarzenia.krytyczne.występują.na.każdym.etapie.życia,.również.w okre-
sie.późnej.dorosłości.[Steuden,.Marczuk.2006,.s.11]..To.właśnie.ten.etap.życia.
jest. często.wiązany. ze. stratą,.ograniczeniami. i ponoszonymi.kosztami. [Kie-
lar-Turska.2000,.s..324;.Lazarus,.DeLongis.1983,.ss..245–254;.Niezabitowski.
2007,.s..84;.Straś-Romanowska.2002,.ss..266–268;.Szarota.1998,.s..33;.Wnuk.
205,.s..68]..To.właśnie.wtedy.człowiek.w wyjątkowy.sposób.doświadcza.tzw..
kryzysów. egzystencjalnych,. takich. jak. poczucie. przemijania,. utrata. dotych-
czasowych.możliwości.itp..Do.najczęściej.wymienianych.zdarzeń.krytycznych.
w okresie.późnej.dorosłości.zalicza.się:
1.. przejście.na.emeryturę;
2.. utratę.zdrowia,.obniżenie.kondycji.i atrakcyjności.fizycznej;
3.. utratę.bliskich.osób;
4.. zbliżającą.się.perspektywę.śmierci;
5.. utratę.statusu.społecznego.i ekonomicznego;
6.. utratę.poczucia.przydatności.i prestiżu.społecznego;
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7.. przeprowadzkę.np..do.dorosłych.dzieci.bądź.domu.opieki.[Kielar-Turska.
2000,.s..324;.Steuden.2009,.s..42;.Straś-Romanowska.2002,.ss..266–269;.
Susułowska,. 1989;. Szatur-Jaworska,. Błędowski,. Dzięgielewska. 2006,..
ss..65–86].

Przejście na emeryturę

Szczególnym.wydarzeniem.tego.okresu.życia.jest.wycofanie.się.z aktywności.
zawodowej,.które.dla.wielu.osób.symbolizuje.przekroczenie.tzw..progu.staro-
ści,.staje.się.sygnałem.przejścia.do.ostatniego.etapu.życia.[Pasik.2006,.ss..301–
312;.Finogenow.2011b,.ss..211–234;.Straś-Romanowska.2000,.ss..266–269]..
Ponadto.przejście.na.emeryturę.wiąże.się.z pogorszeniem.sytuacji.finansowej.
osoby. starszej,. a  to. skutkuje. ograniczeniem. dostępu. do. różnorodnych. dóbr.
i usług..Zaprzestanie.aktywności.zawodowej.oznacza.także.przejście.do.grona.
osób.w  tzw..wieku.poprodukcyjnym,.a  zatem.niewytwarzających.dóbr.kon-
sumpcyjnych,. a  przez. to. traktowanych. jako. bezużyteczne. [Kołodziej. 2006,..
ss..91–102;.Mausch,.Ryś.2007,.ss..175–184]..Dodatkowo.występujące.bezro-
bocie.nasila.niechęć.młodych.ludzi.do.osób.starszych.i wzmacnia.próby.ograni-
czenia.ich.dodatkowej.aktywności.na.rynku.pracy,.niejednokrotnie.w sytuacji.
występującej.chęci.do.pracy.i wysokich.kompetencji.[Kosior.2007,.ss..247–260;.
Worach-Kardas.2007,.ss..187–194]..Osoby.starsze.traktowane.są.jako.mające.
stare. przyzwyczajenia,. niepotrafiące. odnaleźć. się. w  nowych. technologiach,.
blokujące.etaty.osobom.młodszym.

Choć. wśród. osób. starszych. istnieją. jednostki. wyczekujące. przejścia. na.
emeryturę,.dostrzegające.w tej.zmianie.możliwości.rozwoju.swoich.pasji.i zain-
teresowań.[por..Susułowska.1998],.to.zawsze.jest.to.sytuacja.trudna,.wymaga-
jąca.przystosowania.się.do.nowych.warunków..Zmianie.ulega.dotychczasowy.
tryb.życia,.ilość.i jakość.kontaktów.interpersonalnych,.pojawia.się.też.koniecz-
ność.zagospodarowania.codziennie.dodatkowych.8.godzin,.które.dotychczas.
wypełnione.były.zadaniami.zawodowymi.[Wódz,.Pawlas-Czyż.2008]..

Przejście.na.emeryturę.wiąże.się.także.z koniecznością.reorganizacji.usta-
lonych.wcześniej.celów.życiowych..Zmniejsza.się.koncentracja.na.zdobywaniu.
dóbr.materialnych,.awansów.społecznych.i zawodowych,.większą.rolę.zaczy-
nają.natomiast.odgrywać.sprawy.związane.ze.zdrowiem..Według.teorii.stresu.
starości.Neugarten,.Havighursta.i Tobina.[1968,.za:.Straś-Romanowska.2002],.
w okresie.tym.dochodzi.do.rekapitulacji.cyklu.rozwojowego..Na.pierwszy.plan.
wysuwają. się. czynniki,. które. były. istotne. w  okresie. dzieciństwa:. dobrostan.
fizjologiczny,. poczucie. bezpieczeństwa,. potrzeba. podtrzymania. aktywności.
i stymulacji.

Konsekwencje,.jakie.wywiera.przejście.na.emeryturę.na.jakość.życia.osób.
starszych,.zależą.od.szeregu.czynników.[por..Pasik.2006,. ss..301–312)..Wy-
niki. prowadzonych. badań. wskazują,. że. podejmowanie. decyzji. o  wycofaniu.
się.z aktywności.zawodowej.oraz.proces.adaptacji.do.nowej.sytuacji.zawodo-
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wej.zależy.od.stanu.zdrowia.[Bossé.i in..1991,.ss..P9–P14;.Hardy,.Quadagno.
1995,.ss..S217–S228;.Seccombe,.Lee.1986,.ss..426–440],.poziomu.dochodów.
[Calasanti,. 1996,. ss.. S18–S29;. Finogenow. 2011b,. ss.. 335–347;. Kim,. Moen.
2001,.ss..83-86,.2002,.ss..212–222;.Seccombe,.Lee.1986,.ss..426–440],.po-
zostawania.w związku.małżeńskim.[Calasanti.1996,.ss..S18–S29.;.Finogenow.
2011b,. ss..335-347;.Kim,.Moen.2001,. ss..83–86],. stanu.zdrowia.współmał-
żonka. [Talaga,. Beehr. 1995,. ss.. 16–28],. sytuacji. zawodowej. współmałżonka.
[Moen,.Kim,.Hofmeister.2001,.ss..55–71;.Reitzes,.Mutran,.Fernandez.1998,.
ss..607–619],.poziomu.wykształcenia.[Calasanti.1989,.ss..S18–S29;.Finogenow.
2011b,.ss..335–347],.a także.wykonywanej.wcześniej.pracy.[Hayward,.Hardy,.
Grady.1989,.ss..425–448;.Reitzes.i in..1998,.ss..607–619;.Susułowska.1998]..
Niezwykle. ważną. rolę. odgrywa. także. poczucie,. że. decyzja. o  wycofaniu. się.
z aktywności.zawodowej.była.dobrowolna..Jak.pokazują.badania.[Finogenow.
2011b,.ss..335–347],.emeryci,.którzy.mają.poczucie,.że.wycofanie.z aktywno-
ści.zawodowej.było.wymuszone.czynnikami.zewnętrznymi,.deklarują.niższy.
poziom.dobrostanu.niż.osoby,.które.same.dobrowolnie.podjęły.decyzję.o za-
kończeniu.pracy..

Kryzys. emerytalny. jest. złożonym. i  wielowymiarowym. zjawiskiem.. To.
właśnie.w tym.momencie.wiele.starszych.osób.doświadcza.utraty.statusu.spo-
łecznego.i ekonomicznego.[Szatur-Jaworska.i in..2006,.s..79]..Obniżające.się.
poczucie. znaczenia,. prestiżu,. a  także. wzrost. poczucia. bezużyteczności. nasi-
lają.z kolei.zbliżającą.się.perspektywę.końca.życia..Przezwyciężenie.tego.kry-
zysu.wymaga.uświadomienia.i akceptacji.zachodzących.zmian,.wytworzenia.
zastępczych. form. aktywności. [Susułowska. 1998].. W  jego. przezwyciężeniu.
bardzo.ważną. rolę.odgrywają. także. zasoby.osobiste. jednostki,. rozwijane.we.
wcześniejszych.etapach.rozwojowych.np..poczucie.własnej.wartości,.poczucie.
koherencji,.optymizm,.poczucie.skuteczności.[Finogenow.2008,.ss..82–95].

Utrata zdrowia – zmiany fizyczne i psychiczne

Zgodnie. z  założeniami. psychologii. life-span,. człowiek. rozwija. się. przez. całe.
życie,.od.momentu.narodzin,.aż.do.śmierci.[Baltes.1997,.ss..366–380;.Baltes,.
Reese,. Lipsitt. 1980,. ss.. 65–110;. Staudinger,. Bluck. 2001,. ss.. 3–39].. Rozwój.
traktowany. jest. jako. proces. wielowymiarowy. i  wielokierunkowy,. w  którym.
występują. zarówno. zmiany. progresywne. (zyski),. jak. i  regresywne. (straty).
[Trempała.2001,.ss..85–92]..Takie.ujęcie.rozwoju.przekłada.się.także.na.okres.
późnej.dorosłości,.który.przestaje.być.wiązany.wyłącznie.z regresem..

Jednak.mimo.wskazywanych.możliwości.rozwojowych.człowieka.starsze-
go.oraz.potrzeby.koncentracji.na.jego.zasobach.osobistych,.większość.autorów.
jest.zgodna,.że.starość.to.okres,.w którym.przeważają.zmiany.regresyjne,.a or-
ganizm.nie.nadąża.z procesami.odnowy.i regeneracji.[Krzyżowski.2004,.s..37;.
Stuart-Hamilton.2006]..U osób.starszych.występują.zarówno.schorzenia.towa-
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rzyszące.im.od.wielu.lat,.schorzenia.nowe,.niemające.bezpośredniego.związku.
z procesem. starzenia. się. (które. jednak.przebiegają. inaczej.niż.we.wcześniej-
szych.okresach.rozwojowych),.jak.i zmiany.patologiczne.wynikające.głównie.ze.
starzenia.się..Ponadto.u osób.starszych.często.występuje.tzw..mnoga.patologia.

Starzenie.się.fizjologiczne.dotyka.wszystkich.narządów.i układów.człowie-
ka..W literaturze.dotyczącej.starzenia.się.i starości.szeroko.opisano.niekorzyst-
ne.zmiany.na.poziomie.zewnętrznym.(zmarszczki,.siwienie.włosów),.zmiany.
wewnętrzne. (w  układzie. sercowo-naczyniowym,. nerwowym,. oddechowym,.
trawiennym,. mięśniowo-szkieletowym,. moczowym,. odpornościowym. i  hor-
monalnym).oraz.zmiany.w funkcjonowaniu.zmysłów.[Bień.1997,.ss..40–44;.
Carabellese. i  in..1993,. ss.. 401–407;.Perry. i  in..2006,. ss.. 463–482;.Spinelli.
i in..1998,.ss..53–54;.Straś-Romanowska,.2002,.ss..263–292;.Stuart-Hamilton.
2006]..Wynikiem.zachodzących.zmian.jest.spadek.odporności.immunologicz-
nej,.wydolności.mechanizmów.homeostazy,.zdolności.adaptacji.oraz.odporno-
ści.na.stres.[Zych,.Kaleta-Witusiak.2006,.s..29].

Zmiany.zachodzą.także.w obszarze.funkcjonowania.poznawczego.i osobo-
wościowego.[por..Brzezińska.2011,.ss..30–37;.Steuden.2011,.ss..48–54)..Choć.
współcześnie.przeważa.pogląd,.że.niektóre.zdolności.intelektualne.mogą.być.
utrzymane.na.dobrym.poziomie.do.późnej.starości.[Stuart-Hamilton.2006,.ss..
44–84],.równocześnie.podkreśla.się,.że.ich.poziom.zależy.od.szeregu.czynni-
ków,.głównie.od.dotychczasowej.aktywności.intelektualnej.jednostki,.fazy.sta-
rości.oraz.ciągłego.trenowania.posiadanych.zdolności.[Bee.2004,.ss..564–576;.
Cavanaugh.1997,.ss..119–123;.Marcinek.2007,.ss..71–72]..W procesie.starzenia.
się.największe.negatywne.zmiany.zachodzą.w zakresie.zdolności.abstrakcyjno-
logicznych.[Marcinek.2007,.s..73;.Steuden.2009,.ss..27–28]..Negatywne.od-
działywanie.wieku.dotyczy.zadań.związanych.z inteligencją.płynną.np..proste-
go.czasu.reakcji,.pamięci.operacyjnej.i epizodycznej,.zdolności.przestrzennych,.
rozumowania,.poszukiwania.wzrokowego.[Stuart-Hamilton.2006].

Sprawność. funkcjonowania. osób. starszych. najczęściej. jest. rozpatrywana.
w kontekście.ich.sprawności.lokomocyjnej.oraz.w zakresie.czynności.życia.co-
dziennego,.np.:.sprzątanie,.ubieranie.się,.robienie.zakupów.itp..Choć.na.wcze-
snym.etapie. starości.wiele.osób.wykazuje. stosunkowo.dobrą. sprawność. [np..
Bień.2002,.ss..78–100],.to.wraz.z wiekiem.rośnie.stopień.niepełnosprawności.
ruchowej.i samoobsługowej.[Kupisz-Urbańska,.Broczek,.Mossakowska.2006,.
ss..36–40;.Halik.2002,.s..97]..Pojawiają.się.problemy.związane.z wykonywa-
niem.codziennych.obowiązków.domowych..Coraz.większą.trudność.stanowi.
także.przemieszczanie.się..Ze.względu.na.ograniczenia.fizyczne.niektóre.osoby.
starsze.rezygnują.z prowadzenia.samochodu,.a podróżowanie.środkami.komu-
nikacji.publicznej.staje.się.coraz.trudniejsze.

Negatywne. zmiany.fizyczne.mają. także.wpływ.na. funkcjonowanie.psy-
chiczne. osób. starszych.. Wzrastający. z  wiekiem. poziom. niepełnosprawności.
wiąże. się. z koniecznością.pomocy. i opieki. ze. strony. innych.osób,.wzrostem.

Wydarzenia.krytyczne.w okresie…



102

zagrożenia.instytucjonalizacją,.a także.trudnościami.w sferze.psychospołecz-
nej.[Fiksenbaum.i in..2005,.ss..278–295]..Obniżenie.się.sprawności.fizycznej.
może.także.generować.takie.nieadaptacyjne.formy.zachowań,.jak:.izolacja.od.
otoczenia,.lęk.przed.negatywną.oceną.społeczną,.poczucie.niezrozumienia,.za-
gubienia.i bezradności.

W sytuacji.pogłębiania. się.objawów.chorobowych.bądź.narastania. trud-
ności. związanych. z  codziennym. funkcjonowaniem. wskazuje. się. na. proces.
osłabiania. sił. i  narastania. poczucia. zniechęcenia. i  rezygnacji. [Clarke. 2007,..
ss.. 146–149;. Kissane,. Clarke,. Street. 2001,. ss.. 12–21].. Zgodnie. z  modelem.
zaproponowanym. przez. Clarke. [2007,. ss.. 146–149],. osoba. stara. w  sytuacji.
choroby.lub.narastających.trudności.w codziennym.funkcjonowaniu.zaczyna.
doświadczać.obaw.i poczucia.zagrożenia..Poczucie.braku.kompetencji.w radze-
niu.sobie.z sytuacją.choroby.prowadzi.do.wzrostu.poczucia.bezradności..Jeżeli.
osoba.ta.nie.otrzymuje.wystarczającego.wsparcia.i pomocy,.poczucie.bezradno-
ści.prowadzi.do.poczucia.beznadziejności.sytuacji,.obniżenia.poczucia.własnej.
wartości.oraz.poczucia.sensu.i celu.własnego.życia..To.z kolei.staje.się.czynni-
kiem.ryzyka.utraty.woli.życia.i chęci.przyspieszenia.kresu.życia.

Utrata osób bliskich

Wyniki. badań. wskazują,. że. proces. starzenia. się. przebiega. znacznie. wolniej.
u osób.pozostających.w związkach.małżeńskich,.a wskaźniki.jakości.życia.są.
w tej.grupie.wyższe.[Finogenow.2011b,.ss..335–347;.Halik.2002,.s..11]..Pozo-
stawanie.w związku.małżeńskim.wiąże.się.z bardziej.pozytywnym.stosunkiem.
do. emerytury. [Mutran,. Reitzes,. Fernandez. 1997,. ss.. 251–273],. podwyższa.
także.satysfakcję.z życia.na.emeryturze.[Seccombe,.Lee.1986,.ss..426–440]..
W okresie.starości.współmałżonek.jest.często.najważniejszym.źródłem.wspar-
cia.i pomocy.[Szukalski.2006,.ss..63–70]..Ponadto.pozostawanie.w związku.
małżeńskim.korzystnie.wpływa.na.zdrowie,.sprawność.fizyczną.i psychiczną,.
podejmowaną. aktywność. fizyczną. i  społeczną. oraz. sytuację. finansową. osób.
starszych.. Jest. też. często. gwarantem. niezamieszkania. w  domu. opieki. [por..
Brzezińska.2011,.s..45].

Wyniki.prowadzonych.badań.wskazują. również,. że. siła. związku.między.
stanem.cywilnym.a poczuciem.dobrostanu.jest.różna.ze.względu.na.płeć..Ba-
dając.osoby.starsze,.Calasanti.[1996,.ss..S18–S29].wykazał,.że.pozostawanie.
w  związku. małżeńskim. wiąże. się. w  większym. stopniu. z  satysfakcją. z  życia.
mężczyzn. niż. kobiet.. Uzyskane. wyniki. zgodne. są. z  rezultatami. wcześniej-
szych.badań,.które.wskazują,.że.mężczyźni.uzyskują.odmienne,.często.większe.
wsparcie.z małżeństwa,.a wskaźniki.prawdopodobieństwa.przeżycia.wśród.żo-
natych.mężczyzn.są.istotnie.wyższe.w porównaniu.z nieżonatymi,.bez.względu.
na.wiek.na.emeryturze.[por..Calasanti.1996,.ss..S18–S29]..

W okresie.starości.nieuchronnie.wzrasta.jednak.zagrożenie.utratą.współ-
małżonka,.osoby.najbliższej,.z którą.spędza.się.większość.swojego.czasu..Sy-
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tuacja.ta.dotyczy.głównie.kobiet,.które.przeciętnie.żyją.dłużej.niż.mężczyźni.
[por..Szatur-Jaworska.2006,.s..77]..Wraz.z wiekiem.maleje.liczba.osób.pozo-
stających.w związkach.małżeńskich.W grupie.młodych.starych.(do.75..r..ż.).
ponad.połowa.(55%).to.osoby.pozostające.w związku..Po.75..r..ż..zaczynają.
jednak.przeważać.osoby.owdowiałe.(63%).[Czekanowski.2002,.ss..141–142]..
Mimo.iż.utrata.partnera.życiowego.w okresie.starości.jest.wydarzeniem.bardziej.
prawdopodobnym.niż.we.wcześniejszych.okresach.rozwojowych.i wydawać.by.
się.mogło,.że.można.się.do.niego.przygotować,.to.jednak.jego.konsekwencje.są.
niejednokrotnie.bardziej.dotkliwe.niż.u osób.młodszych..

Śmierć.współmałżonka.wiąże.się.z utratą.wieloletnich,.głębokich.i intym-
nych. relacji. między. dwojgiem. ludzi,. które. towarzyszyły. człowiekowi. przez.
większość.życia..Utrata.najbliższej.osoby.prowadzi.często.do.wzrostu.poczu-
cia.osamotnienia,.poczucia.bezradności,.pustki,.depresji,.braku.nadziei,.obaw.
o dalszą.przyszłość.oraz.intensywnego.uczucia.tęsknoty.za.osobą.zmarłą.[por..
Steuden.2011,.ss..198–203].

Jako.sytuacja.szczególnie.traumatyczna.utrata.współmałżonka.stwarza.ryzy-
ko.zaburzeń.stanu.zdrowia.[Burton,.Haley,.Small.2006,.ss..319–324],.wystąpie-
nia.żałoby.powikłanej.[Schulz,.Herbert,.Boerner.2008,.ss..20–22].,.a w pierw-
szym.roku.po.utracie.partnera.wystąpienia.depresji.[Bee.2004,.s..636;.Norris,.
Murrell.1990,.ss..429–436]..Śmierć.osoby.najbliższej.może.nasilać.dotychcza-
sowe.objawy.chorobowe.bądź.prowadzić.do.pojawienia.się.nowych.[Schulz.i in..
2008. ss.. 20–22].. Silny. stres. prowadzi. też. do. osłabienia. odporności. fizycznej.
i psychicznej,.co.traktowane.jest.jako.jedna.z przyczyn.odnotowywanego.cza-
sem.umierania.osoby.owdowiałej.w niedługim.czasie.od.śmierci.współmałżonka.
[Bonnano,.Kaltman.2001,.ss..705-734;.Goldman,.Korenman,.Weinstein.1995,.
ss..1717–1730;.Oniszczenko.1998,.ss..56–57;.Ścigała.2001,.s..50].

Śmierć.współmałżonka.w okresie. starości.prowadzi. też.często.do.pogor-
szenia.jakości.życia,.zmniejszenia.liczby.kontaktów.społecznych,.pogorszenia.
sytuacji.materialnej,.wzrostu.trudności.w prowadzeniu.gospodarstwa.domo-
wego,.spadku.pozycji.społecznej.[Szatur-Jaworska.i in..2006,.ss..76–78,.s..112;.
Szukalski.2006,.ss..63–70]..Brak.aktywności.zawodowej,.znaczne.zawężenie.
kontaktów. społecznych.powodują,. że.powstała.pustka.po. stracie.współmał-
żonka.w okresie.starości.jest.znacznie.trudniejsza.do.wypełnienia.niż.we.wcze-
śniejszych.okresach.rozwojowych.

Oprócz.utraty.partnera. życiowego,. człowiek. stary. często.doświadcza. też.
utraty. osób. bliskich. w  podobnym. wieku. [por.. Szatur-Jaworska. i  in.. 2006,..
s..77;.Steuden.2011,.s..199]..Umiera.rodzeństwo.oraz.kuzyni,.a także.przyja-
ciele.i znajomi..Oprócz.wzrostu.poczucia.osamotnienia.i smutku.wynikającego.
z utraty.kogoś.bliskiego,.dodatkowym.czynnikiem.trudnym.jest.wzrastająca.
w tych.sytuacjach.świadomość.zbliżającego.się.kresu.swojej.egzystencji.
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Zbliżająca się perspektywa śmierci

Ocena. i  podsumowanie.własnego. życia.może.być.dokonane.na. różnych.
etapach.życia.człowieka. i odnosić. się.do.różnych.aspektów.funkcjonowania..
Zawiera. zwykle. poznawcze,. emocjonalne. i  behawioralne. odniesienie. się. do.
własnego.życia.w aspekcie.odniesionych.sukcesów.i poniesionych.porażek..Na.
dokonywany.bilans.życia.istotny.wpływ.ma.aktualna.sytuacja.życiowa.–.jeżeli.
jest.pozytywna,. zwykle. także.ocena.własnego.życia. jest.bardziej.pozytywna.
[Susułowska.1986]..

W sytuacji.zbliżania.się.do.końca.swojego.życia,.przegląd.własnego.życia.
to.naturalny.procesem,.przez.który.przechodzą.wszyscy.ludzie.[por..Steuden.
2011,.ss..111–113]..Choć.w większości.przypadków.proces.ten.jest.pozytywny.
i służy.wspieraniu.osób.starszych,.może.on.także.zawierać.elementy.negatyw-
ne..Bilans. życiowy,. jakiego.dokonuje.osoba. starsza,.wiąże. się. z konfrontacją.
z narastającymi.ograniczeniami.własnego.życia,.ale. stanowi.także.wyzwanie.
ku.przemianom.i rozwojowi.własnej.osobowości.w wymiarze.społecznym.i du-
chowym..

Z prowadzonych.badań.[por..Steuden.2011,.s..112].wynika,.że.na.pozy-
tywny.bilans.życiowy.osób.starszych.wpływa:
–. poczucie,.że.nie.zmarnowało.się.własnego.życia;
–. świadomość,.że.jest.się.potrzebnym.i użytecznym,.że.zrobiło.się.coś.ważne-

go.dla.innych.ludzi;
–. poczucie.sensu.własnych.działań.i własnego.życia;
–. poczucie.przynależności.do.jakiejś.grupy,.więzi,.szacunku.i uznania;
–. zaufanie.do.innych.i obdarzenie.zaufaniem.przez.innych.ludzi;
–. satysfakcja.z realizacji.celów.i zadań.życiowych;
–. wybór.właściwej.drogi.życiowej;
–. poczucie.spełnienia.się.na.gruncie.rodzinnym,.zawodowym.i społecznym.

Rola.reminiscencji.w analizie.historii.własnego.życia.osób.starszych.wraz.
z możliwymi.pozytywnymi.i negatywnymi.konsekwencjami.została.uwypu-
klona.w koncepcji.Eriksona. [2000,. ss.. 279–281,. 2002,. ss.. 75–81]..Przekra-
czając.tzw..próg.starości,.człowiek.staje.w obliczu.kryzysu.psychospołecznego.
integracja.ego.–.rozpacz,.który.wiąże.się.z koniecznością.podsumowania.wła-
snego. życia. i  jego. integracji..Osiągnięcie. integracji. ego.wymaga.pogodzenia.
się.zarówno.z własnymi.wyborami,.odniesionymi.sukcesami,.jak.i porażkami.
i  frustracjami..Pozytywne. rozwiązanie.przypadającego.na. ten.okres.kryzysu.
pozwala.na.odnalezienie.mądrości.życiowej.i pełni.dojrzałości..Wiąże.się.z po-
czuciem.sensu.i celu.własnego.życia,.przekonaniem.o wartości.własnej.drogi.
życiowej..Pozwala.także.na.akceptację.końca.swojego.życia.i równoczesną.go-
towość.do.pełnego.wykorzystania.pozostałego.jeszcze.czasu.
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Jeżeli. jednak. jednostka.ocenia.własne. życie. jako.pasmo.wydarzeń.nega-
tywnych,.od.których.trudno.się.jej.uwolnić,.to.w konsekwencji.może.narastać.
postawa.pesymizmu.wobec.własnej.przyszłości,.poczucie.rezygnacji,.wrogości,.
a  także.postawa. izolacji.od.siebie. i od.świata..Dominującym.odczuciem.jest.
żal.i rozpacz.z powodu.niewykorzystanych.szans.i możliwości.oraz.lęk.przed.
zbliżającym. się. końcem. własnego. życia.. Próbą. obniżenia. poziomu. frustracji.
i  rozgoryczenia. może. być. stosowanie. mechanizmów. obronnych. osobowości.
i zachowania.(np..ucieczka.w chorobę,.odmowa.przyjęcia.wsparcia.i pomocy),.
które.jednak.nie.chronią.przed.poczuciem.zagrożenia,.ale.prowadzą.do.stagna-
cji.i rezygnacji.

Utrata statusu społecznego i ekonomicznego

Wraz.z wycofaniem.się.z aktywności.zawodowej,.osoba.dotychczas.aktywna.
zawodowo.staje.się.zawodowo.bierna..Zakończenie.pracy.zawodowej.i związa-
ne.z tym.podjęcie.nowej.roli.życiowej.emeryta,.wymaga.adaptacji.na.różnych.
poziomach:. poznawczym. (redefinicja. własnego. „ja”),. działaniowym. (nowe.
formy.aktywności).oraz.społecznym.(funkcjonowanie.w nowej.roli.społecznej)..
Występowanie.w tym.okresie.kryzysu.emerytalnego.wynika.z przejścia.od.ści-
śle.określonej.roli.jednostki.ekonomicznie.produktywnej.(rola.zawodowa,.pra-
cownik).do.niejednokrotnie.dwuznacznej.i mało.sprecyzowanej.roli.osoby.eko-
nomicznie.nieproduktywnej. (emeryt). [Kołodziej.2006,. ss..91–102;.Mausch,.
Ryś.2007,.ss..175–184]..Trudności.z określeniem.własnej.roli.po.przejściu.na.
emeryturę.mogą.prowadzić.do.kryzysu.tożsamości.społecznej.człowieka.star-
szego.[Bee.2004,.s..581;.Nelson.2003,.s..236;.Niezabitowski.2007,.ss..79–80].

Starzenie. się. wraz. z  zakończeniem. aktywności. zawodowej. powoduje,. że.
osoba.starsza.zmienia.się.z żywiciela.rodziny,.wychowawcy.i opiekuna.w osobę,.
która. sama.zaczyna.potrzebować.pomocy..Z osoby.powszechnie. szanowanej.
(np.:. lekarza,. nauczyciela,. dyrektora,. kierownika),. staje. się. nagle. osobą,. od.
której.niewiele.zależy.i od.której.niewiele.się.wymaga..Szacunek,.jakim.była.
darzona.w miejscu.pracy,.w bardzo. szybkim. tempie.przestaje.być.odczuwa-
ny..Wycofanie.się.z aktywności.zawodowej.niesie.ze.sobą.zmianę.statusu.spo-
łecznego,.a także.ryzyko.utraty.autorytetu.w najbliższym.otoczeniu.(rodziny.
i  znajomych).. Emeryt. zaczyna. być. traktowany. jako. osoba. niezorientowana.
w bieżących. sprawach,.która.nie.może.niczego. załatwić,.nie.ma. znaczących.
kontaktów,.jest.mało.przydatna.

Wraz.z przejściem.na.emeryturę.osoba.starsza.doświadcza.także.istotnego.
spadku.dochodów,.co.powoduje,.że.wiele.dotychczasowych.aktywności.staje.się.
trudno.dostępnych..Ograniczone.środki.finansowe.przekładają.się.na.trudno-
ści.w dostępie.do.prywatnych.usług.medycznych,.brak.środków.na.wykupienie.
niezbędnych.leków.[Halik.2002,.s..116]..Utrudnione.zostają.także.możliwości.
realizowania.dotychczasowych.pasji. i zainteresowań,.które.wymagały.nakła-
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dów.finansowych..Spadek.dochodów.prowadzi.też.często.do.ograniczenia.tych.
kontaktów. interpersonalnych,.w których.osoba. starsza. zaczyna. czuć. się.nie-
komfortowo.ze.względu.na.ograniczone.możliwości.finansowe..Niejednokrot-
nie.osoby.starsze,.ze.względu.na.złą.sytuację.finansową,.zmuszone.są.także.do.
zmiany.miejsca.zamieszkania,.co.często.ogranicza.ich.autonomię.i sprowadza.
do. roli. podporządkowanej. wobec. opiekunów. [por.. Hauziński. 2007,. s.. 182;.
Steuden.2011,.s..127].

Utrata poczucia przydatności i prestiżu

Postęp.cywilizacyjny.i techniczny.wymusza.nabywanie.nowych.umiejętności,.
np..obsługi.telefonu.komórkowego,.obsługi.komputera,.obsługi.sprzętu.gospo-
darstwa.domowego,.korzystania.z bankomatów,.kart.płatniczych.itp..Wymaga.
ciągłego.przystosowywania.się.do.zmieniających.się.warunków,.radzenia.sobie.
z pojawiającymi.się.zmianami.oraz.ciągłego.uczenia.się.i rozwijania.posiada-
nych.kompetencji.

Zmiany. rozwojowe. okresu. późnej. dorosłości. niejednokrotnie. wpływają.
niekorzystnie. na. poziom. kompetencji,. jakich. oczekuje. się. współcześnie. za-
równo.w kontaktach.społecznych,.jak.i zawodowych..Posiadana.wiedza.i do-
świadczenie.osób. starszych.często. tracą.na. znaczeniu.w obliczu.pożądanych.
kompetencji.XXI.wieku.[por..Drożdż.2009,.ss..55–66;.Finogenow.2011a,.ss..
222–225;. Zych,. Kaleta-Witusiak. 2006,. s.. 30].. Posiadana. wiedza. zawodowa.
i doświadczenie.życiowe.osób.starzejących.się.ulegają.dezaktualizacji.na.sku-
tek. rozwoju.nowoczesnych. technologii. [por..Hauziński.2007,. s..174]..Nowe.
urządzenia.i technologie,.które.dla.wielu.osób.młodych.są.nieodzownym.ele-
mentem. rzeczywistości,. ułatwiającym. codzienne. funkcjonowanie,. dla. osób.
starszych.stanowią.źródło.napięcia,.lęku.i poczucia.wyobcowania..

W środowisku.prywatnym.osoby.starsze.mają.trudności.z dostosowaniem.
się.do.wymogów,.jakie.stawiają.im.dorosłe.dzieci.i wnuki.(np..obsługa.sprzętu.
RTV.i AGD.w domu,.konieczność.posiadania.i pilnowania.telefonu.komór-
kowego,.obsługa.Internetu),.a także.środowisko.społeczne.(np..elektroniczna.
rejestracja.w punktach.obsługi,.umieszczanie.ogłoszeń.jedynie.w wersji.elek-
tronicznej).

Wymagania. związane. z  rozwojem. cywilizacyjnym. stwarzają. też. oso-
bom.starszym.bariery.na. rynku.pracy. [por..Finogenow.2011a,. ss..218–219]..
Mimo. chęci. podjęcia. dodatkowego. zatrudnienia. (po. przejściu. na. emerytu-
rę).przez.część.osób.starszych,.napotykają.one.szereg.trudności.[Kosior.2007,..
ss..247–260;.Worach-Kardas.2007,.ss..187–194]..Wiele.osób.młodych.twier-
dzi,.że.osoby.starsze.nie.powinny.pracować,.ponieważ.mają.przestarzałe.umie-
jętności,.są.mniej.wydajne.i nie.będą.potrafiły.odnaleźć.się.w pracy.z nowymi.
technologiami..Podkreśla.się.także.negatywne.przekonanie,.że.praca.zawodo-
wa.osób.starszych.jest.jedną.z przyczyn.trudności,.jakie.mają.osoby.młode.ze.
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znalezieniem.pracy.[Czapka.2007,.ss..241–246]..Również.sami.emeryci.często.
mają.liczne.obawy.dotyczące.wymogów.ze.strony.rynku.pracy,.nisko.oceniają.
posiadane.kompetencje.i nie.wierzą.we.własne.możliwości.

Na.negatywną.ocenę.własnej.przydatności.i prestiżu.w okresie.późnej.do-
rosłości. istotny. wpływ. mają. także. społeczne. przekonania. i  postawy. wobec.
starości. i osób. starszych..Stereotypy,.uprzedzenia. i  związana.z nimi.dyskry-
minacja.osób.ze.względu.na.ich.wiek.określana.jest.terminem.ageism.[Nelson.
2003,.s..219].

Występujące.zarówno.w literaturze,.jak.i języku.potocznym.różne.termi-
ny.odnoszące.się.do.osób.starszych.i okresu.starości,.tj..„jesień.życia”,.„trzeci.
wiek”,. „złoty. wiek”,. mają. często. na. celu. uniknięcie. negatywnych. skojarzeń.
związanych.z  tym.okresem.życia..Ponadto.pokazują,.że.starzenie.się. jest.dla.
wielu.osób.procesem.trudnym.do.zaakceptowania.

Zgodnie. ze. stereotypowym. wizerunkiem. osoby. starsze. nie. są. zdolne. do.
samodzielnego. życia,. wymagają. opieki,. pielęgnacji. i  pomocy. [Drożdż. 2009,..
ss..55–66;.Kilian.2004,.ss..125–128;.Nelson.2003,.ss..223–230]..Podkreślane.
są. także. zewnętrzne.oznaki. starości:.nieatrakcyjność.fizyczna,.brak.uzębienia,.
zmarszczki,.trudności.w poruszaniu.się,.powolność.[Kilian.2004,.ss..125–128]..
Stereotypowy.obraz.starości.zawiera.także.negatywne.cechy.w zakresie.funkcjo-
nowania.psychospołecznego:. sztywność.w zachowaniu. i myśleniu,.opór.przed.
zmianami,. zaburzenia. pamięci,. pouczanie. młodszych,. konserwatyzm. [Kilian.
2004,.ss..125–128]..Istnieje.także.stereotyp.infantylizacji,.który.wiąże.się.z po-
strzeganiem.osób. starych. jako.podobnych.do.małych.dzieci,. czyli. ograniczo-
nych. pod. względem. możliwości. fizycznych. i  psychicznych.. Sprzyja. on. przyj-
mowaniu.postaw.nadopiekuńczych,.które.w rezultacie.doprowadzają.często.do.
wzrostu.poczucia.bezradności.i braku.kompetencji.osób.starszych.[Nelson.2003,..
ss..225–230].

Efektem.funkcjonujących.społecznie.stereotypów.starości. są.uprzedzenia.
wobec.osób.starych,.czyli.względnie.stałe.negatywne.postawy.wobec.tej.grupy.
wiekowej.prowadzące.często.do.zachowań.dyskryminacyjnych..W literaturze.
wskazuje.się.na.dwa.rodzaje.uprzedzeń.wobec.osób.starych:.łagodne.i złośli-
we. [por..Kołodziej. 2006,. ss.. 91–102]..Uprzedzenia. łagodne.wynikają. głów-
nie.z własnych.lęków.i obaw.dotyczących.starości,.utraty.sprawności.fizycznej.
i  psychicznej,. utraty. samodzielności.. Uprzedzenia. złośliwe. wiążą. się. z  prze-
konaniem,.że.osoby.starsze.są.nieatrakcyjne.społecznie,.nieprzydatne. i mało.
efektywne.w wymiarze.ekonomicznym,.co.prowadzi.do.marginalizowania.ich.
roli.w społeczeństwie,.traktowania.jako.zbędnego.balastu..

Negatywne.postawy.wobec.starości.i osób.starych.prowadzą.do.dyskrymi-
nacji.osób.z tej.grupy.wiekowej,.szczególnie.w obszarze.służby.zdrowia,.rynku.
pracy. i usług.finansowych.[por..Brzezińska.2011,.ss..51–54]..Wielu.osobom.
starszym.sugeruje.się.rezygnację.z niektórych.form.leczenia.ze.względu.na.za-
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awansowany.wiek..Niechęć.występuje.także.w obszarze.działań.terapeutycz-
nych,.które.ze.względu.na.wiek.pacjentów,.traktowane.są.jako.mało.efektywne.
[por..Kołodziej.2006,.ss..91–102].

Stereotypy.starości.mają.także.negatywne.konsekwencje.dla.stanu.zdrowia.
fizycznego.i psychicznego.osób.starszych.[Levy.i in..2002,.ss..261–270]..Osoby.
z negatywną.postawą.wobec.własnej.starości.żyją.krócej.i są.bardziej.narażone.
na.ryzyko.chorób.kardiologicznych..Internalizacja.negatywnych.stereotypów.
prowadzi.też.do.obniżenia.sprawności.funkcji.poznawczych:.pogorszenie.wy-
ników. w  testach. pamięci,. zdolności. matematycznych. i  odwzorowania. [por..
Steuden. 2011,. s.. 137].. Negatywna. postawa. społeczna. wobec. starości. i  kult.
młodości.powodują. także,. że.u osób. starych.uruchamia. się.postawa. lękowa.
i potrzeba.obronnego.podążania.za.młodością.w obawie.przed.odrzuceniem.

Wraz.z utratą.niektórych.ról.społecznych.i ograniczeniem.kontaktów.spo-
łecznych. w  związku. z  przejściem. na. emeryturę,. szczególnego. znaczenia. dla.
osób. starszych. nabierają. więzi. rodzinne. [Szatur-Jaworska. i  in.. 2000].. Choć.
według.Susułowskiej.[1989].ograniczenie.kontaktów.społecznych.osoby.starej.
wyłącznie.do.kręgu. rodzinnego.obniża. adaptację.do. starości,.wielu.autorów.
podkreśla. istotne. znaczenie,. jakie. rodzina.pełni.w  życiu.osób. starszych. [np..
Braun-Gałkowska.2006,.ss..183–195;.Zaorska.2006,.ss..401–411].

W relacjach.z rodziną.i najbliższymi.osoby.starsze.coraz.częściej.jednak.spo-
tykają.się.z brakiem.zrozumienia.i właściwego.miejsca.w systemie.rodzinnym..
Przeobrażenia.społeczno-kulturowe.wpłynęły.na.kształt.współczesnej.rodziny.
i rolę,.jaką.odgrywają.w niej.osoby.starsze..Odseparowanie.dzieci.od.rodziców,.
budowanie.życia.niezależnego.od.nich.(niejednokrotnie.w innym.mieście.bądź.
kraju).wpłynęły.na.ograniczenie.roli,.jaką.osoby.starsze.pełnią.w stosunku.do.
swoich.wnuków.[por..Steuden,.2011,.s..127]..Jak.pokazują.badania.Wiechetka,.
Zarzyckiej.i Steuden.[2006,.ss..127–228],.jedynie.co.piąty.gimnazjalista.wska-
zuje.na.istotną.rolę.osób.starszych.we.własnym.procesie.wychowania.

Przeprowadzka

Niezwykle. trudną. sytuacją.dla.osób. starszych. jest. także. zmiana.miejsca. za-
mieszkania.[Szatur-Jaworska.i in..2006,.s..79]..Do.głównych.przyczyn.opusz-
czenia.dotychczasowego.miejsca.zamieszkania.zalicza.się.śmierć.współmałżon-
ka,.pogorszenie.się.stanu.zdrowia.i związaną.z nim.konieczność.większej.opieki.
bądź.pojawiające. się. trudności.finansowe..Starzy. ludzie. często.przenoszą. się.
wtedy.do.domów.swoich.dorosłych.dzieci,.tworząc.nowy.typ.rodziny.nazywa-
ny.niekiedy.zrekonstruowaną.rodziną.trzypokoleniową.

Osoby.starsze.znajdują.się.wtedy.w roli.podporządkowanej,.nie.mają.wy-
raźnie. określonej. roli. w  rodzinie,. niejednokrotnie. nie. mają. także. osobnego.
pokoju,.który.pozwalałby. im.na.zachowanie.prywatności..Zależność.ekono-
miczna.od.własnych.dzieci,.a  także. różnice.międzypokoleniowe.(w systemie.
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wartości,. obowiązujących. zasadach,. sposobie. funkcjonowania). mogą. prowa-
dzić.do.rodzących.się.konfliktów.i prób.dostosowania.osoby.starej.do.panują-
cych.w danym.domu.reguł.[por..Steuden.2011,.s..129].

Część.osób.starych.zmuszona.jest.do.skorzystania.z pomocy.instytucjonal-
nej.i przeniesienia.się.do.jednej.z placówek.przeznaczonych.dla.osób.starych..
Wprawdzie.pobyt.w tych.placówkach.zapewnia.im.wiele.udogodnień,.np..opie-
kę. lekarską,. warunki. bytowe,. właściwe. wyżywienie,. pomoc. w  codziennych.
czynnościach,.to.często.też.wiąże.się.z wieloma.ograniczeniami.i trudnościami.
[por..Hauziński.2007,.s..182]..Oferowane.tam.wsparcie.bardzo.często.koncen-
truje.się.na.deficytach.seniorów,.a pomija.ich.potencjał.rozwojowy.i posiada-
ne.zasoby.osobiste..Ograniczenie.się.do.działań.pomocowych.i opiekuńczych.
prowadzi. też.często.do.podmiotowego.traktowania. seniorów.[Ober-Łopatka.
2007,.ss..187–198].

Do.domów.opieki.trafiają.zarówno.osoby.stare.i chore,.niepełnosprawne,.
bezdomne,.jak.i samotne..Tak.duże.zróżnicowanie.grupy.seniorów.często.staje.
się. źródłem.konfliktów. i narastających. frustracji.. Jedną. z najpoważniejszych.
trudności.staje.się.dla.mieszkańców.konieczność.dzielenia.pokoju.z inną.osobą.
starą,. która. często. różni. się. posiadanymi.nawykami. i  stylem. życia. [Puchal-
ska.1986,.s..82]..Lokalizacja.placówek.poza.miastem.bądź.daleko.od.centrum.
utrudnia. samodzielne. podejmowanie. różnych. dotychczasowych. aktywno-
ści,.wywołuje.poczucie.izolacji.i ogranicza.kontakty.społeczne.do.tych,.które.
istnieją.w danym.ośrodku..Niejednokrotnie.osoby.starsze,.przenosząc.się.do.
domów.opieki,.muszą.także.zrezygnować.z wielu.osobistych.rzeczy.(mebli,.na-
czyń,.części.garderoby,.książek,.kwiatów.itp.),.które.stanowiły.o ich.tożsamo-
ści,.indywidualności,.wiązały.się.z historią.ich.życia..Pensjonariusze.muszą.też.
często.zrezygnować.z realizacji.dotychczasowych.zainteresowań.i hobby,.zaak-
ceptować.nowe.zasady.funkcjonowania,.co.często.prowadzi.do.utraty.poczucia.
kontroli.nad.swoim.życiem.[por..Hauziński.2007,.s..183].

Zakończenie

Podobnie. jak.we.wcześniejszych.okresach. rozwojowych,.wkraczając.w okres.
późnej.dorosłości,. człowiek. staje.w obliczu. trudnych.wydarzeń,.które.wiążą.
się.ze.stresem.i wymuszają.adaptację.do.nowych.warunków..Jednak.w okresie.
starości.doznawane.straty.obejmują.wiele.obszarów.równocześnie,.a ponadto.
są.trudniejsze.do.nadrobienia.ze.względu.na.zmniejszające.się.zasoby.osobiste.
i społeczne..

Doznawane.straty.i ograniczenia.w okresie.starości.są.często.ze.sobą.powią-
zane..Przejście.na.emeryturę,.symbolizujące.początek.ostatniego.okresu.życia,.
najczęściej. prowadzi. do. znacznego. zmniejszenia. otrzymywanych.dochodów..
Skutkuje.to.ograniczeniem.dostępności.do.różnego.typu.dóbr.i usług,.również.
tych. związanych. z  pogarszającym. się. stanem. zdrowia.. Możliwości. zaspoka-
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jania.niektórych.potrzeb.na.dotychczasowym.poziomie.są.także.ograniczane.
funkcjonującymi.w społeczeństwie.stereotypami.i uprzedzeniami,.które.pro-
wadzą.do.dyskryminujących.zachowań.wobec.osób.starszych.

Przejście.z roli.osoby.społecznie.produktywnej.do.roli.„emeryta”.prowadzi.
do.obniżenia.poczucia.znaczenia.i prestiżu.społecznego,.a także.wzrostu.po-
czucia.bezużyteczności.

Wycofanie. się. z  aktywności. zawodowej. wyklucza. często. osobę. starszą.
z możliwości.wspólnej.aktywności.z innymi.ludźmi,.wiąże.się.także.z ograni-
czeniem.kontaktów.społecznych.głównie.do.najbliższego.kręgu.rodziny.i zna-
jomych,.co.nasila.poczucie.wyobcowania.i osamotnienia..Odsunięcie,.jakiego.
doświadczają.osoby.stare,.nasila.z kolei.koncentrację.na.zbliżającej.się.perspek-
tywie.końca.życia.i utrudnia.dokonanie.pozytywnego.bilansu.życiowego.

W  strukturach. społecznych. brak. jest. odpowiednich. form. wsparcia. dla.
osób.starszych,.które.umożliwiłoby. im.podjęcie. i  realizację. różnych.ról. spo-
łecznych.dostosowanych.do.ich.możliwości.[por..Steuden.2011]..Osoby.starsze.
napotykają.też.liczne.przeszkody.w podejmowaniu.dodatkowej.aktywności.za-
wodowej,.która.umożliwiłaby.im.poprawę.własnej.sytuacji.finansowej,.a także.
zaspokojenie.wielu.potrzeb.realizowanych.poprzez.ten.rodzaj.aktywności.[Ko-
sior.2007,.ss..247–260;.Worach-Kardas.2007,.ss..187–194]

Uzależnienie.od.pomocy.i opieki.innych.osób,.brak.zabezpieczenia.finan-
sowego.umożliwiającego.leczenie.na.odpowiednim.poziomie,.dostęp.do.różne-
go.rodzaju.dóbr.i usług.sprawiają,.że.osoby.te.zostają.zepchnięte.na.margines.
życia.społecznego..W konsekwencji.nie.korzystają.z należnych.im.świadczeń.
zdrowotnych.i socjalnych,.pozostają.bez.należytej.opieki,.a to.wzmacnia.istnie-
jące.w społeczeństwie.negatywne.stereotypy.na.temat.starości.i osób.starych.

Zagrożenie.trudnymi.do.przepracowania.kryzysami.okresu.późnej.doro-
słości. rodzi. potrzebę. poszukiwania. czynników. sprzyjających. optymalizacji.
procesu.adaptacji.do.zachodzących.zmian..Rodzi.się.także.pytanie,.czy.w obli-
czu.zagrożeń.związanych.z okresem.późnej.dorosłości,.okres.ten.może.być.cza-
sem.pomyślnym,.związanym.ze.spokojem,.satysfakcją.i wysoką.jakością.życia..
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Dwie formy pracoholizmu w świetle dualistycznej 
koncepcji pasji

Twice form of workaholism in the context of dualistic conception of passion 

Abstract: According to many contradictory results of research connected 
with workaholism, it is necessary to differentiate this syndrome. The main 
aim of presented research is to compare two different form of workaho-
lism e.g.: workaholics addicted and enthusiastic workaholics. Compulsion of 
work is common for these two forms however what differs is enjoyment 
connected with work: it’s higher among enthusiastic workaholics and lower 
among addicted workaholics. 

The aim was to compare affect in work and global affect connected with 
variety aspects of life experienced by subjects and their conditions. There 
were taken such variables as temperament, personality, global stress and 
professional stress, health, and conflicts work-family and family – work. 

There was threefold contact with subjects (116 women and 108 men). 
Work-BAT by Spence I. Robbins (polish adaptation by Golińska) was used 
for separated category of workaholism and Scale of Afect by Wojciszke and 
Baryła to measure affects. 

Results confirmed hypothesis about regulation role of work in experienced 
addicted workaholics, as well as different mechanism of initiate forms of 
workaholics. 

According to concept by Vallerand’a [2003, 2008] about two category of 
passion, presenteted research makes possibility to treat addicted worka-
holism as a obsessive passion, on the contrary enthusiastic workaholism as 
a harmonious passion. 

Key-words: workaholism, dualistic conception of passion. 
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Wprowadzenie

Pracoholizm 

Dynamika.zmian.we.współczesnym.świecie.dotyczy.wielu.różnych.obszarów,.
wśród.których.szczególną.uwagę.przyciągają.te,.które.niosą.ze.sobą.zagroże-
nie.dla.poczucia.dobrostanu,.a nawet.życia..Obok.takich.uzależnień,. jedno-
znacznie. zagrażających. funkcjonowaniu. i  zdrowiu. jednostki,. jak:.narkotyki,.
alkoholizm,.pojawią.się.także.zmiany.dotyczące.narastającej.fali.różnorakich.
uzależnień,.tzw..czynnościowych..Do.nich.należy.uzależnienie.od.Internetu,.
jedzenia,.zakupów.hazardu,.a także.pracy..Pracoholizm.rozumiany.jest.jako:.
„kompulsywna.potrzeba.pracy,.mimo.braku.zewnętrznej.presji,.co.manifestuje.
się.poprzez.wymagania. stawiane. sobie,.niemożliwość. regulowania.nawyków.
pracy.oraz.przesadne.przyzwolenie.na.pracę.kosztem.wykluczenia.innych.form.
życiowych.aktywności”.[Robinson.1998,.s..6]..Robinson,.podobnie.jak.Killin-
ger.[2007].traktuje.pracoholizm.jako.uzależnienie.powodujące.wyraźnie.nega-
tywne.konsekwencje.dla.pracoholika,.a także.dla.jego.rodziny..

W wielu.badaniach.empirycznych.wskazywano.na.negatywne.skutki.pra-
coholizmu,.przejawiające.się.w różnych.dziedzinach:
–. W  funkcjonowaniu. zawodowym:. pracoholicy. w  porównaniu. do. niepra-

coholików.doznają.silniejszego.stresu.w pracy,.czego.powodem.może.być.
to,.że.pracują.dłużej,.sami.stwarzają.sobie.problemy.(np..kryzysy),.wyma-
gają.od. siebie.więcej.niż. inni,. a doświadczając. silniejszego. stresu,.pono-
szą.większe. ryzyko. rozwoju.wypalenia. się.pracą. [Spence,.Robbins.1992,..
ss..160–178;.Kanai,.Wakabayashi.2001,.ss..129–164;.Johnstone,.Jonhston.
2005,.ss..182–188;.Taris.i wsp..2005,.ss..37–60].

–. W funkcjonowaniu.rodzinnym:.zbytnie.zaabsorbowanie.pracą.przez.pra-
coholików.prowadzi.do.powstawania.konfliktów.w relacjach.praca.–.dom.
i do.rozluźniania.się.spójności.małżeńskiej.[Robinson.1996,.ss..447–452;.
1998;.ss.65-75;.Robinson,.Flowers,.Carrol.2001,.ss.165-176]..Dzieci.praco-
holików.[Robinson,.Kelley.1998,.ss..223–238].wykazują.zwiększony.po-
ziom.depresji.i niepokoju.oraz.w większym.stopniu.cechują.się.poczuciem.
zewnętrznej.kontroli.niż.dzieci.niepracoholików.

–. W tworzeniu. się.niewłaściwych. relacji. interpersonalnych.w pracy. i poza.
nią:. pracoholicy. cechują. się. silną.pokusą.kontrolowania.współpracowni-
ków.i lekceważeniu.relacji.interpersonalnych.z powodu.dużej.koncentracji.
na.pracy. i  zadaniach. [Porter.2001,. ss..147–164;.McMillan. i wsp..2004,..
ss..357–368].

–. W zakresie.zdrowia.fizycznego.i psychicznego:.negatywny.wpływ.na.zdro-
wie.może.wynikać.z tego,.że.pracoholicy.są.skłonni.zaprzeczać.swojemu.
zmęczeniu.i nie.przyznawać.się.do.wczesnych.symptomów.wskazujących.
na.pogorszenie.ich.zdrowia..
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W świetle.powyżej.sygnowanych.badań,.częściowo.potwierdzonych.bada-
niami.Golińskiej.[2008],.pracoholizm.powoduje.istotne.zagrożenie..Jednakże.
mimo.dużej.popularności.badań.poświęconych.pracoholizmowi,.przeprowa-
dzanych. z  perspektywy. szukania. odpowiedzi. na. pytania. o  uwarunkowania.
pracoholizmu,. konsekwencje. zdrowotne. i  społeczne. dla. pracoholika. i  jego.
funkcjonowania.zawodowego,.wyniki.te.są.niejednoznaczne..Jedną.z przyczyn.
tej.niejednoznaczności.jest.niejednolitość.w traktowaniu.wskaźników.pracoho-
lizmu,.a w konsekwencji.używanie.różnych.metod.diagnozy.syndromu,.ale.też.
traktowanie.pracoholików.jako.jednorodnej.grupy..Wprawdzie.autorzy.opisują.
różne.typy.pracoholików,.jednakże.w badaniach.wszyscy.spełniający.określo-
ne.kryterium.kwalifikacyjne.są.traktowani.jako.jednorodna.grupa..Kryterium.
podstawowe,. najczęściej. wymieniane. jako. wskaźnik. pracoholizmu,. to. przy-
mus.pracy..Przy.czym.w różnych.dostępnych.kwestionariuszach.stosowanych.
do.diagnozy.traktowany.bywa.nieco.odmienne..W skali.Work Addiction Risk 
Test. (WART),.przygotowanej.przez.B..Robinsona. [Robinson,.Phillips.1995,.
ss.. 657–658],. wyrazem. przymusu. jest. traktowanie. pracy. jako. aktywności.
bezwarunkowo.priorytetowej.w porównaniu.z innymi.formami.aktywności.(.
w tym.dotyczącej.zobowiązań.rodzinnych.lub.troski.o własne.zdrowie),.a także.
forma.aktywności.nasycona.napięciem.i pośpiechem

Zdaniem.L..Golińskiej,.autorki.Skali.Zaabsorbowania.Pracą.(SZAP),.po-
wstałej.w oparciu.o teoretyczne.założenia.dotyczące.uzależnień,.wskaźnikiem.
przymusu.jest.nadmierne.i utrzymujące.się.zaabsorbowanie.pracą.mimo.pono-
szonych.kosztów.osobistych.i rodzinnych,.a także.negatywne.konsekwencje.dla.
podmiotu.w sytuacji.przymusowej.izolacji.od.pracy..

Autorzy. kolejnej. metody. Scale of Workaholism as Behavioral Tendencies.
(SWBT),.opracowanej.przez.P..Mudracka.i T..Naughtona.[2001,.ss..93–111],.
za.wskaźnik.pracoholizmu.uznają.niewymaganą.aktywność,.tzn..zajmowanie.
się.pracą.w zakresie.i czasie.przekraczającym.oczekiwania.zawodowe.oraz.kon-
trolę.innych.sterowaną.nadmierną.i nieuzasadnioną.funkcyjnie.aktywnością,.
nastawioną.na.sprawdzanie.i ingerowanie.w pracę.innych.pracowników.

Wszystkie.wyżej.wymienione.sposoby.pomiaru.pracoholizmu.koncentrują.
się.na.przymusie.pracy.bez.uwzględnienia.emocjonalnych.konsekwencji.zwią-
zanych. z  jej. realizacją..Tym.aspektem. relacji. z praca. zajęły. się. Janet.Spence.
i Ann.Robbins.[1992,.ss..160–178.]..Ich.zdaniem.pracoholizm.jest.wielowy-
miarowym.syndromem.składającym.się.z trzech.komponentów.(wymiarów):.
przywiązania.do.pracy.(work involvement),.poczucia.przymusu.pracy.( feeling 
driven to work).oraz.zadowolenia.z pracy.(enjoyment of work)..Przyjmując.po.
dwie. wartości. na. każdym. wymiarze. (niski. lub. wysoki. stopień. nasycenia),.
można. stworzyć. 6-kategorialną. typologię. pracowników.. Autorki. przyjmują,.
że.wymiary.są.niezależne.od.siebie,.w korelacyjnym.rozumieniu.tego.pojęcia..
Wyróżniają.one:
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.–. pracoholików,.którzy.odczuwają.silne.przywiązanie.do.pracy,.wysoki.sto-
pień.przymusu.jej.wykonywania,.lecz.odczuwają.niski.stopień.zadowolenia.
z pracy;

.–. pracoholików.entuzjastycznych,.którzy.mają.wysoki.wynik.na.każdym.wy-
miarze;

–. entuzjastów.pracy,.którzy.odczuwają.silne.przywiązanie.do.niej.i duże.za-
dowolenie,.lecz.nie.odczuwają.wewnętrznej.presji.do.jej.wykonywania;

–. pracowników.niezaangażowanych,.którzy.mają.niskie.wyniki.na.każdym.
wymiarze;

–. pracowników. odprężonych,. którzy. są. zadowoleni. z  pracy. bez. poczucia.
przymusu.jej.wykonywania.i przywiązania.do.pracy;

–. pracowników.pozbawionych.złudzeń,.którzy.cechują.się.niskim.zadowole-
niem.z pracy.i niskim.stopniem.przywiązania.do.niej,.natomiast.odczuwają.
silną.presję.do.jej.wykonywania.
J..Spence. i A..Robbins.[1992,.ss..160–178].wymieniają.dwa.typy.praco-

holizmu:.„czysty”.pracoholizm,.który.obejmuje.ludzi.odczuwających.przymus.
pracy.i przywiązanie.do.niej,.ale.nieodczuwających.zadowolenia.z wykonywa-
nej. pracy. oraz. pracoholizm. entuzjastyczny,. w  którym. przymusowi. towarzy-
szy. zadowolenie. doświadczanie. w  trakcie. realizacji. pracy.. Tym,. co. upodab-
nia.obie.formy.do.siebie,.to.przymus.pracy.i jej.priorytet.w funkcjonowaniu.
jednostki,. natomiast. różni. je. poziom. zadowolenia. związany. z  jej. realizacją..
W konsekwencji.prowadzi.to.pracoholików.do.przeżywania.dysonansu.między.
włożonym.zaangażowaniem.a uzyskiwanym.–.niskim,.nieproporcjonalnym.do.
„wkładu”.–. zadowoleniem..Dysonans. ten. redukuje. sytuacja,.w  jakiej.pracu-
ją.pracoholicy. entuzjastyczni,. doświadczający.w  trakcie.wykonywania.pracy.
wysokiej.satysfakcji..Ich.funkcjonowanie.wyraża.maksyma:.„wprawdzie.dużo.
pracuję,.ale.sprawia.mi.to.zadowolenie,.lubię.to,.to.mnie.pociąga”..Wydaje.się,.
że.są.to.zupełnie.odmienne.formy.pracoholizmu,.dające.różne.konsekwencje.
–.co.starałam.się.udowodnić.i uzasadnić.we.wcześniejszych.pracach.[Golińska.
2008,.2011,.ss..283–296]..Nadal.jednakże.pozostaje.otwarta.kwestia.mecha-
nizmu.lub.mechanizmów.odpowiedzialnych.za.wymienione.formy.pracoholi-
zmu..Celem.niniejszego.artykułu. jest.przyjrzenie. się. syndromowi.pracoholi-
zmu.z perspektywy.koncepcji.Valleranda.[2008,.ss..1–13],.dotyczącej.dwóch.
form.pasji:.harmonijnej.i obsesyjnej..

Dualistyczna koncepcja pasji 

Zgodnie. z  koncepcją. Self-Determination Theory. (SDT). [Deci,. Ryan. 2000,.
ss..227–268].ludzie.angażują.się.w różne.aktywności:
–. w nadziei.satysfakcji;.
–. z potrzeby.autonomii.–.pragnienia.poczucia.sensu.osobistej.aktywności;.
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–. kompetencji.(pragnienie.efektywnej.interakcji.ze.środowiskiem);
–. bliskości.w związku.ze.znaczącymi.innymi..

To.silne.zaangażowanie.w realizację.pewnych.celów.związane.z towarzy-
szącymi. im. silnymi. emocjami. to. zdaniem. Frijdy. [1991,. ss.. 187–225]. pasja..
Rozbudowując.tę.definicję.Vallerand.[2003,.ss..754–767;.2008,.ss..1–13].po-
daje,.że.pasja.to.silna.inklinacja.w kierunku.aktywności,.którą.ludzie.traktują.
jako.ważną,. inwestują.w nią.czas. i energię..Taka.preferowana.forma.aktyw-
ności. staje. się. istotną. cechą. własnej. identyfikacji.. Rozpoczęte. w  roku. 1990.
badania,.prowadzone.przez.Valleranda.oraz.jego.zespół,.doprowadziły.do.sfor-
mułowania.koncepcji.Dualistycznego.Modelu.Pasji,.opisującej.dwie.kategorie:.
pasję.obsesyjną.oraz.pasję.harmonijną..Różnice.między.nimi.dotyczą.zarówno.
sposobu.internalizacji.wybranej.formy.aktywności,.jak.też.jej.oddziaływań.na.
jednostkę..Pasja.obsesyjna.powstaje.w wyniku.kontrolowanej.interioryzacji,.to.
znaczy.w efekcie.intra-.lub.interpersonalnej.presji.wynikającej.z faktu,.iż.dzięki.
preferowanej.aktywności.są.osiągane.takie.pewne.pożądane.stany.lub.warto-
ści,.jak:.poczucie.społecznej.akceptacji.czy.poczucie.własnej.wartości..Wybra-
na.czynność. jest.atrakcyjna.dla. jednostki,.ale. jej.podstawowa.wartość.wiąże.
się. z w/w pośredniczącymi.następstwami..Kontrolowany. sposób. internaliza-
cji.preferowanej.aktywności.prowadzi.do.włączenia.jej.w system.identyfikacji.
podmiotu,.jednakże.nie.jest.ona.elementem.integralnego.self,.aczkolwiek.pełni.
wyjątkową.rolę.w determinacji.zachowań..Wykonywanie.czynności.stanowią-
cej.treść.pasji.odczuwane.jest.jako.przymus..W efekcie.pasja.obsesyjna.tworzy.
sztywny. schemat. zachowania.promujący. jej.obiekt..Niezajmowanie. się.pasją.
budzi.w podmiocie.niepokój. i  irytację,.natomiast.wykonywanie. jej.nie.daje.
pełnej.satysfakcji.z racji.jej.rangi,.wykluczającej.inne.aktywności.i utrudniają-
cej.zachowanie.równowagi..

Ludzie.z obsesyjną.pasją.mogą.doświadczać.niekontrolowanego.przynagle-
nia.do.wykonywania.aktywności.obsesyjnej,.stąd,.mimo.iż.jest.ona.dla.nich.
ważna.i zaakceptowana,.tracą.nad.nią.kontrolę,.pojawia.się.ryzyko.doświadcza-
nia.konfliktów.emocjonalnych,.poznawczych.i behawioralnych..

Pasja.harmonijna.powstaje.w efekcie.autonomicznej.identyfikacji.i interio-
ryzacji.i staje.się.elementem.zintegrowanego.self..Znamienna.jest.jej.plastycz-
ność. w  aktywności. podmiotu. oznaczająca. możliwość. wyboru. konkurencyj-
nej. aktywności. bez. doświadczania. konfliktu. decyzyjnego. i  emocjonalnego..
W efekcie.realizacja.pasji.harmonijnej.jest.całkowitym.zanurzeniem.się.w pre-
ferowaną.czynność,.co.sprzyja.doświadczaniu.takich.stanów.pozytywnych,.jak.
ekscytacja.i flow..W świetle.licznych.badań.empirycznych.przytaczanych.przez.
Valleranda. pasja. obsesyjna. kształtuje. się. poprzez. doświadczanie. zagrożenia.
pożądanej. wartości,. natomiast. pasja. harmonijna. powstaje. poprzez. afirmację.
preferowanej.aktywności..
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Pytania badawcze i hipotezy 

Celem. przestawianych. badań. jest. szukanie. odpowiedzi. na. pytanie. o  źródła.
i specyfikę.niejednorodności.syndromu.pracoholizmu..Zatem.podstawowym.
celem.jest.sprawdzenie.różnic.między.dwoma.kategoriami.pracoholików.oraz.
przyjrzenie. się. tej. odmienności. z  perspektywy.dualistycznej. koncepcji. pasji..
Pracoholizm. ma. znamiona. pasji.. Ma. charakter. priorytetowy. wobec. innych.
form.aktywności.i zobowiązań.wynikających.z pełnionych.ról.[Killinger.2007,.
Robinson.1998,.ss..65–75;.Golińska.2005,.ss..17–29;.2008.i inni].

Znamienne.dla.uzależnień.–.a tak.traktowany.jest.pracoholizm.[Killinger.
2007,.Robinson.1998,.ss..65–75;.Golińska.2005,ss..17–29;.2008.i inni].–.jest.
to,.że.substancja.lub.czynność.uzależniająca.–.w tym.przypadku.praca.–.pełni.
funkcje.regulacji.emocji.[Mellibruda.2006;.Ogińska-Bulik.2010;.i inni]..

Jeżeli. zatem. pracoholizm. jest. uzależnieniem,. to. praca. powinna. pełnić.
funkcje.regulatora.emocjonalnego,.stąd.też.afekt.doświadczany.w pracy.powi-
nien.w odczuciach.pracoholików.być.bardziej.korzystny.(pozytywny).niż.do-
świadczany.poza.aktywnością.zawodową..Oznacza.to,.że.afekt.doświadczany.
w trakcie.pracy.powinien.być.nagradzający,.czyli.poprawiający.afekt.typowy.
przeżywany.poza.pracą..Dla.rozróżnienia.obu.kategorii.afektu,.pierwszy.z wy-
mienionych.będzie.nazywany.afektem.w pracy,.zaś.drugi.afektem.ogólnym,.
tzn..inspirowanym.przez.różne.formy.aktywności.(interpersonalne,.rodzinne,.
związane. ze. spędzaniem. czasu. wolnego).. Należy. przypuszczać,. ze. również.
afekt.w pracy.partycypuje.w wyznaczeniu.afektu.ogólnego.

Celem.prezentowanych.badań.było.znalezienie.odpowiedzi.na.następujące.
pytania:.
1.. Czy.badane.grupy.pracowników,.a zwłaszcza.pracoholicy.i entuzjastyczni.

pracoholicy.różnią.się:.
a). pod.względem.afektu.doświadczanego.w pracy;
b). pod.względem.afektu.ogólnego,.tzn..doświadczanego.podczas.aktywności.

pozazawodowej);
2.. Czy.zmienne.wyjaśniające.afekt.w pracy.i afekt.ogólny.są.odmienne.dla.

pracoholików.w porównaniu.z pracoholikami.entuzjastycznymi?
W  świetle. koncepcji. traktujących. pracoholizm. jako. uzależnienie. można.

było.oczekiwać,.że:.
Hipoteza.1..Afekt.w pracy.doświadczany.przez.pracoholików.jest.bardziej.

pozytywny.aniżeli.afekt.ogólny.
Potwierdzałoby.to.funkcję.pracy.polegającą.na.regulowaniu.afektu.w życiu.

pracoholików..
Za.wskaźnik.pozytywności.afektu.przyjmuję.porównania.intraindywidu-

alne,.a więc.porównanie.obu.afektów.ogólnego.i doświadczanego.w pracy.pod.
względem.nasilenia.aspektów.pozytywnego.i negatywnego,.a także.porówna-
nia.międzygrupowe,.tzn..porównania.pracoholików.z niepracoholikami.
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Przesłanką.do.sformułowania.hipotezy.drugiej.jest.uznanie,.zgodnie.z lite-
raturą,.iż.specyficzny.dla.pracoholików.jest.przymus.pracy.w połączeniu.[kon-
cepcja.Spence.i Robbins.1992,.ss..60–78].z wysokim.(pracoholizm).lub.niskim.
(pracoholizm.entuzjastyczny).zadowoleniem..

Hipoteza.2..Afekt.w pracy.doświadczany.przez.pracoholików.w większym.
stopniu.niż.afekt.niepracoholików.jest.wyjaśniany.zmienną.przymusu.i zado-
wolenia..

Hipoteza.2a..Afekt.w pracy.doświadczany.przez.pracoholików.w większym.
stopniu.niż.afekt.doświadczany.przez.pracoholików.entuzjastycznych.jest.wy-
jaśniany. przymusem,. natomiast. w  mniejszym. stopniu. zmienną. zadowolenia.
doświadczanego.w toku.aktywności.zawodowej..

Hipoteza.2b..Afekt.ogólny.pracoholików.w większym.stopniu.niż.pozosta-
łych.grup.jest.wyjaśniany.zmienną.przymusu..

Osoby badane. Metody badań 

Przedstawione. analizy. stanowią. fragment. większej. całości. badań. longitual-
nych,. trwających. około. roku. i  zawierających. trzykrotny. kontakt. z  osobami.
badanymi..

Udział.w badaniu.wzięły.224.osoby,.116.kobiet,.108.mężczyzn..Średnia.
wieku.wynosiła.43,2,.osoby.badane.reprezentowały.różne.profesje,.wykształ-
cenie.wyższe.posiadało.24,4%.badanych..

Do. pomiaru. pracoholizmu. wykorzystano:. Kwestionariusz. Workaholism.
Battery. Work-BAT. [Spence,. Robbins. 1992,. ss.. 60–78]. w  polskiej. adaptacji.
L..Golińskiej..Jak.wspomniano.we.wstępie,.Skala.Work-BAT.pierwotnie.po-
zwalała.ustalić.nasilenie.trzech.wymiarów,.a mianowicie.uwikłania.w pracę,.
przymusu. jej.wykonywania. oraz. zadowolenia. doświadczanego.w  jej. trakcie..
Późniejsze.adaptacje.(Ersoy-Kart.2005,.ss..609–618],.a także.polska.adaptacja,.
nie.potwierdziły.i pozwoliły.na.wyodrębnianie.w/w trzech.wymiarów..Polska.
adaptacji.zawiera.wymiar.zadowolenia,.przymusu. i zapotrzebowania.na.czas.
wolny..Do.pomiaru.przymusu.służy.skala.zawierająca.10.stwierdzeń.(np:.„Wy-
daje.mi. się,. że.odczuwam. jakiś.wewnętrzny.przymus,. aby.pracować. ciężko,.
uczucie,.że.muszę.coś.robić,.czy.tego.chcę,.czy.nie..Jest.dla.mnie.ważne.to,.aby.
pracować.ciężko,.nawet.wtedy,.gdy.nie.muszę”).

Do. pomiaru. zadowolenia. służyła. także. skala. 10. stwierdzeń,. np.:. „Moja.
praca.jest.tak.interesująca,.że.często.nie.wydaje.mi.się.pracą”,.„Czasami.moja.
praca.sprawia.mi.taką.przyjemność,.że.trudno.jest.mi.ją.przerwać”.

Wymiar.trzeci.(np..„Kiedy.mam.wolny.czas,.lubię.się.relaksować.i nie.zaj-
mować.niczym.poważnym”).w przeprowadzanych.kategoryzacjach.był.trakto-
wany.jako.informacja.uzupełniająca.

Skala.Work-BAT.służyła.do.wyłonienia.badanych.grup..Biorąc.pod.uwagę.
oba.badane.nią.wymiary,.to.jest.przymus.pracy.i zadowolenie.związane.z jej.

Dwie.formy.pracoholizmu.w świetle…



124

wykonywaniem,.i dokonując.ich.kategoryzacji.na.poziomie.poniżej.i powyżej.
mediany,.można.było.wyodrębnić.cztery.odmienne.relacje.między.pracowni-
kiem.i wykonywaną.pracą:.
–. grupę.osób.średnio.zaangażowanych.(niski.–.poniżej.mediany.–.poziom.

przymusu.i zadowolenia).–.64.osoby;
–. grupę.entuzjastów.pracy.(wysokie.zadowolenie.niski.przymus).–.55.osób;
–. pracoholików.(wysoki.przymus.niskie.zadowolenie).–.39.osób;
–. entuzjastycznych.pracoholików.(wysoki.przymus.i wysokie.zadowolenie).–.

50.osób.
Skala. afektu. [Wojciszke,. Baryła. 2005,. ss.. 31–47]. służy. do. pomiaru.

aspektu.pozytywnego.i negatywnego.afektu..Modyfikując.instrukcję,.uzy-
skano.pomiar.afektu.ogólnego.oraz.afektu.w pracy..Pomiary.te.w celu.unik-
nięcia.efektu.„halo”.były.dokonywane.w różnych.etapach.badań.

Instrukcja.do.pomiaru.afektu.„ogólnego”.brzmiała:.
„Prosimy.o otoczenie.kółkiem.wszystkich.tych.słów,.które.najlepiej.oddają.

sposób,.w jaki.Pani./.Pan.czuła.się./.czuł.w ciągu.ostatniego.miesiąca”.
Afekt.ogólny.zawiera.aspekt.pozytywny. i negatywny. i  jest.wskaźnikiem.

stanów.emocjonalnych.doświadczanych.w ostatnim.miesiącu..Ich.źródłem.są.
wydarzenia.z różnych.sfer.życia.

.Instrukcja.do.pomiaru.afektu.doświadczanego.w pracy.brzmiała:.
„Prosimy. o  otoczenie. kółkiem. wszystkich. tych. słów,. które. najlepiej. od-

dają. sposób,.w  jaki.Pani. /.Pan. czuła. się. /. czuł.w  ciągu.ostatniego.miesiąca.
w PRACY”.

Afekt. doświadczany. w  pracy. –. zawiera. aspekt. pozytywny. i  negatywny.
i jest.wskaźnikiem.stanów.emocjonalnych.doświadczanych.w ostatnim.miesią-
cu.w toku.aktywności.zawodowej.

Oprócz. wyników. otrzymanych. z  wyżej. opisanych. metod. wykorzystano.
także,. poszukując. predyktorów. afektu. ogólnego. i  doświadczanego. w  pracy,.
następujące.zmienne:
–. Skalę. NEO-FFI. w  polskiej. adaptacji. Zawadzki,. Strelau. i  in.. [1998]. po-

zwalającą. wyznaczyć. wymiary. osobowości:. neurotyczność,. ekstrawersję,.
otwartość,.ugodowość.i sumienność;

–. Skalę.FCZ-KT.[Zawadzki,.Strelau.i in..1998].dającą.pomiar.temperamen-
tu,.tj..aktywności,.wrażliwości.sensorycznej,.reaktywności.emocjonalnej,.
wytrzymałości,.perseweratywności.i aktywności;

–. Poczucie.postrzeganego.stresu.(The Perceived Stress Scale-PSS).skalę.opra-
cowaną.przez.Cohena.i wsp..[1983,.ss..385–396]..Skala.ta.służy.do.oceny.
stresu.związanego.z własną.sytuacją.życiową.na.przestrzeni.ostatniego.mie-
siąca..Zgodnie.z przyjętym.założeniem.o natężeniu.stresu.nie.decyduje.licz-
ba.stresujących.zdarzeń,.ale.ich.subiektywna.ocena;
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–. Skale.do.Badania.Konfliktu.Praca.–.Rodzina.(PR).i Rodzina.–.Praca.(RP).
[Netemeyer.i in..1996;.w adaptacji.Zalewskiej.2008,.ss..403–418]..Narzę-
dzie.składa.się.z dwóch.skal..Pierwsza.z nich.służy.do.mierzenia.konfliktu.
praca.–.rodzina.(PR),.natomiast.druga.–.konfliktu.rodzina.–.praca.(RP);

–. Skalę.Stresu.Zawodowego.Santona.w adaptacji.Dudka.i Hauka.[2010];
–. Kwestionariusz.ogólnego.stanu.zdrowia.GHQ.28.D..Goldberga,.w polskiej.

adaptacji.[Makowska,.Merecz.2001].

Analiza materiału

Weryfikacja hipotezy 1,. dotyczącej. zróżnicowania. afektu. doświadczanego.
w pracy.i afektu.ogólnego

Afekt.doświadczany.w pracy.istotnie.różnicuje.badane.grupy..Dotyczy.to.
obu.aspektów,.aczkolwiek.większe.różnice.występują.przy.porównaniu.aspek-
tu.pozytywnego.(F(df.=.207,.3).=.11,894,.p<0,.000).niż.negatywnego.(F.(df.=.207,.3).=.
5,005,.p<0.01)..Bilans.afektywny.pracoholików. jest. istotnie.mniej.pozytyw-
ny.w porównaniu. z  każdą. z  pozostałych. grup..Pozostałe. grupy.mają. bilans.
dodatni.–.występuje.przewaga.aspektu.pozytywnego.afektu,.natomiast.tylko.
pracoholicy.doświadczają.aspektu.pozytywnego.i negatywnego.w zbliżonym.
nasileniu..Afekt.pozytywny.pracoholików.entuzjastycznych.jest.zatem.zbliżo-
ny. do. przeżywanego. przez. pracowników. średnio. zaabsorbowanych,. istotnie.
silniej.doświadczany.w porównaniu.z pracoholikami,.aczkolwiek.mniej.nasilo-
ny.w porównaniu.z entuzjastami.pracy.
Rys. 1. Pozytywny i negatywny aspekt afektu doświadczanego w pracy 

Źródło:.opracowanie.własne.

Pracoholicy.w porównaniu.z entuzjastycznymi.pracoholikami.przeżywają.
w pracy.istotnie.niższe.nasilenie.afektu.pozytywnego.i zbliżone.nasilenie.afek-
tu.negatywnego.

Afekt.Ogólny
Afekt.ogólny.(ryc.2).istotnie.różnicuje.badane.grupy.zarówno.pod.wzglę-
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dem. aspektu. pozytywnego. (F(df. =. 207,. 3)=. 6,37,. p<0,000),. jak. i  negatywnego.
(F(df.=.207,.3).=.5,23.p<0.01)..Najbardziej.pozytywny.bilans.afektywny.charaktery-
zuje.entuzjastów.pracy.–.najniższe.–.w porównaniu.z innymi.–.nasilenie.afektu.
negatywnego.i najwyższy.poziom.aspektu.pozytywnego..Najmniej.pozytywny.
bilans.dotyczy.pracoholików,.co.oznacza.przewagę.aspektu.negatywnego.nad.
pozytywnym..Pozostałe.dwie.grupy.mają.zbliżone.natężenie.aspektu.pozytyw-
nego.i negatywnego.

Entuzjastyczni.pracoholicy.istotnie.różnią.się.od.pracoholików.nasileniem.
afektu.–.jest.on.wyższy.w pierwszej.z wymienionych.grup,.natomiast.nie.ma.
istotnych.różnic.w nasileniu.aspektu.negatywnego..

Entuzjaści.pracy. intensywniej.doświadczają. afektu.pozytywnego.niż.ne-
gatywnego

Pracoholicy.jako.jedyni.w większym.nasileniu.odczuwają.afekt.negatywny.
–.ich.bilans.świadczy.o przewadze.odczuć.negatywnych.
Rys. 2. Pozytywny i  negatywny aspekt afektu „ogólnego” doświadczanego 
w życiu pozazawodowym 
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Źródło:.opracowanie.własne.

Afekt. doświadczany. przez. pracoholików. w  pracy. jest. mniej. pozytywny.
w porównaniu.z innymi.pracownikami..

Bilans.afektywny.ogólny.doświadczany.przez.pracoholików.jest.mniej.po-
zytywny.w porównaniu.z innymi.pracownikami.

Bilans.afektywny.ogólny.doświadczany.przez.pracoholików.jest.mniej.po-
zytywny.aniżeli.doświadczany.w pracy..Zatem.hipoteza.1.została.potwierdzona..

W  odczuciach. pracoholików. afekt. doświadczany. w  pracy. pełni. funkcje.
regulacyjne.–.polepsza. ich.doznania. emocjonalne.doświadczane.poza.pracą..
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Natomiast. nie. potwierdzono. (tabela. 1.),. że. analogiczną. funkcję. pełni. praca.
w doświadczeniach.entuzjastycznych.pracoholików..
Tabela 1. Istotność różnicy między pracoholikami a entuzjastycznymi pracoholikami 

Pomiar.
AFEKT.W PRACY.aspekt.pozytywny <0.000
AFEKT.W PRACY.aspekt.negatywny n.i.
AFEKT.‘.OGÓLNY’.aspekt.pozytywny 0.032
AFEKT.‘OGOLNY’.aspekt.negatywny. n.i.

Źródło:.opracowanie.własne..

Weryfikacja hipotezy 2,.dotyczącej.predyktorów.afektu.doświadczanego.
w pracy.i afektu.ogólnego.

Teoretyczne.przesłanki.pozwalają.na.przewidywanie,.że.wariancja.wyni-
ków.afektu.ogólnego.pozostaje.w zależności.od.przedstawionych.na.schemacie.
zmiennych.niezależnych.mogących.pełnić. role.predyktorów..Należą.do.nich.
zmienne.osobowościowe,.a zwłaszcza.ekstrawersja,.wpływająca.na.łatwość.do-
świadczania.emocji.pozytywnych.i neurotyczność,.odpowiedzialna.za.predys-
pozycje.do.doświadczania.emocji.negatywnych,.takich.jak:.smutek,.lęk,.złość.

Stres.ogólny,.zgodnie.z koncepcją.Cohena.jest.warunkowany.subiektywną.
percepcją.oceną.sytuacji,.a w następstwie.kreuje.afekt.będący.wyrazem.tejże.
oceny..

Kolejne.hipotetyczne.predyktory.to.stan.zdrowia.oraz.doświadczane.kon-
flikty.powstałe.w efekcie.wzajemnego.oddziaływania.przeciwstawnych.zadań.
zawodowych. i  rodzinnych..Za.czynnik.wyjaśniający.wariancję. afektu. został.
uznany.także.stres.zawodowy,.który.wprawdzie.jest.istotną.determinantą.afek-
tu.w pracy,.jednakże.może.także.wpływać.pośrednio.na.afekt.ogólny,.zwłasz-
cza.w odczuciu.pracowników,.dla.których.praca.jest.szczególną.wartością..

Analizując.hipotetyczne.predyktory. afektu.w pracy,.oprócz.w/w  jawi. się.
także.wymiar.przymusu.i zadowolenia..

Poniższe. analizy. dotyczą. rezultatów. regresji. krokowej. przeprowadzanej.
osobno.dla.obu.grup.pracoholików..
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Rys. 3. Hipotetyczne predyktory afektu ogólnego

Źródło:.opracowanie.własne..

Tabela 2. Predyktory wyjaśniające afekt w pracy i afekt ogólny. Wprowadzone 
zmienne wyjaśniające: zmienne osobowościowe, temperamentalne, stres ogólny, 
stres zawodowy, zdrowie, konflikty oraz w przypadku regresji wyjaśniania afek-
tu w pracy także wymiar przymusu i zadowolenia 

aspekt.
afektu

pracoholik. %.
wyjaśnianej.

wariancji.

pracoholik.
entuzjastyczny.

%.
wyjaśnianej.

wariancji.
AFEKT.
W PRACY

pozytywny stres_zawodowy*
przymus
Reaktywność*

8,3 stres.zawodowy*
neurotyczność*

27,5

negatywny zadowolenie*
przymus*

24 neurotyczność 9,5

AFEKT.
OGÓLNY

pozytywny brak stres.ogólny*
ekstrawersja

54,4

negatywny stres.ogólny. 13,5 zdrowie* 20,5

Oznaczono.znakiem.*.te.zmienne,.które.pozostają.w związku.ujemnym.z analizowaną.
zmienną.wyjaśnianą.
Źródło:.opracowanie.własne.

Afekt.pozytywny.doświadczany.w pracy.przez.pracoholików.jest.wyjaśnia-
ny.przez.stres.zawodowy,.poczucie.przymusu.i reaktywność,.przy.czym.zależ-
ność.dodatnia.dotyczy.tylko.związku.między.afektem.a poczuciem.przymusu..
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Dwie.pozostałe.zmienne.wyjaśniające.pozostają.w ujemnej.relacji.z afektem,.
zatem.pozytywny.aspekt.doświadczany.w pracy.rośnie.z obniżeniem.stresu.za-
wodowego.i reaktywności..Ta.zależność.jest.zgodna.z oczekiwaniami,.ponieważ.
stres.zawodowy,.jak.również.niska.reaktywność.emocjonalna,.mogą.utrudniać.
doświadczanie.afektu.pozytywnego..Natomiast.zaskakuje.rola.zmiennej.przy-
musu.w wyjaśnianiu.afektu.pozytywnego..W świetle.opisanej.wyżej.analizy.
doświadczany.przymus.sprzyja.podwyższeniu.afektu.pozytywnego..Dyskusja.
nad.tym.rezultatem.znajduje.się.w końcowej.części.artykułu..

Aspekt.negatywny.afektu.w pracy.jest.wyjaśniany.przez.przymus.i zadowo-
lenie:.zwiększenie.wartości.każdej.z tych.zmiennych.wzmacnia.nasilenie.afektu.
negatywnego.. Rezultat. ten. zaskakuje,. ponieważ. w  jego. świetle. zadowolenie.
związane.z wykonywaną.pracą.pogłębia.afekt.negatywny,.zaś.odczuwany.przy-
mus.pozostaje.w dodatniej.relacji.z afektem.pozytywnym..

Afekt.w pracy.doświadczany.przez.entuzjastycznych.pracoholików.jest.wy-
jaśniany.stresem.zawodowym.i neurotycznością..Stres.i neurotyczność.pozosta-
ją.w ujemnym.związku.z pozytywnym.afektem.(zatem.mniejszy.stres.i niższy.
poziom.neurotyczności.mogą.zwiększyć.poziom.afektu.pozytywnego),.nato-
miast.aspekt.negatywny.pozostaje.w dodatnim.związku.z neurotycznością.

Analiza.wyznaczników.afektu.ogólnego.wskazuje.na.istotną.odmienność.
między.obu. formami.pracoholików..Nie. znaleziono. żadnych.wyznaczników.
aspektu.pozytywnego.afektu.doświadczanego.przez.pracoholików,.natomiast.
aspekt.negatywny.wyjaśniany. jest. stresem.ogólnym..Większe. zróżnicowanie.
uwarunkowań. dotyczy. afektu. ogólnego. doświadczanego. przez. entuzjastycz-
nych. pracoholików.. W  tej. grupie. aspekt. pozytywny. wyjaśniany. jest. przez.
stres.ogólny.(zależność.ujemna).i ekstrawersję.(zależność.dodatnia),.natomiast.
aspekt.negatywny.tylko.przez.subiektywną.ocenę.zdrowia..Wyższy.wskaźnik.
przy.obliczaniu.subiektywnej.oceny.zdrowia.oznacza.więcej.dolegliwości,.stąd.
też.zależność.ta.jest.ujemna.

W świetle.przedstawionych.wyżej.rezultatów.regresji.zaskakująca.jest.od-
mienna. rola. stresu. ogólnego.. Poziom. doświadczanego. stresu. ogólnego. jest.
podobny.dla.obu.grup.pracoholików,.jednakże.jego.wpływ.na.afekt.w pracy.
jest.przeciwstawny.–.stres.ogólny.wyjaśnia.zmienność.wyników.afektu.nega-
tywnego.pracoholików.i afektu.pozytywnego.entuzjastycznych.pracoholików..
Z pewną.nadmiarowością.oznacza.to,.że.stres.ogólny.może.podwyższać.afekt.
negatywnych. tych.pierwszych. i obniżać.afekt.pozytywny. tych.drugich..Nie.
potwierdziły.się.przypuszczenia.dotyczące.stresu.zawodowego.w roli.hipote-
tycznego. predyktora. afektu. ogólnego.. Jest. to. tym. bardziej. zaskakujące,. po-
nieważ.utrzymuje.się.istotne.zróżnicowanie.w zakresie.doświadczanego.stresu.
zawodowego.przez.oba.typy.pracoholików.w każdym.z trzech.pomiarów..Stres.
zawodowy. doświadczany. przez. entuzjastycznych. pracoholików. jest. zbliżony.
do.odczuwanego.przez.dwie.pozostałe.grupy.niepracoholicze.i istotnie.różny.

Dwie.formy.pracoholizmu.w świetle…



130

niż.doświadczany.w grupie.pracoholików..W każdym.z trzech.pomiarów.stresu.
zawodowego.w ocenie.pracoholików.był.on.istotnie.wyższy.od.ocen.pozosta-
łych.grup.

Interesujące.byłoby.sprawdzenie,.czy.afekt.w pracy.wyjaśnia.wariancje.wy-
ników.afektu.ogólnego,.zwłaszcza.że.emocje.doświadczane.w pracy.mogą.istot-
nie.rzutować.na.stan.afektywny.ogólny,.jednakże.ze.względu.na.fakt,.iż.oba.
pomiary.afektu.były.dokonywane.w różnych.etapach.badań,.analiza.taka.była.
nieuprawniona.merytorycznie.

Oba.aspekty. afektu.ogólnego.w grupie. entuzjastów.pracy. są.wyjaśniane.
wyłącznie.jedną.zmienną,.tzn..stresem.ogólnym,.z którym.aspekt.pozytywny.
pozostaje.w związku.ujemnym.(procent.wyjaśnianej.wariancji.35,8),.zaś.aspekt.
negatywny.w dodatnim.(32,5%)

Przeprowadzone.powyżej. analizy.dotyczące.hipotetycznych.predyktorów.
badanych.afektów.potwierdziły.istotny.wpływ.na.wariancje.wyników.dwóch.
zmiennych.osobowościowych,.tj..ekstrawersji. i neurotyczności.oraz.reaktyw-
ności..Analiza.pogłębiona.uwarunkowań.czterech.analizowanych.form.relacji.
z pracą.wskazuje.na.istotne.zróżnicowanie.międzygrupowe.związane.ze.zmien-
nymi.osobowościowo-temperamentalnymi..
Rys. 4. Uwarunkowania temperamentalne (reaktywność i  aktywność)  
i  osobowościowe (neurotyczność i  ekstrawersja) czterech grup pracowników: 
średnio zaabsorbowanych (Pn_Zn), entuzjastów pracy (Pn_Zw), pracoholików 
(Pw_Zn) oraz entuzjastycznych pracoholików (Pw_Zw)

Źródło:.opracowanie.własne.

Cztery.wyodrębnione.grupy. istotnie. różnią. się.pod.względem.aktywności.
(F(df.=.3,201).=.3,318,.p.=.0.021);.reaktywności.(F(df.=3.,201).=.3.,065,.p.=.0..029);.neuro-
tyczności.(F(df.=.3,201).=.4,157,.p.=.0.007);.ekstrawersji.(F(df.=.3,201).=.7,419,.p.=.0.000).
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Znamienny.dla.pracoholików.jest.wyższy.–.w porównaniu.z pozostałymi.
grupami.–.poziom.reaktywności.i neurotyczności.oraz.niższy.poziom.ekstra-
wersji..Także.poziom.wymiaru.aktywności.jest.istotnie.niższy.wśród.pracoho-
lików.w porównaniu.z pracoholikami.entuzjastycznymi..

Przeprowadzone.powyżej. analizy.potwierdzają. związek.między. formami.
relacji.z pracą.a niektórymi.zmiennymi.temperamentalnymi.i osobowościowy-
mi..Dla.pracoholików.charakterystyczny.będzie.wyższy.poziom.neurotyczno-
ści. i niski.ekstrawersji,.a  także.wyższy.poziom.reaktywności..Entuzjastyczni.
pracoholicy.to.osoby.o wyższym.poziomie.ekstrawersji,.aczkolwiek.także.neu-
rotyczności. oraz. wyższym. poziomie. aktywności.. Entuzjastów. pracy. charak-
teryzuje.niski.poziom.neurotyczności,.zaś.wyższy.–.w porównaniu.z innymi.
grupami.poziom.ekstrawersji.i aktywności..Wreszcie.średniemu.zaabsorbowa-
niu. pracą. sprzyja. niska. neurotyczność. i  ekstrawersja. oraz. niższa. aktywność.
i reaktywność..

Dyskusja wyników

Podstawowym. celem. przedstawionych. badań. było. wychwycenie. różnic.
w afektach.doświadczanych.przez.obie.grupy.pracoholików.i ich.wyznaczni-
kach.w intencji.sprawdzenia,.na.ile.są.one.zgodne.ze.specyfiką.pasji.obsesyjnej.
bądź.harmonijnej..Pasja.jest.specyficznym.przymusem.do.podejmowania.okre-
ślonego.zachowania. i w obu.analizowanych. formach.pracoholizmu.przymus.
jest.obecny..Jednakże.w odczuciach.pracoholików.towarzyszy.mu.niski.poziom.
zadowolenia.znamienny.dla.pasji.obsesyjnej,.utrudniający.całkowite.i bezkon-
fliktowe.zanurzenie.się.w wyróżnioną.aktywność..Afekt.ogólny.pracoholików.
jest.równocześnie.motywem.aktywności,.ponieważ.praca.pełni.rolę.regulatora.
emocji.i polepsza.doświadczany.afekt..Wymiar.zadowolenia.związanego.z wy-
konywaną.pracą.pozostaje.w ujemnej.relacji.z negatywnym.afektem.w pracy..
Także.przymus.istotnie.partycypuje.w wyjaśnianiu.afektu.zawodowego,.pozo-
stając.w ujemnej.zależności.z afektem.negatywnym.oraz.paradoksalnie.w do-
datniej. zależności. z  afektem. pozytywnym.. Zatem. rola. przymusu. w  aktyw-
ności. zawodowej. pracoholików. pojawia. się. jako. czynnik. inicjujący. podjęcie.
pracy,.ale. także.usztywniający. i utrudniający.eskalację.afektu.pozytywnego..
Pasja.związana.z pracą.dotycząca.pracoholików.entuzjastycznych.nie.pozosta-
je.w relacji.z przymusem.i zadowoleniem,.aczkolwiek.w istotny.sposób.afekt.
pozytywny. i  negatywny. doświadczany. w  pracy. jest. wyjaśniany. zmiennymi.
osobowościowymi.i reaktywnością..Wydaje.się.zatem,.że.praca.w doświadcze-
niach.pracoholików.jest.przyjętą.formą.pasji.obsesyjnej,.wymuszającej.priory-
tet.aktywności.zawodowej,. lecz.blokującą.pozytywne.afekty.pasji,.natomiast.
pasja. pracoholików. entuzjastycznych. jest. silniej. sterowana. ich. osobowością.
i wykazuje.pewne.cechy.pasji.harmonijnej,.przede.wszystkim.wysoki.poziom.
afektu.pozytywnego.doświadczanego.w jej.trakcie.

Dwie.formy.pracoholizmu.w świetle…
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Przyczyny stosowania mobbingu przez kadrę kierowniczą 
a postawy rodzicielskie – próba analizy zjawiska

The tendency to mob on the level of the executive managers in relation to 
their parents attitudes – attempt to analyze 

Abstract: The issue of mobbing in Poland is still a taboo. This phenomenon is 
very serious and dangerous to the physical and mental health. The employ-
ee should analyze this dangerous phenomenon to ensure staff safety and 
comfort. The causes of mobbing are not fully understood. It is one of the 
forms of aggression, however, it requires a separate and in-depth analysis. 
Parental attitudes in the formation of a tendency to use mobbing is just one 
of many aspects that together form an aggressive mobber personality. 

Key-words: mobbing, parents attitudes, executives, mobber personality, ag-
gression at work.

Wstęp

Pojęcie.mobbingu.można.wyjaśnić.jako.systematyczne,.trwające.co.najmniej.
kilka.miesięcy,.zachowania.mające.na.celu.izolowanie.pracownika.od.społecz-
nego.otoczenia,.pozbawienie. go.godności,. rozbicie. jego.dotychczasowej. toż-
samości,.doprowadzenie.do.całkowitej.bezradności.i bezsilności..Choć.jest.to.
sformułowanie.nowe,.to.opisuje.zjawisko.występujące.w środowisku.pracy.od.
dawna..

Wyniki. prowadzonych. od. lat. 70.. badań. naukowych. wykazały. niezbicie.
ścisłą.zależność.pomiędzy.stresem.pracownika.(spowodowanym.przemocą.psy-
chiczną.w miejscu.pracy).a jego.wydajnością,.obniżoną.wskutek.pogorszenia.
stanu.zdrowia,.tak.fizycznego,.jak.i psychicznego..Polskie.prawo.pracy.dopiero.
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od.1.stycznia.2004.roku.w pełni.określa.definicję.mobbingu.oraz.sposób.postę-
powania.w przypadku.stwierdzenia.psychicznego.szykanowania.pracownika,.
naruszania.jego.godności.oraz.dóbr.materialnych.przez.przełożonego...

Rozwój. samoświadomości,. pragnienie. funkcjonowania. w  otoczeniu. sza-
cunku.oraz.pracy.w godziwych.warunkach.spowodowały.duże.uwrażliwienie.
ludzi.na.łamanie.ich.praw..Coraz.częściej.wyzysk.w miejscu.zatrudnienia.oraz.
ataki.na.godność.osobistą.pracownika.spotykają.się.ze.zdecydowanym.sprzeci-
wem..Powstają.liczne.metody.zapobiegania.mobbingowi,.mające.oparcie.w ko-
deksie. pracy. oraz. programy. uświadamiania. pracowników. o  możliwościach.
zapobiegania. i  obrony. przed. agresją.. Również. system. pomocy. prawnej. oraz.
psychologicznej.dla.ofiar.przemocy.w pracy.rozwija.się,.staje.się.coraz.bardziej.
powszechny.i dostępny..Istotny.jest.fakt,.że.osoby,.które.stają.się.ofiarami.lob-
bingu,.przestają.być.anonimowe,.coraz.częściej.nie.godzą.się.na.szykanowanie,.
reagują.i otwierają.się.na.oferowaną.im.pomoc.

Czym jest mobbing?

Słowo.„mobbing”.wywodzi.się.od.angielskiego.słowa.mob.–.motłoch.i ozna-
cza.napadać.kogoś,.atakować,.zaczepiać..Po.raz.pierwszy.określenie.to.zosta-
ło.zastosowane.przez.austriackiego.badacza.Konrada.Lorenza,.który.opisywał.
przy.użyciu. terminu. „mobbing”. zachowania. grupy. zwierząt. atakujących. in-
truza..Najpopularniejsza.definicja.brzmi.następująco:.„Mobbing.to.sekwencja.
negatywnych.działań.skierowanych.w dłuższym.okresie. (przynajmniej.przez.
pół.roku.i przynajmniej.raz.w tygodniu).przez.osobę.lub.grupę.pracowników.
przeciw.konkretnej.osobie”.[Kratz.2007,.s..11]..Pierwszą.definicję.mobbingu.
zaproponował. niemiecki. psychiatra,. Heinz. Leiman.. Według. niego:. „Terror.
psychiczny. albo. mobbing. w  życiu. zawodowym. charakteryzuje. się. wrogimi.
nieetycznymi.zachowaniami,.które.są.powtarzane.przez.jedną.lub.większą.licz-
bę.osób,.skierowane.głównie.przeciwko.pojedynczej.osobie,.która.w wyniku.
mobbingu.zostaje.pozbawiona.szans.na.pomoc.i obronę,.poprzez.powtarzają-
ce.się.zachowania.mobbujące..Działanie.to.występuje.bardzo.często.(przynaj-
mniej.raz.w tygodniu.i przez.długi.okres,.przynajmniej.przez.sześć.miesięcy)..
Duża.częstotliwość.i długi.okres.występowania.wrogiego.zachowania.skutkuje.
znaczącymi. problemami. mentalnymi,. psychosomatycznymi. i  społecznymi”.
[Chakowski. 2005,. s.. 11].. Znaczącą. definicją. mobbingu. jest. również. ujęcie.
francuskiej.psychiatry.Marie-France.Hirigoyen..Twierdzi.ona,.że.mobbing.to.
„wszelkie. niewłaściwe. postępowanie. (gest. słowo,. zachowanie,. postawa,. (…).
które.przez.swą.powtarzalność.czy.systematyczność.narusza.godność.lub.inte-
gralność.psychiczną.lub.fizyczną.osoby,.narażając.ją.na.utratę.zatrudnienia.lub.
pogarszając.atmosferę.w pracy,.to.przemoc.w małych.dawkach,.która.jest.jed-
nak.bardzo.destrukcyjna..Każdy.atak.wzięty.z osobna.nie.jest.naprawdę.czymś.
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poważnym,. o  agresji. stanowi. efekt. częstych. i  powtarzalnych. mikrourazów”.
[Behowska-Gebhardt,.Stalewski.2004,.s..12]..W swojej.pracy.Dorota.Merecz.
nazwała.mobbing:.„usystematyzowaną.formą.przemocy.psychicznej.stosowaną.
wobec.ofiary.przez.osoby.współpracujące.z nią.–.jej.kolegów,.przełożonych.lub.
podwładnych”.[Merecz.i in..2005,.s..5]..Międzynarodowa.Organizacja.Pracy.
definiuje. mobbing. jako:. „obraźliwe. zachowanie. poprzez. mściwe,. okrutne,.
złośliwe. lub.upokarzające.usiłowanie. zaszkodzenia. jednostce. lub.grupie.pra-
cowników.(...),.którzy.stają.się.przedmiotem.psychicznego.dręczenia”..Komisja.
Europejska.natomiast.określa.mobbing.jako:.„wszystkie.te.sytuacje,.w których.
pracownik.jest.obrażany,.zastraszany.lub.atakowany.w okolicznościach.związa-
nych.z pracą.i stanowi.to.wprost.lub.pośrednio.zagrożenie.jego.bezpieczeństwa,.
dobrego.samopoczucia.i zdrowia”.[Wynne.i in.,.1995]..

Każda.z powyższych.definicji.wyraźnie.zaznacza,.że.mobbing. jest.zjawi-
skiem,.które.charakteryzuje.agresja,.nienawiść,.przemoc,.upokarzanie.oraz.po-
wtarzalność. i  ciągłość..Zachowania,. które. charakteryzują.proces. stosowania.
lobbingu,.opisał.Heinz.Leyman,.wyróżnił.on.pięć.grup.takich.oddziaływań:
1.. Działania.uniemożliwiające.komunikowanie:
–. stałe.przerywanie.wypowiedzi;
.–. zakrzykiwanie.ofiary;
.–. permanentne.krytykowanie.pracy.i życia.osobistego.ofiary;
–. werbalne.i pisemne.zastraszanie;
–. odmowa.kontaktu.poprzez.obraźliwe.gesty;
–. nękanie.przez.telefon;
–. prezentowanie.ofierze.poniżających.i obraźliwych.gestów;
–. stosowanie.aluzji.i zawoalowanej.krytyki,.brak.wypowiedzi.wprost.wobec.

ofiary;
–. ignorowanie.ofiary.i unikanie.kontaktów.z nią;
–. zakazywanie.pracownikom.rozmów.z ofiarą;
–. izolowanie.miejsca.pracy.ofiary.od.miejsc.pracy.reszty.zespołu.
2.. Zachowania.niszczące.wizerunek.pracownika:
–. plotki;
–. obmawianie;
–. wyśmiewanie.narodowości.lub.życia.prywatnego;
–. rozpuszczanie.pogłosek.o chorobie.psychicznej.ofiary;
–. kwestionowanie.decyzji.ofiary;
–. zmuszanie.do.wykonywania.działań.uwłaczających.godności.pracownika.

lub.jego.seksualności;
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–. parodiowanie.sposobu.chodzenia,.mówienia,.gestów.ofiary;
–. atakowanie.poglądów.politycznych.lub.przekonań.religijnych;
–. wyśmiewanie.i atakowanie.ofiary.z uwagi.na.jej.narodowość;
–. wyśmiewanie.niepełnosprawności.lub.kalectwa;
–. obrażanie.słowne.w postaci.wulgarnych.przezwisk.lub.innych.upokarzają-

cych.wyrażeń;
–. insynuacje. o  charakterze. seksualnym,. składanie. propozycji. seksualnych,.

zaloty.
3.. Działania.podważające.pozycję.zawodową.pracownika:
–. kierowanie.do.prac.bezużytecznych.lub.prac.poniżej.kwalifikacji.pracownika;
–. nieprzydzielanie.zadań.ofierze;
–. przydzielanie.zadań.przekraczających.możliwości.pracownika;
–. przydzielanie.zadań.zbędnych;
–. wydawanie.absurdalnych.lub.sprzecznych.poleceń;
–. ciągłe.przydzielanie.nowych.zadań.do.wykonania.(z nierealnym.terminem.

realizacji.lub.ilością.pracy.do.wykonania);
–. ostentacyjne.odbieranie.zadań;.
–. wymuszanie.wykonywania.zadań.naruszających.godność.osobistą;
–. kwestionowanie.podejmowanych.przez.ofiarę.decyzji.
4.. Działania.wywierające.negatywne.skutki.na.zdrowie.pracownika:.
–. kierowanie.do.prac.zagrażających.zdrowiu.i życiu.pracownika;
–. groźba.użycia.siły.fizycznej;
–. stosowanie.presji.psychicznej;
–. wykorzystywanie.seksualne;
–. znęcanie.się.fizyczne;
–. przyczynianie.się.do.powstawania.strat.materialnych.powodowanych.przez.

ofiarę;
–. wyrządzanie.szkód.psychicznych.w miejscu.pracy.lub.miejscu.zamieszka-

nia.ofiary.[Bechowska-Gebhardt,.Stalewski.2004].

Fazy stosowania mobbingu

Mówi.się.o pięciu.specyficznych.dla.przebiegu.mobbingu.etapach:
1.. Konflikt.–.jest.czymś.naturalnym.i nieuniknionym.w każdej.sferze.życia,.

także.w pracy. i oczywiście.nie. zawsze.prowadzi.do.patologii,.można.go.
jednak.rozpatrywać.jako.pierwszą.fazę.mobbowania.
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2.. Dręczenie.–.na. tym.etapie.ofiara.często.dąży.do. rozwiązania.konfliktu,.
stara.się.zapobiegać.jego.dalszemu.nasilaniu..Mobber.czyni.jednak.coś.zu-
pełnie.odwrotnego,.nasilając.swoje.działania.

3.. Naruszanie. prawa. –. pojawiają. się. działania. określone. w  kodeksie. pracy.
jako. karane;. izolowanie. pracownika,. ośmieszanie,. dręczenie. itp.. Często.
mobber.zyskuje.przychylność.innych.współpracowników.i kierownictwa,.
co.potęguje.skutki.odczuwane.przez.ofiarę.

4.. Diagnoza. lekarska. i  psychologiczna. –. wyczerpana. ofiara. na. tym. etapie.
konsultuje.się.z lekarzem.lub.psychologiem..Jeśli.diagnoza.jest.trafna,.ich.
pomoc.staje.się.nieoceniona.

5.. Wykluczenie.z zakładu.pracy.–. jeśli.diagnoza. lekarska.okaże.się.nietraf-
na,.może.dojść.do.wykluczenia.ofiary.z miejsca.pracy..Wyczerpana.ofiara.
zmuszana.jest.do.rozwiązania.umowy.lub.sama,.nie.radząc.sobie.z bezrad-
nością,.odchodzi.[Delikowska.2005].

Psychologiczne i społeczne skutki stosowania mobbingu

Problem.skutków.ponoszonych.ze.strony.ofiar.mobbingu.można.rozpatrywać.
w trojaki.sposób..Z jednej.strony.należy.spojrzeć.na.problem.ze.strony.społe-
czeństwa..Badania.przeprowadzone.w Wielkiej.Brytanii.przez.Instytut.Nauk.
i  Technologii. Uniwersytetu. w  Manchesterze. na. zlecenia. Międzynarodowej.
Organizacji.Pracy.wykazały,.że.nieobecność.w pracy.osób.mobbowanych.wy-
nosi. rocznie.27.milionów.dni. roboczych. [Chakowski.2005]..Rocznie.około.
200. tysięcy. pracowników. [Chakowski. 2005]. odchodzi. w  Wielkiej. Brytanii.
z pracy.z powodu.szykanowania.i pozniżania..Warto.również.podkreślić,.jak.
wysokie.są.koszty.wyszkolenia.i przygotowania.do.pracy.nowego.pracownika..
Z drugiej.strony.problem.mobbingu.wywołuje.poważne.konsekwencje.organi-
zacyjne..Pracownik.poddawany.przemocy.nie.wykazuje.przywiązania,.lojalno-
ści.wobec.pracodawcy,.chęci.rozwoju,.kreatywności..Pojawianie.się.w miejscu.
pracy.jest.dla.niego.złem.koniecznym..Najistotniejsze.jednak.jest.to,.jakie.kon-
sekwencje.ponosi.ofiara.mobbera..Badacze.opisują.cały.szereg.zaburzeń,.które.
mogą.wynikać.z długotrwałego.ulegania.różnym.formom.przemocy.w miej-
scu.pracy..Dorota.Merecz. i  jej.współpracownicy.wymieniają.szereg.kosztów,.
jakie.są.ponoszone.przez.ofiary.mobbingu..Bezpośrednim.skutkiem.kontaktów.
z mobberem.jest.silny.stres,.obniżenie.samopoczucia,.zaburzenia.stanu.zdro-
wia,.zaburzenia.psychosomatyczne..Ofiara.początkowo.może.odczuwać.złość,.
przygnębienie,.irytację,.zniechęcenie,.bezradność,.rezygnację,.a nawet.poczu-
cie.winy..Po.upływie.pewnego.czasu. zaczynają. się.pojawiać. takie.problemy,.
jak:. zaburzenie. koncentracji,. uzależnienia,. zaburzenia. lękowe,. zespół. wypa-
lenia.zawodowego,.depresja.reaktywna.czy.nawet.próby.samobójcze..Według.
Leymanna.u ofiar.przemocy.w pracy.występuje.Syndrom.Stresu.Pourazowego,.
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porównywalny.w nasileniu.do.przeżyć.ofiar.katastrof..Cały.wachlarz.kosztów.
ponoszonych.przez.osoby.szykanowane.w pracy.zamykają.dolegliwości.soma-
tyczne..Pracownicy.mogą.odczuwać.bóle.głowy,.przewlekłe.migreny,.bezsen-
ność,.zaburzenia.żywienia,.zaburzenia.snu.i zaburzenia.seksualne.[Merecz.i in..
2005]..Rozróżnić.można.również.fazy.odczuwania.stosowania.mobbingu,.pod.
względem.nasilenia.odczuwanych.objawów,.głównie.somatycznych..Klinicyści.
nakreślają.dwa.etapy.przeżywania.efektów.przemocy.w pracy:
–. fazę.ostrą:.wyróżnia.się.tu:.zaburzenia.snu,.nadciśnienie,.bóle.serca,.zabu-

rzenia.żołądkowo.jelitowe,.zaburzenia.postawy,.napięcie.mięśniowe;
–. fazę.przewlekłą:.charakteryzuje.się.skłonnością.do.aktywacji.nowotworów,.

zaburzeniami.immunologicznymi,.alergiami,.zaburzeniami.w życiu.domo-
wym.[Wasilewski.2005].

Przyczyny doświadczania mobbingu

Nie.istnieje.jednoznacznie.określona.przyczyna.poddawania.się.przez.pracow-
nika.mobbingowi..Mogą.być.nimi. indywidualne. cechy. jednostki.predyspo-
nujące. do. przyjmowania. roli. ofiary. w  określonych. sytuacjach.. Specyficzne.
właściwości.osoby.oraz.czynniki.zewnętrzne.mogą,.ale.nie.muszą.sprzyjać.wy-
stępowaniu.tego.zjawiska..Pracownicy.mogą.stawać.się.ofiarami.ze.względu.na.
to,.że.wymagania.przerastają.ich.umiejętności..Nie.potrafią.wykonać.nałożo-
nych.zadań.lub.też.nie.posiadają.środków.do.ich.wykonania.[Hirigoyen.2003;.
Bechowska-Gebhardt,.Stalewski.2004]..Wśród.czynników. sprzyjających.na-
rażeniu.na.mobbing.należy.wspomnieć.także.o sytuacji.życiowej.pracownika..
Trudny.okres.w życiu.może.stać.się.przyczyną.zwiększenia.podatności.na.zra-
nienie.i trudności.z radzeniem.sobie.ze.stresującą.sytuacją..Nie.zaobserwowa-
no.natomiast.zdecydowanego.związku.podatności.na.mobbing.z wiekiem.czy.
płcią..Istotnym.aspektem.w poszukiwaniu.odpowiedzi.na.pytanie,.co.sprzyja.
stosowaniu.i uleganiu.mobbingowi,.jest.analiza.czynników.leżących.po.stronie.
organizacji,.w której.jednostka.realizuje.swe.działania.zawodowe..Istnieje.sze-
reg.czynników.wewnątrz.organizacji,.które.mogą.wyjaśnić.tendencje.do.ulega-
nia.mobbingowi..

Są.to:
–. sztywny.i zhierarchizowany.system.zarządzania;
–. dezorganizacja.przedsiębiorstwa.(niejasny.system.praw.i obowiązków.pra-

cownika,.brak.konkretnie.określonych.obowiązków);
–. autokratyczny.styl.zarządzania;
–. nadmierna.koncentracji.władzy.o charakterze.nieformalnym;
–. liberalny.styl.zarządzania;
–. stosunki.interpersonalne.(konformizm.zespołowy);
–. polityka.firmy.np..wynagrodzenie.zależne.od.wyników;
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–. zaburzona.komunikacja.w organizacji. [Hirigoyen.2003;.Bechowska-Ge-
bhardt,.Stalewski.2004].

Postawy rodzicielskie jako przyczyna stosowania mobbingu 

Do.analizy.problemu.postaw.rodzicielskich.pod.kątem.dziecka.później.funk-
cjonującego.w miejscu.pracy,.niebywale.istotna.wydaje.się.koncepcja.psycho-
dynamiczna.Anny.Roe..Jest.to.koncepcja.wykorzystania.psychologii.pracy.do.
badań.związanych.z preferencjami.zawodowymi.jednostek.

Głównym.założeniem.tej.koncepcji.jest.podział.zachowań.rodziców.w sto-
sunku.do.dzieci.–.na.ciepłe.i zimne..Na.tej.podstawie.wyróżnione.zostały.trzy.
typy.relacji.[Gladding.1994]:
–. emocjonalna.koncentracja.na.dziecku,.która.może.kształtować.się.w kie-

runku.opiekuńczości.lub.wymagań;
-. unikanie.dziecka,.która.przejawia.się.jako.zaniedbywanie.dziecka.albo.od-

trącenie.dziecka;
–. akceptacja. dziecka,. charakteryzująca. się. zachowaniami. kochającymi. lub.

przypadkowymi..
Te.trzy.typy.relacji.mają.wpływ.na.dziecko.w kreowaniu.jego.nastawienia.

w stosunku.do.ludzi..Wyróżnione.zostały.dwa.kierunki.działań,.które.mogą.
być. skutkiem. ulegania. określonym. postawom. rodzicielskim. w  okresie. dzie-
ciństwa..W przypadku.pojawienia.się.postawy.opiekuńczej.lub.wymagającej,.
występuje. u  dziecka. nastawienie. na. ludzi.. Dominacja. postaw. unikania. lub.
niepełnej.akceptacji.ma.swoje.konsekwencje.w nastawieniu.dziecka.na.rzeczy.
[Paszkowska-Rogacz.2003]

Autorka.zobrazowała.swoją.koncepcje,.wykorzystując.model.koła..Jego.cen-
tralna. część. przedstawia. dwa. podstawowe. wymiary,. które. są. bazą. powstawa-
nia.poszczególnych.postaw.–.ciepło.i chłód..Poza.granicami.środkowego.koła.
umieszczone.zostały.postawy.naczelne,.czyli.akceptacja,.unikanie.oraz.emocjo-
nalna.koncentracja.na.dziecku..Zewnętrzne.koło.określa.postawy.cząstkowe:
–. postawę.wymagającą.–.charakteryzującą.się. stawianiem.przed.dzieckiem.

wysokich. wymagań.. Rodzice. konsekwentnie. egzekwują. wprowadzone.
przez.siebie.zarządzenia,.oczekują.bezwzględnego.realizowania.wszystkich.
poleceń,.stosują.wiele.kar.i ograniczeń.w stosunku.do.dziecka..Ma.tu.miej-
sce.brak.prób.zrozumienia.dziecka,.rodzice.często.są.dominujący,.despo-
tyczni.i bezwzględni;

–. postawę. odrzucającą. –. charakteryzuje. ona. rodziców. chłodnych. w  rela-
cjach.z dziećmi,.często.nawet.wrogich..W swoim.postępowaniu.rodzice.nie.
szczędzą.dziecku.poniżeń.i wrogości..Nie.akceptują.odmienności.dziecka,.
nie.liczą.się.z jego.potrzebami;
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–. postawę.zaniedbującą.–.charakteryzuje.ona. się. zupełnym.brakiem.wraż-
liwości.na.wymagania.rozwojowe.dziecka..Rodzice.nie.przywiązują.wagi.
do.zaspokojenia.jego.potrzeba.zarówno.fizjologicznych.jak.i psychicznych..
Dziecko.zostaje.pozostawione.samo.sobie;

–. postawę.obojętną.–.rodzice.nie.wykazują.wysiłku.w wychowaniu.dziecka..
Brakuje.tutaj.systemu.kar.i nagród..Opiekunowie.nie.kierują.poczynania-
mi.dziecka,.zajmują.się.nim.tylko.wtedy,.gdy.nie.mają.innych.zajęć;

–. postawę.kochającą.–.rodzice.stwarzają.dziecku.świat.pełen.miłości,.zrozu-
mienia,.zaufania,.wsparcia,.poświęcają.mu.wiele.uwagi.i zainteresowania..
Dom.rodzinny.jest.kojarzony.przez.dziecko.z miejscem,.w którym.nie.sto-
suje.się.kar,.ale.dyskutuje.o problemach.i wyjaśnia.nieakceptowane.zacho-
wania;.

–. postawę.ochraniającą.–.rodzice.są.zainteresowani.poczynaniami.dziecka,.
stawiają. jego.potrzeby.na.pierwszym.miejscu..Młody.człowiek.ma.w ro-
dzinie.specjalne.przywileje..Zaangażowanie.w życie.dziecka.przejawia.się.
nadmiernym.izolowaniem.go.od.problemów,.porażek.i niepowodzeń.[Ko-
walski.1983].
Dominacja.pewnych.zachowań.rodziców,.składających.się.na.poszczególne.

postawy,.ma.ogromny.wpływ.na.życie.jednostki.w okresie.dorosłości..Funkcjo-
nowanie.w  społeczności,. jaką. jest.grupa.pracownicza,. także. zdeterminowane.
jest.wpływem.działań.rodziców..Zakładać.można,.że.życie.dziecka.wypełnione.
miłością,.w którym.dominowała.postawa.kochająca,.nauczy.je.empatii,.wyrozu-
miałości.i pozytywnych.relacji.z otoczeniem..Natomiast.nadmierne.wymagania.
ze.strony.rodziców.wykreują.osobowość.powielającą.model.postaw.wymagają-
cych..Jednostka.ulegająca.danym.zachowaniom.rodzicielskim.w dzieciństwie,.
prawdopodobnie.przeniesie.podobne.zachowania.na.płaszczyznę.własnego.do-
rosłego.życia..Przyjąć.można,.że.potencjalny.mobber,.postrzegany.jako.osoba.
stawiająca.bardzo.wysokie.wymagania.przed.pracownikami,.sam.funkcjonował.
w środowisku.pełnym.oczekiwań,.którym.nie.mógł.sprostać..

Próba analizy zjawiska

Koncepcja.Anny.Roe.była.inspiracją.do.postawienie.następującego.problemu.
badawczego:.Czy.wpływu.na.powstawanie.tendencji.do.stosowania.mobbingu.
należy.doszukiwać.się.w cechach.nabytych.przez.jednostkę.w drodze.wycho-
wania.oraz. jakie.postawy. rodzicielskie.dominowały.w  relacjach.między.kie-
rownikami.stosującymi.mobbing.a ich.rodzicami.w okresie.dzieciństwa?.

Postawiono.następującą.hipotezę.badawczą:.postawy.rodzicielskie,. jakim.
ulegały.osoby.w okresie.dzieciństwa,.mogą.mieć.wpływ.na.powstawanie.cech.
osobowości,.które.mogą.predysponować.do.stosowania.mobbingu.

Badania.mające.pomóc.w przeanalizowaniu.problemu.badawczego.zostały.
przeprowadzone.w sieci.hipermarketów.na.terenie.Łodzi..Wzięło.w nich.udział.
63.pracowników.podstawowych.oraz.20.pracowników.na.stanowiskach.kie-
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rowniczych,.w tym.9.mężczyzn.i 11.kobiet.
Kierowników.reprezentowały.grupy.pracowników.podstawowych.składa-

jące.się.z od.3.do.5.osób..Respondenci.pochodzili.z różnych.grup.społecznych,.
posiadali. różny.poziom.wykształcenie. i mieścili. się.w przedziale.wiekowym.
od.20.do.50. lat..Ogólny.staż.pracy.pracowników.podstawowych.mieścił. się.
pomiędzy.pół.roku.a 35.lat..

Podstawą.badań.była.weryfikacja.samopoczucia.pracowników.podstawo-
wych.w miejscu.pracy.oraz.ich.stosunków.z przełożonymi..Do.tego.celu.skon-
struowany.został.kwestionariusz.składający.się.z 66.itemów..Były.to.twierdzenia.
mające.na.celu.określenie.ogólnego.samopoczucia.pracownika.w miejscu.pracy..
Arkusze.z określeniami.zostały.rozdane.grupie.151.pracujących.studentów,.a ci.
określili,.które.z itemów.najtrafniej.oceniają.ich.samopoczucie.w środowisku.
pracy..Respondenci.mieli.do.wyboru.sześciostopniową.skalę.odpowiedzi:.

1.–.nigdy
2.–.rzadko
3.–.czasami
4.–.często
5.–.bardzo.często
6.–.zawsze
Po. przeprowadzeniu. analizy. czynnikowej. wyników. z  ankiet. 30. naj-

mniej. trafnych. itemów.zostało.odrzuconych,.ograniczając.kwestionariusz.do..
36.twierdzeń.

Skala.posłużyła.do.badania.pracowników.podstawowych.w hipermarke-
tach..Po.przeprowadzeniu.badania.z udziałem.pracowników.i analizie.treścio-
wej.wyników,.zostały.określone.4.czynniki,.na.które.składały.się.itemy.kwe-
stionariusza..Można.je.określić.w następujący.sposób.
1..lęk;
2..łamanie.praw.pracowników;
3..dolegliwości.somatyczne;
4..atmosfera.w pracy.

Osoby.na.stanowiskach.kierowniczych.zostały.poproszone.o wypełnienie.
Kwestionariusza.stosunków.między.rodzicami.a dziećmi.(A..Roe.i M..Siegel-
man,.w  adaptacji.W..Kowalskiego)..Kwestionariusz.posiada.dwie.wersje,. do.
badania.postaw.rodzicielskich.matki.i postaw.rodzicielskich.ojca..Badanie.było.
anonimowe..Respondenci.określili.jedynie.wiek.i płeć..Nie.został.przedstawio-
ny.dokładny.cel.badania,.aby.uniknąć.tendencji.do.manipulowania.odpowie-
dziami..W  instrukcji.pominięto. informację.o  tym,. że.badanie.ma.posłużyć.
powiązaniu. tendencji. do. stosowania. mobbingu. z  postawami. rodzicielskimi,.
jakim.kierownicy.ulegali.w dzieciństwie..Przekazano. jedynie. informację,. że.
celem.badania.jest.określenie.cech.charakteryzujących.osoby.na.stanowiskach.
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kierowniczych..Respondenci.wykazali.się.dużym.zaangażowaniem.w wypeł-
nienie.kwestionariuszy..

Wyniki badań

Do.analizy.statystycznej.podjętego.problemu.wykorzystano.korelację.porząd-
ku.rang.Spearmana..Zaznaczone.korelacje.są.istotne.z p<0,05.
1.. Korelacje. porządku. rang. Spearmana,. postaw. rodzicielskich. matki. oraz.

czynników.kwestionariusza.do.badania.doznawanego.mobbingu,.p<0,05

czynnik S. lęku S. praw S. som S. atm

PM_Koch -0,00 0,03 -0,07 -0,06

PM_Wyma -0,04 -0,02 -0,05 0,15

PM_Ochr -0,17 -0,10 0,02 0,01

PM_Odrz -0,03 -0,02 -0,01 0,00

PM_Libr -0,10 0,01 0,01 -0,22

(S..lęku.–.„skala.lęku”,.S..praw.–.„skala.łamania.praw.pracowniczych”,.S..atm.–.skala.„at-
mosfery.w miejscu.pracy”,.S..som.–.skala.„somatyczna”,.PM.Koch.-.postawa.matki.kocha-
jąca,.PM.Wyma.–.postawa.matki.wymagająca,.PM.Ochr.-.postawa.matki.ochraniająca,.
PM.Libr.–.postawa.matki.liberalna,.PM.Odrz.–.postawa.matki.odrzucająca)

Przedstawione.wyżej.wyniki.wyraźnie.wskazują.na.brak.związku.czynników.
określających.poczucie.ulegania.mobbingowi.z postawami.rodzicielskimi.matki,.
którym.ulegali.potencjalni.mobberzy..Wyniki.nie.są.istotne.statystycznie..
2..Korelacje.porządku.rang.Spearmana.postaw.rodzicielskich.ojca.oraz.czyn-

ników.kwestionariusza.do.badania.poczucia.ulegania.mbbingowi,.p<0,05
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czynnik S. lęku S. praw S. som S. atm
PO_Koch -0,09 0,23 0,02 -0,00

PO_Wyma 0,32 0,29 0,24 0,48.

PO_Ochr 0,08 0,15 0,18 0,15

PO_Odrz 0,02 -0,19 -0,13 -0,04

PO_Liber -0,39 -0,32 -0,35 -0,60

(S..lęku.–.„skala.lęku”,.S..praw.–.„skala.łamania.praw.pracowniczych”,.S..atm.–.skala.„at-
mosfery.w miejscu.pracy”,.S..som.–.skala.„somatyczna”,.PO..K.–.postawa.ojca.kochająca,.
PO.W –.postawa.ojca.wymagająca,.PO..Ochr.–.postawa.ojca.ochraniająca,.PO..Odrz.–.
postawa.ojca.odrzucająca,.PO.Libr.–.postawa.ojca.liberalna)

Z korelacji.postaw.rodzicielskich.charakteryzujących.ojców.oraz.wyników.
poszczególnych. czynników. kwestionariusza. do. badania. poczucia. ulegania.
mobbingowi.wnioskuję,.że.wpływ.na.niekorzystną.atmosferę.w miejscu.pracy.
może.mieć.postawa.wymagająca.ojca.oraz.brak.tendencji.do.stosowania.posta-
wy.liberalnej.ojca..Zaznaczone.korelacje.są.istotne.na.poziomie.p<0,05.

O  istotnych. psychologicznie. wynikach. można. mówić. w  przypadku. do-
datniej.korelacji.skali.postawy.wymagającej.ojca.ze.skalą.atmosfery,.ujemnej.
korelacji.postawy. liberalnej.ojca. ze. skalą. atmosfery.w pracy..Ze.względu.na.
rozkład. skośny.próby.badawczej.nie.można.generalizować.wyników.. Istotna.
korelacja. skali. wymagających. postaw. ojca. ze. skalą. atmosfery. może. wskazy-
wać.na.tendencję.do.stwarzania.nieprzyjaznej,.konfliktowej.atmosfery.w pracy.
przez.osoby,.które.w dzieciństwie.doświadczyły.wysokich.oczekiwań.ze.strony.
ojca..Ojciec.jako.osoba.bardzo.ważna.w życiu.dziecka,.wzór.do.naśladowania,.
człowiek.posiadający.władzę.może.się.stać.w tym.przypadku.niedoścignionym.
wzorem,.a jego.skłonności.autorytarne.mogą.wpływać.na.przejmowanie.takich.
cech.przez.dorosłe.już.dziecko..Wyraźną.korelację.widać.również.w przypadku.
skali.postaw.rodzicielskich.ojca.ze.skalą.atmosfery.w pracy..Można.wniosko-
wać,.iż.niskie.wyniki.w kwestionariuszu.relacji.z ojcem,.mogą.być.sygnałem.
tendencji.do.stosowania.przemocy.w miejscu.pracy..Na.tej.podstawie,.mogę.
stwierdzić,.że.przyczyną.stosowania.mobbingu.jest.zestaw.cech.zarówno.wro-
dzonych,.jak.i nabytych..

Zaistniał. wyraźny. związek. pomiędzy. zachowaniami. ojca. potencjalnego.
kierownika,.a postrzeganiu.go.przez.pracowników.jako.mobbera..Tak.ważna.
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postać.w życiu.człowieka,.jaką.jest.ojciec,.który.stawia.zbyt.wysokie,.nierealne.
wymagania.i który.nie.wyraża.liberalnych.poglądów.na.wychowanie,.wyraźnie.
wpływa. na. powstawanie. tendencji. do. przemocy. w  pracy.. Kierownik,. który.
w dzieciństwie.ulegał.takim.postawom.ojca,.może.mieć.tendencje.do.stosowa-
nia.mobbingu..

Podsumowanie

Zjawisko.stosowania.mobbingu.jest.w naszym.kraju.tematem.tabu..Wszyscy.
zdajemy.sobie.sprawę.z istnienia.przemocy.w miejscu.pracy,.jednak.milczymy,.
stając.twarzą.w twarz.z realnym.problemem..W sytuacji.podjęcia.próby.analizy.
problemu.w środowiskach.dużych.korporacji.pojawia.się.opór,.niechęć,.strach,.
a czasami.wrogość.dyrektorów.placówek..Większość.z tych.przedsiębiorstw.to.
korporacje. szczycące. się. otwartością. w  stosunku. do. pracowników,. sprawnie.
funkcjonującymi.działami.personalnymi,.rodzinną.atmosferą..Często.jednak.
krajowe.media.donoszą.o przypadkach. szykanowania,.molestowania. i poni-
żania..Są.to.sygnały,.że.w tych.pozornie.doskonale.skonstruowanych.machi-
nach.nie.wszystko.jest.tak.doskonale.poukładane..Powyższe.badania.są.jedynie.
próbą.odzwierciedlenia.problemu..

Mobbing.jest.zjawiskiem,.któremu.można.zapobiegać..Duży.udział.w pre-
wencji.mają.działy.personalne.przedsiębiorstw.oraz.osoby.odpowiedzialne. za.
rekrutację..Często.posady.kierowników.w placówkach.handlowych.typu.hiper-
markety.są.obsadzane.przypadkowo.i niestarannie..Niestety,.decyzje.o awansie.
oparte. są. najczęściej. o  staż. pracy.. Przełożeni. pomijają. cechy. osobowości. czy.
umiejętności.społeczne.jednostek..Podczas.rekrutacji.kadry.kierowniczej.warto.
byłoby.zastosować.choćby.najprostsze.narzędzia.badawcze,.zmniejszające.ryzy-
ko.zatrudnienia.mobbera..Istotną.kwestią.jest.również.przeprowadzanie.badań.
opinii.pracowników.o swoich.przełożonych.oraz.wyciąganie.z nich.wniosków..
Bardzo.ważne.wydaje.się.także.szkolenie.kadr.kierowniczych,.podnoszenie.sa-
moświadomości.pracowników,.stwarzanie.programów.pomocy.jednostkom.szy-
kanowanym.i budowanie.atmosfery.zaufania.pomiędzy.współpracownikami.

Tendencje.do.stosowania.mobbingu.mogą.leżeć.głęboko.w psychice.czło-
wieka..Ja.starałam.się.odnaleźć.ich.źródło.w postawach.rodzicielskich..Dopóki.
jednak.jasno.i wyraźnie.nie.zostanie.określona.jednoznaczna.przyczyna.prze-
mocy.w miejscu.pracy,.należy.skoncentrować.się.na.jej.zapobieganiu..
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Strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej, stosowane 
przez mężczyzn bezrobotnych – analiza porównawcza

Coping strategies in a difficult situation used by unemployed men – 
a comparative analysis

Abstract: This article presents a comparative analysis of coping strategies 
with family crisis, used by long-term unemployed men. The research pro-
blem was formulated in the form of questions: What strategies for coping 
with the crisis and family have been used by long-term unemployed men 
in the initial periods of unemployment in Poland (in 1999), and what strate-
gies are currently used – after more than 10 years (in 2010). For the analy-
zes two groups of long-term unemployed men were classified. Included are 
indicators of the same study group in 1999 and in 2010 the method used 
Family Crisis Oriented Evaluation Scales F-COPES [Olson 1982, for: Rado-
chonski 1987; Olson 1986] examines the problem-solving strategies apply 
individual members families (but also the entire family system), which is in 
a difficult situation. Factor analysis allowed us to distinguish five strategies: 
– Acquiring social support; 
– Reframing (transforming the importance of the situation);
– Seeking spiritual support;
– Mobilizing of family to acquire and accept help; 
– Passive appraisal.

Due to methodological limitations, made a comparative analysis will pay 
attention to trends in the similarities or differences between the strategies 
used „yesterday” and „today”. You may find - in accordance with the system 
concept, that the current load stressors is so overwhelming, that it makes it 
difficult to use a variety of coping strategies. Still (and so more importantly, 
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with even grater determination) long-term unemployed use passive appra-
isal of the situation, the state of passive waiting, without their involvement 
and activities, to resolve difficult situations. The results lead to conclusion, 
that the functioning of unemployed are deteriorated – they are more burde-
ned with stressors, have insufficient skills and abilities to cope.

Key-words: long-term unemployment, coping strategies, family crisis.

Wprowadzenie

Bezrobocie.jest.określane.jako.stan.przymusowej.zależności.od.innych.[Bańka.
1992],.zarówno.na.płaszczyźnie.ekonomicznej,.jak.i psychologicznej,.może.ono.
zatem.wpływać.na.postrzeganie.siebie.i relacji.z innymi..Z uwagi.na.strukturę.
rodziny,.bezrobocie.może.dotyczyć:
1.. utraty. pracy. jednego. ze. współmałżonków. –. bardziej. ujemnie. bezrobo-

cie.wpływa.na.utratę.pracy.przez.męża.niż.przez.żonę.[Skarżyńska.1994;.
Worach-Kardas.1993],.choć.nie.jest.to.opinia.powszechna.wśród.badaczy.
[Mandal.1995];

2.. utraty.pracy.obojga.małżonków.–.jest.to.sytuacja.najbardziej.obciążająca.
rodzinę,.a jej.efektem.jest.obniżenie.dobrostanu.psychologicznego,.zmiana.
w pełnieniu.ról.społecznych,.dezorganizacja.życia.rodziny;

3.. braku.pracy.występującego.u dorosłych.dzieci,.które. zamieszkują. razem.
z rodzicami.(wywołuje.to.u młodego.pokolenia.poczucie.małej.wartości.
i  braku. kompetencji,. brak. możliwości. rozwoju. i  osiągnięć. oraz. samore-
alizacji;.może.prowadzić.do.zachowań.destrukcyjnych.u młodych. ludzi).
[Worach-Kardas.1993].
Wyniki.najnowszego.Raportu.Diagnozy.Społecznej.na. temat.warunków.

i jakości.życia.Polaków.[Czapiński,.Panek.2011].pokazują,.że.utrata.oraz.od-
zyskanie. pracy. powodują. nadal. te. same. konsekwencje. w  życiu. człowieka:.
zmieniają.(w znaczeniu:.zmniejszają).jego.dochody,.zubażają.relacje.społeczne,.
dobrostan.psychiczny. i ograniczają. efektywność. strategii. życiowych..Ale. za-
leżność.jest.dwustronna:.prawdopodobieństwo.utraty.pracy.zależy.od.szeregu.
cech.osobistych,.także.tych,.które.wiążą.się.z wysokością.dochodów,.relacjami.
społecznymi,. strategiami. życiowymi. czy. kondycją. psychiczną.. Osoby,. które.
tracą.pracę,. jeszcze.przed. jej.utratą.mają.niższe.dochody,.gorsze. relacje. spo-
łeczne,.niższy.poziom.dobrostanu.psychicznego. i  rzadziej. stosują. zadaniową.
strategię.radzenia.sobie.z problemami:.„Sama.utrata.pracy.pogłębia.te.deficyty..
Z kolei.odzyskanie.pracy.poprawia.wszystkie.te.wskaźniki,.ale.też.ci,.którzy.
odzyskują.pracę,.jeszcze.przed.odzyskaniem.pracy.mają.niektóre.z tych.wskaź-
ników.lepsze.w stosunku.do.stałych.bezrobotnych”.[Czapiński.2011,.s..338].

Należy. podkreślić,. że. zgodnie. z  systemowym. rozumieniem. rodziny.
[Braun-Gałkowska.1992],.bezrobocie.członka.rodziny.powoduje,.że.cały.sys-
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tem.rodzinny.podlega.zmianom.spowodowanym.przez.brak.pracy..Bezrobocie.
jednego.z rodziców.to.bezrobocie.całej.rodziny.–.zmienia.się.nie.tylko.sposób.
strukturyzowania.czasu,.ale.też.wydatkowania,.planowania.oszczędzania,.za-
spokajania.potrzeb.[Mierzwiński.2006;.Balcerzak-Paradowska.2004].

Brak. pracy. może. być. pierwotnym. bądź. wtórnym. czynnikiem. zaburza-
jącym. całą. strukturę. i  sposób. funkcjonowania. rodziny.. Wpływa. na. system.
rodzinny.globalnie,.zakłócając.jego.rozwój,.wpływa.także.na.poszczególnych.
członków.rodziny,.nawet.tych,.którzy.nie.doświadczają.go.bezpośrednio.[Kor-
nacka-Skwara.2004;.Ryś.2003]..

Dotychczasowe.(na.przestrzeni. lat.1990–2011).badania.rodzin.bezrobot-
nych.w większym.stopniu.potwierdzają.tezę,.że.bezrobocie.wywołuje.przede.
wszystkim.negatywne.skutki.dla.rodziny.[Strom.2003;.Balcerzak-Paradowska.
2004;.Czapiński.2011].

Stresory rodzinne

B..de.Barbaro.[1999].mówi.o 4.źródłach.stresu.doświadczanych.przez.rodzinę..
Mogą.one.pochodzić.spoza.rodziny.lub.brać.swój.początek.z wnętrza.rodziny..
Z drugiej.strony,.mogą.oddziaływać.bezpośrednio.lub.pośrednio.na.całą.rodzi-
nę..Pierwsze.dwa.źródła.są.pozarodzinne:
–. stres.działający.na.całą.rodzinę,.np..w przypadku.zmiany.miejsca.zamiesz-

kania,.emigracji,.załamania.gospodarki;
–. stres.działający.na.jednego.członka.rodziny,.a mogący.rozprzestrzenić.się.

na.konkretny.podsystem,.jak.i na.cały.system.rodzinny.
Kolejne.źródło.stresu.dotyczy.zmian.w rozwoju.samej.rodziny. lub.etapu.

życia. rodziny,.np..pojawienie. się. lub.odejście.dzieci,. ich.dorastanie,.małżeń-
stwo.dziecka,.śmierć.członka.rodziny.

Ostatnie. źródło. stresu. związane. jest. z problemami,.na.które. szczególnie.
wrażliwa.jest.dana.rodzina,.np..choroba.lub.powrót.do.zdrowia.członka.rodzi-
ny.[Barbaro.1999,.s..53].

W badaniach.nad.stresem.rodzinnym.wykorzystywany.jest.model.Hilla.–.
ABCX..Składają.się.na.niego:
1.. czynnik.A –.wydarzenia.stresowe.doświadczane.przez.rodzinę;
2.. ich.funkcją.jest.stymulowanie.zasobów.rodzinnych.–.rezerw.(czynnik.B),
3.. całość.interpretowana.jest.przez.rodzinę.(czynnik.C);
4.. efekt.końcowy.to.wystąpienie.lub.nie.sytuacji.kryzysowej.(czynnik.X).

Badania.W..R..Burra.i H..I..McCubbina.[za:.Radochoński.1987].doprowa-
dziły.do.modyfikacji.modelu.Hilla.i uzupełnienia.go.o 4.dodatkowe.czynniki:
1.. nagromadzenie.dodatkowych.stresów.i napięć;
2.. proces.adaptacji.zewnętrznej.i wewnętrznej.z użyciem.nowych.sił.i środków;
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3.. redefinicja.sytuacji;
4.. adaptacja.za.pomocą.zmiany.struktury.rodziny.

W  ten. sposób. powstał. Model. Podwójnego. ABCX. z  głównym. pojęciem.
„Adaptacja.Rodzinna”,.wyrażonym.na.kontinuum.dobra.–.zła.adaptacja..Ro-
dzina,.w wyniku.podejmowanej.aktywności.związanej.z wystąpieniem.stresora,.
może.być.umiejscowiona.między.wyżej.wymienionymi.biegunami..Pozytyw-
na.adaptacja.charakteryzuje.się.utrzymaniem.równowagi.w relacjach.wewnątrz.
i  zewnątrz. rodziny. (to. znaczy,. zapewniona. jest. spójność. rodziny,. rozwój. jej.
członków,.poczucie.autonomii.i kontroli)..Negatywna.adaptacja.to.trwałe.za-
burzenie.równowagi.w obu.typach.relacji,.a  jeśli.nawet.jest.osiągnięta,.to.za.
cenę.braku.spójności.rodziny,.zakłócenia.jej.rozwoju,.stanu.zdrowia.członków.
rodziny,.poczucia.autonomii.i stopnia.kontroli1.

Wsparcie społeczne

Wsparcie.społeczne.definiujemy.jako.zasoby.dostarczane.nam.poprzez.interak-
cje.z innymi.ludźmi..Kulik.i Mahler.[za:.Sheridan,.Radmacher.1998].stwier-
dzili,. że. pozostający. w  związkach. małżeńskich. pacjenci,. często. odwiedzani.
przez.współmałżonków,.szybciej.powracali.do.zdrowia.po.operacji.założenia.
pomostu.naczyniowego.(bypassu).niż.pozostający.w związkach.małżeńskich,.
lecz.nieodwiedzani.tak.często,.a także.niż.pacjenci.stanu.wolnego..Ciekawe,.ze.
pacjenci.samotni.powracali.do.zdrowia.nieco.szybciej.niż.pacjenci.nieodwie-
dzani. często. przez. współmałżonków.. Autorzy. przypuszczają,. że. być. może.
w większym.stopniu.liczyli.oni.tylko.na.siebie.niż.pacjenci.posiadający.współ-
małżonka.. Tak. więc. nieobecność. współmałżonka. utrudniała. radzenie. sobie.
tym.ostatnim..

Lazarus.i Folkman.[1993].zauważają,.że.pozostawanie.w związku.z  inną.
osobą.jest.równoznaczne.z uzyskiwaniem.wsparcia.z tej.relacji..Badacze.stwier-
dzili,.ze.kobiety.mające.liczne.i głębokie.związki.mogą.być.narażone.na.prze-
żywanie.problemów.innych.ludzi..Badacze.stwierdzili,.ze.wsparcie.społeczne.
wiąże. się. z  pozytywnymi. skutkami. u  kobiet. mających. do. dyspozycji. duże.
zasoby. osobiste.. Nie. stwierdzono. ich. u  kobiet,. którym. brakowało. zasobów.
osobistych.(do.takich.należą.wykształcenie,.dochody.i cechy.psychologiczne)..
Związek.między.poczuciem.bliskości.(intimacy).a wsparciem.społecznym.jest.
bardziej.złożony..Poczucie.bliskości.oznacza.świadomość,.że.jesteśmy.docenia-
ni.i darzeni.ciepłymi.uczuciami.oraz.ze.możemy.dzielić.się.ważnymi.myślami.
i emocjami..Przeprowadzone.w Izraelu.badania.wśród.matek.wykazały,.że.po-

1.Obszernie.Model.Podwójnego.ABCX.opisany.jest.w:.H.I..McCubbin,.J..M..Patterson.
(1982),.The.Family Stress Process: the Double ABCX Model of Adjustment and Adaptation,.
in.H.I..McCubbin,.AE..Cauble,.J.M..Patterson.(eds.),.Family Stress, Coping, and Social 
Support,.Haworth.Press,.Springfield,.ss..169–188,.zaś.w literaturze.polskojęzycznej.po-
jawia.sie.w opracowaniach.Radochońskiego.
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czucie.bliskości.z mężem.wiąże.się.z większą.odpornością.na.stres,.natomiast.
w  odniesieniu. do. rodziny. ma. skutek. przeciwny.. Wsparcie. społeczne. nie. za-
wsze.bywa.doznaniem.pozytywnym..Przyjmowanie.pomocy.od.innych.może.
wywołać.u niektórych.osób.poczucie.zależności.lub.niższości..Zdarza.się.też.
niekiedy,.że.wsparcie.społeczne.może.być.szkodliwe,.ponieważ.nie.pozwala.od-
biorcom.na.wytworzenie.własnych.zasobów.[za:.Sheridan,.Radmacher.1998]..

Każda.rodzina.podlega.sytuacjom.stresowym.i każda.wypracowuje.sposo-
by.radzenia.sobie..Zgodnie.z podejściem.systemowym,.na.taką.zmianę.reaguje.
nie.tylko.osoba.doświadczająca.wprost.stresu;.radzenie.sobie.to.proces.dotyczą-
cy.całej.rodziny.–.wszystkich.jej.członków..

Badania własne

Bezrobocie. jednego. członka. rodziny. jest. stresorem. oddziałującym. na. pozo-
stałe.osoby.oraz.na.cały.system.rodzinny..Szczególnego.znaczenia.nabiera.stan.
bezrobocia. ojca,. który. zgodnie. z  utrwalonymi. w  naszej. kulturze. wzorcami,.
ma.pełnić.rolę.„głowy.rodziny”,.również.poprzez.fakt.zarobkowania,.rozwija-
nia.własnej.kariery.zawodowej.oraz.sytuowania.własnej.rodziny.w strukturze.
pozycji.społecznych..Bezrobotny.ojciec.musi.uporać.się.z problemem.własnego.
braku.pracy.zarówno.na.płaszczyźnie.osobistej,.jak.i rodzinnej.oraz.społecznej.

Ojciec,.który.wcześniej.wypełniał.rolę.zawodową.i rodzinną,.jednej.został.
zupełnie.pozbawiony,.drugą.pełni,.lecz.w sposób.odmienny..Pracując,.podob-
nie.jak.żona,.inaczej.strukturyzował.czas,.inaczej.realizował.swoje.powinności,.
inne.były.jego.kontakty.ze.środowiskiem.społecznym,.inne.relacje.w rodzinie..
Z drugiej. strony,.gdy.podział.obowiązków.rodzinnych.nie. jest. akceptowany.
przez. jedną.ze.stron,.to.nadmiernie.obarczony.partner.ma.wówczas.powody.
do.niezadowolenia.i frustracji.[Plopa.1997,.s..126]..Wszystkie.te.przeobrażenia.
w bezpośredni.sposób.wpływają.na.funkcjonowanie.rodziny.

Problem.badawczy.został.sformułowany.w postaci.pytania:.Jakie.strategie.ra-
dzenia.sobie.z kryzysem.rodzinnym.stosowane.były.przez.mężczyzn.długotrwale.
bezrobotnych.w początkowych.okresach.bezrobocia.w Polsce.(z 1999/2000r..–.
badanie.I).oraz.jakie.strategie.stosowane.są.aktualnie.–.po.upływie.ponad.10.lat.
(w 2010/2011.r..–.badanie.II)..Do.analiz.zakwalifikowane.zostały.2.grupy.męż-
czyzn.długotrwale.bezrobotnych..Uwzględnione.zostały.takie.same.wskaźniki.
charakteryzujące.grupę.badaną.w 1999,.jak.i w 2010.r..Zastosowane.metody:.
1.. Inwentarz. Wydarzeń. i  Zmian. Życiowych. –. Family. Inventory. of. Life.

Events.and.Changes.–.FILE;
2.. Family.Crisis.Oriented.Evaluation.Scales.F.–.COPES. [Olson.1982,. za:.

Radochoński.1987;.Olson.1986];
określają. poziom. i  rodzaj. stresorów. działających. na. rodzinę. [Radochoński.
1987]. oraz. jakie. strategie. rozwiązywania. problemów. stosują. poszczególni.
członkowie.rodziny.(ale.również.cały.system.rodzinny),.znajdujący.się.w trud-

Strategie.radzenia.sobie.w sytuacji.trudnej…



154

nej.sytuacji.(w niniejszym.artykule.analizowane.są.wyniki.badań.ojców.dłu-
gotrwale.bezrobotnych).

Metoda

Family.Crisis.Oriented.Evaluation.Scales.F.–.COPES.[Olson.1982,.za:.Ra-
dochoński.1987;.Olson.1986].bada,.jakie.strategie.rozwiązywania.problemów.
stosuje. rodzina,. znajdująca. się.w  trudnej. sytuacji..Narzędzie. zawiera.30. ite-
mów;.sprawdza,.jakie.sposoby.stosowane.są.w rozwiązywaniu.problemów.we-
wnątrzrodzinnych.oraz.jakie.w sytuacjach.trudnych.pochodzących.spoza.sys-
temu.rodzinnego,. jednak.na.niego.wpływających..Dzięki.kwestionariuszowi.
F-copes.możemy.nie.tylko.zobaczyć,.jakie.strategie.i w jakim.stopniu.wyko-
rzystywane.są.przez.poszczególnych.członków.rodziny,.ale.też,.jakich.strategii.
używa.cały.system.rodzinny..

Zakłada.się,.że.im.więcej.strategii.wykorzystuje.rodzina.w sytuacjach.trud-
nych,.tym.więcej.ma.możliwości.adaptacji..W wyniku.analizy.czynnikowej,.
autorzy.wyróżnili.5.strategii.działania:
1.. Przekształcenie.znaczenia.sytuacji.–.redefinicja.sytuacji.(8.itemów).–.po-

lega.ona.na.nadaniu.innego.–.możliwego.do.zaakceptowania.–.znaczenia.
sytuacji.stresowej.

2.. Poszukiwanie. oparcia. społecznego. (9. itemów). –. wybierając. tę. strategię,.
rodzina. aktywnie. szuka.pomocy.wśród.krewnych. i  bliskich. z  otoczenia.
społecznego.

3.. Poszukiwanie.wsparcia.duchowego.(4.itemy).–.związana.jest.z aktywno-
ścią.religijną.osób.doświadczających.sytuacji.stresowej.

4.. Poszukiwanie.pomocy.z zewnątrz.(5.itemów).–.polega.na.mobilizowaniu.
sił.rodziny.do.szukania.i przyjmowania.pomocy.ze.strony.organizacji.bądź.
instytucji.

5.. Pasywna.ocena.sytuacji.(4.itemy).–.to.wybór.stanu.biernego.oczekiwania,.
bez.własnego.zaangażowania.i aktywności.ukierunkowanej.na.rozwiąza-
nie.sytuacji.trudnych.
Strategie. pierwsza. i  ostatnia. to. strategie. wewnętrzne. –. tu. indywidualni.

członkowie.korzystają.z zasobów,.których.dostarcza.system.rodzinny.
Są.odpowiednio.2.rodzaje.norm:.dla.rodziców.oraz.dla.dorastających.dzie-

ci..Analiza.psychometryczna.skali.wykazała.wysoką.rzetelność.testu.(r.=.81)..
Drugi. Kwestionariusz. z  Baterii. Olsona. –. Inwentarz. Wydarzeń. i  Zmian.

Życiowych.–.Family. Inventory.of.Life.Events. and.Changes.–.FILE.określa.
poziom.i rodzaj.stresorów.działających.na.rodzinę.[Radochoński.1987].

Zawiera.on.pozycje.odnoszące.się.do.zdarzeń.zarówno.losowych,.jak.i co-
dziennych.oraz.związanych.z nimi.trudności..Pozwala.na.uchwycenie.poważ-
niejszych.stresorów.doświadczanych.przez.poszczególnych.członków.rodziny..
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Opracowany.jest.w dwóch.wersjach:.dla.rodziców.(71.itemów).i dla.dorastają-
cych.dzieci.(50.itemów)..FILE.obejmuje.9.grup.stresorów:.
–. napięcia.wewnątrzrodzinne.(17.itemów);
–.. apięcia.małżeńskie.(4.itemy);
–. trudności.związane.z ciążą.i porodem.(4.itemy);
–. obciążenia.związane.z chorobą.(8.itemów);
–. trudności.finansowe.(12.itemów);
–. trudności.związane.z pracą.zawodową.(10.itemów);
–. napięcia.związane.ze.zmianą.składu.osobowego.rodziny.(5.itemów);
–. obciążenia.związane.ze.stratami.osobowymi.w rodzinie.(6.itemów);
–. naruszanie.przepisów.prawnych.(5.itemów).

Analiza.psychometryczna.wykazała,.że.współczynnik.rzetelności.(alfa.Cron-
bacha).dla.podskal.wynosi.od.0,30.do.0,73,.natomiast.dla.całego.testu.0,81.

Kwestionariusz.ten.może.być.wypełniany.wspólnie.przez.całą.rodzinę.lub.
osobno;.zaznaczane.są.wydarzenia,.które.nastąpiły.w ciągu.ostatniego.roku..
Przy. obliczaniu. wyników. całej. rodziny. bierze. się. pod. uwagę. odpowiedzi.
wszystkich.jednocześnie;.porównanie.odpowiedzi.pozwala.na.określenie.róż-
nic.w percypowaniu.sytuacji.

Przedstawię.wyniki.uzyskane.przez.obie.grupy.ojców.długotrwale.bezro-
botnych.w oparciu.na.obu.metodach.

Osoby badane

W badaniach.wzięli.udział.mężczyźni.długotrwale.bezrobotni:.grupa.30.oso-
bowa.bezrobotnych.„wczoraj”.–.badani.w r..1999/2000,.oraz.grupa.30.osobo-
wa.bezrobotnych.„dziś”.–.badani.w r..2010/2011..

Badani. mężczyźni. bezrobotni. mieli. od. 35. do. 54. lat.. Osoby. w  średnim.
wieku.35–50. lat,.najdotkliwiej.przeżywają.utratę.pracy. (w  tym.wieku.praca.
ma.największe.znaczenie,.jest.źródłem.utrzymania,.prestiżu,.samooceny.spo-
łecznej,. identyfikacji).[Erikson.1968;.Pietrasiński.1990]..Okres.dorosłości.to.
czas.stabilizacji.własnej.tożsamości,.nawiązywania.głębokich.więzi,.zwiększo-
nej.empatii,.dostrzegania.problemów.moralnych.oraz.zwiększenia.i pogłębie-
nia. aktywności.w dziedzinie.własnych. zainteresowań,.nauki. i pracy. [White.
1975]..Sens.i wartościowanie.życia.najczęściej.związane.są.u mężczyzn.z pracą.
zawodową.[Manek.1993].

Do.badań.ze.względu:.na.czas.pozostawania.bez.pracy. jako. różnicujący.
funkcjonowanie.osób.bezrobotnych,.wiek,.wykształcenie,.miejsce.zamieszka-
nia,.wybrałam.rodziny.ojców.niepracujących:.
–. ze.stażem.bezrobocia.minimum.1.rok.(są.to.osoby.tzw..długotrwale.bezro-

botne);.
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–. w wieku.35–54.lat,
–. z wykształceniem.średnim,.w tym.zawodowym.(jest.to.najliczniejsza.grupa.

osób.bezrobotnych);
–. zamieszkałych. w  mieście. –. ze. względu. na. odmienność. cech. bezrobocia.

w mieście.i na.wsi.[por..Tryfan.1993;.Pufal-Struzik.1995];
–. posiadających.rodziny.z 2–4.dzieci,.w tym.z dzieckiem.w okresie. szkol-

nym.w wieku.12–17.lat.(dziecko.dorastające);.kontrolowana.faza.związana.
z rozwojem.rodziny;

–. ze.stażem.pracy.10–20.lat.
Każda.badana.rodzina.znajdowała.się.w tej. samej. fazie.rozwoju.małżeń-

stwa.i rodziny.–.w fazie.wieku.średniego.(z dorastającymi.dziećmi).[por..Ryś.
1994].. Oprócz. wyżej. wymienionych. warunków,. rodzina. z  ojcem. bezrobot-
nym.mogła.przystąpić.do.badania,.jeśli.ten.w wywiadzie.stwierdzał,.że.czuje.
się.osobą.bezrobotną;.tak.więc.subiektywne.poczucie.bycia.osobą.bezrobotną.
ostatecznie.decydowało.o zakwalifikowaniu.rodziny.do.badań.

Badania. przeprowadzone. zostały. w  latach:. 1999/2000. –. badanie. I. oraz.
2010/2011.–.badanie.II.

Poziom i rodzaj stresorów doświadczanych przez ojców długotrwale bezro-
botnych

W tabeli.1..zestawione.zostały.wyniki.w zakresie.doświadczanych.stresorów.
uzyskane.przez.badane.grupy.ojców..
Tabela 1. Porównanie ojców bezrobotnych z badania I i badania II w zakresie 
doświadczania napięć

Rodzaj.stresora Ojcowie.bezrobotni.
–.badanie.I

Ojcowie.bezrobotni.
–.badanie.II

N % N %
1..Napięcia.małżeńskie 28 93.3 27 90
2..Napięcia.wewnątrzrodzinne. 27 90 29 96,66
3..Trudności.finansowe. 22 73,33 30 100
4..Trudności.związane.z pracą.zawodową. 20 66,66 28 93,33
5..Napięcia.zw..ze.zmianą.składu.osobowe-
go.rodziny.

22 73,33 15 50

6..Trudności.związane.z ciążą.i porodem 12 40 9 30
7..Obciążenia.związane.z chorobą 10 33.3 11 36,66
8..Straty.osobowe.w rodzinie 17 56.6 15 50
9..Naruszanie.przepisów.prawnych 9 30 11 36,66

Źródło:.opracowanie.własne..
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Wykres 1. Porównanie wyników badanych grup mężczyzn bezrobotnych, 
w zakresie doświadczanych stresorów: Badanie I (1999) – kolor biały; Badanie 
II (2010) – kolor czarny
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Źródło:.opracowanie.własne.

Powyższy.wykres.pokazuje.podobieństwa.i różnice.w zakresie.doświadcza-
nych.stresorów..Dwa.najistotniejsze.wnioski.związane.z danymi.przedstawio-
nymi.na.wykresie.są.następujące:
–. utrzymuje.się.wysokie.natężenie.stresorów.dla.obydwu.badanych.grup;
–. zwiększyła.się.liczba.i natężenie.doświadczanych.stresorów.u badanej.gr..II.

Największe.różnice.występują.w doświadczaniu.stresorów:.
–. trudności.finansowych.–.większe.obciążenie.u obecnych.długotrwale.bez-

robotnych;
–. trudności.związanych.z pracą.zawodową.–.większe.obciążenie.u obecnych.

długotrwale.bezrobotnych;
–. napięć. zw.. ze. zmianą. składu. osobowego. rodziny. –. mniejsze. obciążenie.

u obecnych.długotrwale.bezrobotnych.
Nieco.mniejsze.różnice.dotyczą.stresorów:

–. napięć.wewnątrzrodzinnych.–.większe.obciążenie.u obecnych.długotrwale.
bezrobotnych;

–. obciążeń.związanych.z chorobą.–.większe.obciążenie.u obecnych.długo-
trwale.bezrobotnych;.
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–. naruszania.przepisów.prawnych.–.większe.obciążenie.u obecnych.długo-
trwale.bezrobotnych;

–. trudności.związanych.z ciążą.i porodem.–.mniejsze.obciążenie.u obecnych.
długotrwale.bezrobotnych;

–. strat.osobowych.w rodzinie.–.mniejsze.obciążenie.u obecnych.długotrwale.
bezrobotnych.
Wydaje.się,.że.nieposiadanie.pracy.przez.ojców.niesie.efekt.w postaci.zmia-

ny.widzenia.rzeczywistości;.ojcowie.bezrobotni.mają.poczucie.obciążenia.na.
wielu.płaszczyznach.swojego.życia.i można.przypuszczać,.że.jest.ono.związane.
z  ogólnym. ich.nastawieniem.do. życia,. powstałym.na. skutek.długotrwałego.
braku.pracy.

Strategie stosowane przez ojców bezrobotnych „wczoraj” (badania 
z 1999/2000 r.) i „dziś” (badania z 2010/2011r.)

W tabeli.2.przedstawione.są.wyniki.uzyskane.przez.ojców.bezrobotnych.bada-
nych.w latach.1999/2000.
Tabela 2. Strategie zmagania się z sytuacją kryzysową preferowane przez ojców 
z rodzin bezrobotnych (w stenach: liczebność i %) – bezrobotni 1999/2000

Rodzaj.strategii.radzenia.sobie
Wyniki
wysokie

Wyniki
przeciętne

Wyniki
niskie

% N % N % N

Pozyskiwanie.oparcia.społecznego 33,33 10 50,00 15 16,66 5

Przekształcanie.znaczenia.sytuacji 33,33 10 40,00 12 26,66 8

Poszukiwanie.wsparcia.duchowego 36,66 11 36,66 11 26,66 8

Pozyskiwanie.wsparcia.z zewnątrz 33,33 10 36,66 11 30,00 9

Pasywna.ocena.sytuacji 53,33 16 23,33 7 23,33 7

Źródło:.opracowanie.własne.

Ojcowie.bezrobotni.najwyżej.ocenili.skuteczność.strategii.„pasywna.ocena.
sytuacji”,.za.średnio.skuteczną.strategię.uważana.była.przez.nich.strategia.„po-
szukiwania.oparcia.społecznego”,.a najmniej.skuteczna.jest.według.nich.strate-
gia.„pozyskiwanie.wsparcia.z zewnątrz”..Oznacza.to,.że.właśnie.w takiej.kolej-
ności.stosują.oni.sposoby.radzenia.sobie.z sytuacjami.trudnymi.i stresowymi.

Wyniki.uzyskane.przez.ojców.bezrobotnych.badanych.w latach.2010/2011.
przedstawia.tabela.3.
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Tabela 3. Strategie zmagania się z sytuacją kryzysową preferowane przez ojców 
z rodzin bezrobotnych (w stenach: liczebność i %) – bezrobotni 2010/2011

Rodzaj.strategii.radzenia.sobie. Wyniki
wysokie

Wyniki
przeciętne

Wyniki
niskie

% N % N % N

Pozyskiwanie.oparcia.społecznego 26.66 8 46.66 14 26,66 8

Przekształcanie.znaczenia.sytuacji 33,33 10 40.00 12 26,66 8

Poszukiwanie.wsparcia.duchowego 16,66 5 36,66 11 46.66 14

Pozyskiwanie.wsparcia.z zewnątrz 36,66 11 36,66 11 26,66 8

Pasywna.ocena.sytuacji 63,33 19 23,33 7 13,33 4

Źródło.opracowanie.własne.

Obecnie.ojcowie.bezrobotni.nadal.najwyżej.oceniają.skuteczność.strategii.
„pasywna.ocena. sytuacji”,. za. średnio. skuteczną. strategię.uważana. jest.przez.
nich.strategia.„poszukiwania.oparcia.społecznego”,.a najmniej.skuteczna.jest.
według. nich. strategia. „pozyskiwania. wsparcia. duchowego”.. Oznacza. to,. że.
właśnie. w  takiej. kolejności. stosują. oni. sposoby. radzenia. sobie. z  sytuacjami.
trudnymi.i stresowymi.

Porównanie uzyskanych wyników badań

Zestawienie.wyników.wysokich,.przeciętnych.i niskich.–.ojców.z 1999/2000.
i z 2010/2011.-.uzyskanych.dla.strategii.wewnętrznych,.przedstawia.wykres.2.
Wykres 2. Strategie zmagania się z sytuacją kryzysową preferowane przez ojców 
z rodzin bezrobotnych dla strategii wewnętrznych: Re – przekształcanie znaczenia 
sytuacji oraz BO – pasywna ocena sytuacji
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W  okresie. ponad. 10. lat. nastąpiła. zmiana. wyboru. wewnętrznych. strate-
gii.coping..Różnice.dotyczą.pasywnej.oceny.sytuacji..Współcześnie.bezrobotni.
jeszcze.częściej.ją.stosują,.uważając.za.skuteczną.strategię.radzenia.sobie..

Wyniki.dotyczące.stosowania.strategii.zewnętrznych.przedstawia.wykres.3.
Wykres 3. Strategie zmagania się z sytuacją kryzysową preferowane przez ojców 
z rodzin bezrobotnych dla strategii zewnętrznych: Os – pozyskiwanie oparcia 
społecznego, D – poszukiwanie wsparcia duchowego oraz WZ – pozyskiwanie 
wsparcia z zewnątrz
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Źródło:.opracowanie.własne..

Więcej.zmian.wystąpiło.w zakresie.wyboru.zewnętrznych.strategii.coping..
Różnice. dotyczą. Poszukiwania oparcia społecznego.. Współcześnie. bezrobotni.
rzadziej.ją.stosują,.uważając.za.mniej.skuteczną.strategię.radzenia.sobie.w po-
równaniu.w okresem.1999/2000..Uzyskany.wynik.jest.odmienny.od.wyniku..
J..Czapińskiego.[2011]..Największe.jednak.różnice.wystąpiły.w stosowaniu.stra-
tegii.Poszukiwanie oparcia duchowego..W porównaniu.z bezrobotnymi.sprzed.
10.lat,.obecni.najczęściej.uważają.tę.strategię.za.najmniej.skuteczną.Wynik.ten.
jest.zbieżny.z badaniami.Czapińskiego.[Czapiński.2011]..

Dyskusja wyników

Badane.grupy.mężczyzn.bezrobotnych.dobrane.zostały.według.tych.samych.
parametrów,.a zmienną.różnicującą.był.czas.badania,.a co.z tym.związane.–
czas.trwania.bezrobocia.w Polsce.oraz.zmiany.społeczno-ekonomiczne,.które.
nastąpiły.w naszym.kraju.w ciągu.ponad.10.lat..

Uzyskane.wyniki.wydają.się.niezbyt.spójne.–.o ile.ponad.10.lat.temu,.gdy.
bezrobocie.zaliczało.się.do.stosunkowo.nowych.zjawisk.społecznych.i psycho-
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logicznych,.można.było.mniemać,. iż.przyczyną.wyboru.strategii.„pasywnej”.
jest.poczucie,.że.nowa.sytuacja.staje.się.na.tyle.wysoce.obciążającym.stresorem,.
iż.upośledza.możliwości.aktywnego.radzenia. sobie..Aktualnie,.po.ponad.10.
letnim.okresie,.można.było.spodziewać.się,.że.bezrobotni.będą.stanowić.grupę.
sprawniej.radzącą.sobie.z własną.sytuacją:.zjawisko.zostało.dość.dobrze.rozpo-
znane,.istnieje.wiele.instytucji.społecznych.zajmujących.się.problemami.bezro-
bocia.i bezrobotnych,.istnieje.większa.świadomość.społeczna.wagi.bezrobocia,.
a  także. rozumienie. społeczne. całości. zjawiska. (np.:. powody. utraty. pracy. są.
często.niezależne.od.pracownika,.zjawisko.to.dotyka.osób.o różnych.cechach.
psychologicznych. i  demograficznych,. obraz. osoby. i  rodziny. bezrobotnej. nie.
jest.nacechowany.negatywną.stygmatyzacją)..

Jednakże.uzyskane.wyniki.wskazują,.że.funkcjonowanie.bezrobotnych.po-
gorszyło.się.na.co.najmniej.2.płaszczyznach,.które.wzajemnie.się.warunkują:
a.. w sferze.poczucia.obciążenia.stresorami,.
b.. w sferze.umiejętności.radzenia.sobie.

Można.stwierdzić,.zgodnie.z koncepcją.systemową,.że.aktualne.poczucie.
obciążenia.stresorami.jest.na.tyle.przytłaczające,.iż.utrudnia.korzystanie.z róż-
norodnych.strategii.copingu..Nadal. (a co.ważniejsze,.z  jeszcze.większą.wiarą.
długotrwale.bezrobotnych.w skuteczność).stosowana.jest.przez.nich.pasywna.
ocena.sytuacji,.czyli.stan.biernego.oczekiwania,.bez.własnego.zaangażowania.
i aktywności.na.rzecz.rozwiązania.sytuacji.trudnych.

Wyjaśnienie.uzyskanych.wyników.badań.może.odbyć.się.na.kilku.płasz-
czyznach,.które.wzajemnie.się.przenikają:
1.. Indywidualnej.–.część.osób.bezrobotnych,.która.wybiera.jako.najskutecz-

niejszą.metodę.Pasywną ocenę sytuacji,.może.charakteryzować.wyuczona.
bezradność;.negatywny.trening.niepowodzeń.w odmienianiu.swojej.sytu-
acji.utrwalił.poczucie,.że.zainwestowana.energia.nie.przekłada.się.na.ocze-
kiwany.efekt..Być.może.wybór.strategii.pasywnej.jest.paradoksalnie.ochro-
ną.swojej.–.i tak.zubożonej.–.aktywności,.którą.ewentualnie.można.będzie.
spożytkować.w inny.sposób,.niż.próbując.stać.się.osobą.zatrudnioną.

2.. Społecznej.–.część.osób.bezrobotnych,.która.wybiera.jako.najskuteczniejszą.
metodę.Pasywną ocenę sytuacji,.może.nie.doświadczać.wsparcia.społeczne-
go.od.najbliższych.osób..Potwierdzenie.tej.tezy.miałoby.źródło.w cechach.
współczesnej.rodziny,.która,.jak.podają.statystyki,.jest.częściej.narażona.na.
zjawisko.rozwodów,.słabszych.więzi.rodzinnych,.większego.poczucia.osa-
motnienia..Wygląda.na.to,.że.ta.grupa.bezrobotnych.nie.znajduje.oparcia.
w więziach.społecznych.ani.poczuciu.solidarności.społecznej..

3.. Publicznej. –. płaszczyzna. ta. obejmowałaby. zjawiska. z  życia. społecznego.
ekonomicznego.i gospodarczego.oraz.działanie.instytucji.powołanych.do.
wspierania.od.osób. funkcjonujących.na.rynku.pracy..Wygląda.na. to,. że.
osoby.wybierające. jako.najskuteczniejszą.metodę.Pasywną ocenę sytuacji, 
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doświadczyły.zjawiska.analogicznego.do.„kumulacji. ignorancji”.–.nieza-
interesowania.bądź.unikania.ich.przez.osoby.i instytucje.powołane.do.po-
magania..W tej.sytuacji.bierność.i niezaangażowanie.wydają.się.sposobem.
na.życie.„pozyskanym”.z obserwacji.innych.
„Nowi”. bezrobotni. w  większym. stopniu. niż. bezrobotni. z  lat. 1999–2000.

doświadczają.obciążenia.stresorami:.napięcia.wewnątrzrodzinnego,.trudności.fi-
nansowych,.trudności.związanych.z pracą.zawodową..Czy.można.postawić.tezę,.
że.wybory.bezrobotnych.w zakresie.radzenia.sobie.ze.stresorem,.jakim.jest.bez-
robocie,.odzwierciedlają.kondycję.polskiej.rodziny.i społeczeństwa?.Czy.raczej.
należy.stwierdzić,.że.wybory.te.wynikają.tylko.z kondycji.samych.bezrobotnych.
i  ich. specyficznych. właściwości?. Zgodnie. z  systemową. interpretacją,. wygląda.
na.to,.że.wszystkie.wymienione.czynniki.wzajemnie.się.warunkują.i prowadzą.
do.zakłócenia.równowagi.między.poszczególnymi.podsystemami..Można.więc.
stwierdzić,. że.zarówno.aktualna.kondycja. i  zasoby.bezrobotnych.są.gorsze.od.
zasobów.bezrobotnych.sprzed.ponad.10.lat,.jak.również,.że.stan.ten.ma.związek.
zarówno.z brakiem.wsparcia.ze.strony.najbliższych,. jak. i postrzeganiem.przez.
bezrobotnych.sytuacji.społeczno-gospodarczej,.w której.żyją..

Konkluzja.jest.niestety.dość.pesymistyczna:.nie.chodzi.wyłącznie.o to,.że.
bezrobocie.to.nieustannie.poważny.problem.psychologiczny..Wygląda.na.to,.
że.osoba,.która.nie.posiada.pracy,.znajduje.się.obecnie.w dużo.gorszej.sytuacji.
niż.ponad.10.lat.temu..

Pamiętając.o zasadach.cyrkularności.i całościowości,.mamy.prawo.wnio-
skować,. że. członkowie. rodzin. tych. osób. są. również. w  gorszej. kondycji. niż.
ponad.10.lat.temu..Zmiany.w zakresie.pełnienia.ról.i funkcji.rodzicielskich.są.
intensywnie.odczuwane.przez.dzieci..W przypadku.bezrobocia.matki.funkcja.
opieki.nad.dzieckiem.jest.intensywniejsza;.w razie.bezrobocia.ojca,.żony.po-
siadające.pracę.często.rezygnują.z przysługujących.im.urlopów.na.opiekę.nad.
dzieckiem. [Balcerzak-Paradowska. 2004].. Utrudniona. jest. realizacja. funkcji.
emocjonalno-ekspresywnej,.nie.tylko.ze.względu.na.niesymetryczne.kontakty.
dziecka.z rodzicem,.ale.również.z powodu.pogarszania.się.–.w przypadku.wy-
dłużającego.się.czasu.bezrobocia.–.relacji.między.małżonkami.

Upośledzenie.funkcji.ekonomicznej.współodpowiada.za.obniżenie.aspira-
cji.edukacyjnych.dzieci,.a słabe.wykształcenie.skutkuje.problemem.dziedzicze-
nia.biedy.[Balcerzak-Paradowska.2004;.Kozak.2009;.Mierzwiński.2006].

Analiza,.na.podstawie.literatury.przedmiotu,.relacji.małżeńskiej.osób.bezro-
botnych.pokazuje,.że.brak.pracy.utrudnia.decyzje.prokreacyjne,.a czasem.wręcz.
decyzje.związane.z deklaracjami.na.temat.stałości.związku.(skutkuje.to.pozosta-
waniem.w stanie.wolnym,.niepodejmowaniem.zobowiązania.o odpowiedzialno-
ści.za.utworzenie.nowej.rodziny)..Pary.małżeńskie.w przypadku.krótkotrwałego.
bezrobocia.mogą.doświadczać.większej.spójności.swojej.diady..Przedłużający.się.
jednak.czas.bezrobocia,.powodując.osłabienie.pozycji.w związku.oraz.obniże-
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nie.statusu.rodziny.i autorytetu.w oczach.najbliższych,.może.skutkować.rozpa-
dem.małżeństwa.lub.rodziny.[Kozak.2004]..Przyczyną.takich.zachowań.często.
bywa.emigracja.zarobkowa.wywołana.bezrobociem..W.przypadku.jakości.życia.
małżeńskiego,.badania.pokazały.występowanie.tzw..zjawiska.niedociążenia.roli.
poprzez.brak.stymulacji.i motywatorów.związanych.z wykonywaną.pracą.zawo-
dową,.która.strukturyzowała.czas.życia.pozazawodowego.[…]..Czas.bez.pracy,.
niejako.czas.«wolny»,.stał.się.czasem.niewykorzystywanym.i w tym.sensie.ele-
mentem.destrukcyjnym.[Wołońciej.2009].

Małżonkowie.bezrobotni.wskazują.również.na.nieokreśloność.bądź.zmianę.
roli,.jaka.do.tej.pory.„przysługiwała”.im.w związku,.gdy.posiadali.zatrudnienie..
Kiedy.je.utracili,.nastąpiło.zwiększenie.poczucia.liczby.zobowiązań.w stosunku.
do.liczby.praw.(„rola.wielkiej.straty”).[Kornacka-Skwara.2004;.Wołonciej.2009].

Zakończenie

Posiadanie. pracy. jest. czynnikiem. warunkującym. nie. tylko. założenie. rodzi-
ny,. ale. przede. wszystkim. umożliwiającym. jej. rozwój,. a  w  efekcie. przetrwa-
nie. rodziny.. Aktualne. badania. rodzin. osób. bezrobotnych. potwierdzają,. że.
pogorszenie.warunków.materialnych,.zakłócenie.więzi.i pełnienia.ról.obarcza.
członków.rodzin.bezrobotnych.zarówno.większą.ilością.stresorów.[Kornacka-
Skwara. 2004],. jak. i  spadkiem. odporności. na. zagrożenia. typu. uzależnienia,.
przestępczość.czy.bezdomność.[Śledzianowski.2009]..W zasadzie.żadne.aktu-
alne.publikacje.na.temat.funkcjonowania.osób.bezrobotnych.w Polsce.nie.po-
zwalają.na.wyciągnięcie.wniosku,.że.systemy.rodzinne.osób.bezrobotnych.(po.
kilkunastu. latach.występowania.bezrobocia.w Polsce). funkcjonują. lepiej. i  są.
mniej.narażone.na.negatywne.konsekwencje.utraty.pracy..Dodatkowo,.ciągle.
niewiele.jest.psychologicznych.badań.całych.systemów.rodzinnych.(wszystkich.
członków. rodzin). osób. bezrobotnych,. co. utrudnia. analizę. zjawiska.. Trzeba.
mieć. świadomość,. że. dla. niektórych. rodzin. synonimem. bezrobocia. już. jest.
wykluczenie.i utrata.nadziei.
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Emocjonalna charakterystyka miejsca pracy 
a doświadczanie wypalenia zawodowego 

The emotional characteristic of the workplace and burnout syndrome 

Abstract: The paper refers to emotions and burnout syndrome. It was assu-
med that burnout syndrome is dependent on the emotional characteristic of 
the workplace. In this paper the concept by Ch. Maslach (burnout syndrome) 
was used. The research involved 241 people. The study involved different 
career groups, representatives of the four spheres of activity: Data-Ideas, 
People-Things (the problem in question has been investigated in referen-
ce to D. Prediger’s concept). The results of statistical methods (correlation 
analysis, one-variable analysis of variance, regression analysis) showed that 
there was significant relation between the emotional characteristic of the 
workplace and burnout dimension. The results of the statistical analyses in-
dicate that the emotional characteristic of the workplace determines burno-
ut syndrome. 

Key-words: work, organization, burnout syndrome, emotions. 

Wstęp

Praca. zajmuje. istotne. miejsce. w  podmiotowym. systemie. wartości.. Pełnione.
role,.czynności.i aktywności.zawodowe.są.dla.jednostki.źródłem.szeregu.do-
świadczeń,.w  tym.również. afektywnych..Praca.daje. człowiekowi. radość,. sa-
tysfakcję,.wielopłaszczyznowe.spełnienie..Jednak.pozostaje.również.powodem.
lęku,.złości,.poczucia.krzywdy.czy.frustracji..Poszukując.genezy.tych.emocji,.
zwraca. się. uwagę. na. rodzaj. struktur. organizacyjnych,. poszczególnych. skła-
dowych. środowiska. i  sytuacji. pracy,. dynamikę. rozwoju. zawodowego.. Treść.
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pracy,.zawarte.w niej.elementy,.zakres.i jakość.relacji.z przełożonymi,.współ-
pracownikami,.odbiorcami.ludzkiej.działalności,.społeczne.i fizyczne.warunki.
pracy,.stosowany.system.ocen,.stopień.odpowiedzialności,.dostępność.i rodzaj.
gratyfikacji,. możliwość. kontroli. czy. autonomii. generują. nastrój,. pozytywne.
lub.negatywne.doświadczenia.afektywne,.wynikające. z obecności. lub.braku.
wspomnianych.komponentów..

Do.oczywistych.poglądów.należy.przekonanie,. że.praca.w dużym. stop-
niu.angażuje.zasoby.emocjonalne. jednostki..Wszystkim.naszym.działaniom,.
każdej.formie.aktywności,.w tym.również.zawodowej,.towarzyszą.różne.stany.
afektywne.. Obok. swej. stałej. obecności,. emocje. pełnią. regulacyjną. funkcję.
wobec. ludzkich. zachowań.. Rodzaj. i  znak. doświadczeń. afektywnych. może.
skutkować.różną.efektywnością.funkcjonowania..Nastrój,.jaki.towarzyszy.jed-
nostce.w sytuacji.pracy,.z pewnością.nie.pozostaje.obojętny.dla.jej.dobrostanu.
i rezultatów.działań..

Treść. i  charakter. emocji. przeżywanych. w  pracy,. szczególnie. w  sytuacji.
ich. kumulowania,. kształtuje. określone. nastawienie. wobec. obowiązków. za-
wodowych.i roli.pełnionej.w organizacji..To.teza.raczej.bezdyskusyjna..Wart.
sprawdzenia.jest.fakt,.jakie.mogą.być.następstwa.emocji.zrodzonych.w sytuacji.
pracy..Czy. rozwój. zjawiska.wypalenia. zawodowego.może.być.konsekwencją.
trudnych.emocjonalnie.doświadczeń.zawodowych?.Czy.rodzaj.wykonywanych.
obowiązków.zawodowych. różnicuje.pracowników.w zakresie. emocji.przeży-
wanych.w pracy?.Niniejszy. artykuł. stanowi.próbę.odpowiedzi.na.powyższe.
pytania..Przyjęty.model.badawczy.i zastosowane.narzędzia.statystycznej.ana-
lizy.danych.umożliwiły.empiryczne.zweryfikowanie.powstałych.wątpliwości..

Materiał i metody 

W myśl.powszechnie.obowiązującej.definicji,.wypalenie.zawodowe.to.„psycho-
logiczny.zespół.wyczerpania.emocjonalnego,.depersonalizacji.oraz.obniżonego.
poczucia.dokonań.osobistych,.występujących.w zawodach.związanych.z kon-
taktami.z  innymi. ludźmi.w pewien.określony.sposób”.[Schaufeli,.Enzmann.
1998,.za:.Ratajczak.2007,.s..145].

Ch.. Maslach,. prekursorka. badań. nad. wypaleniem. zawodowym,. autor-
ka. najsilniej. rozpowszechnionej. koncepcji. tego. zjawiska,. stoi. na. stanowi-
sku,. iż. pojawienie. się. jego. symptomów. jest. wysoce. prawdopodobne. wśród.
przedstawicieli. tzw.. zawodów. usługowych,. m.in.:. lekarzy,. pielęgniarek,. pra-
cowników. socjalnych,. nauczycieli.. Również. osoby,. których. praca. polega. na.
oddziaływaniu.na.innych.(np..na.stanowiskach.kierowniczych).mogą.być.na-
rażone.na.niepożądane.skutki.swojej.aktywności.zawodowej.[Ratajczak.2007,..
ss..145–146]..Współczesne. transformacje,.dokonujące. się.w różnych.wymia-
rów.ludzkiej.aktywności,.powodują,.iż.obecnie.obserwuje.się.widoczne.zmiany.
w  społecznym. charakterze. pracy.. Coraz. więcej. zawodów. wymaga. bliskiego.
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kontaktu,.współcześni.odbiorcy.usług.oczekują.coraz.wyższego.poziomu.za-
angażowania.i jakości.zawiązanej.relacji..Wzrost.liczby.zawodów.usługowych,.
zapotrzebowanie.na.bezpośredni.kontakt.z drugim.człowiekiem.[Maslach,.Le-
itner. 2011,. ss.. 37–39]. sprawiają,. że. ryzyko. rozwoju. wypalenia. zawodowego.
w  innych. grupach. zawodowych. staje. się. coraz. bardziej. realne. [Jabłkowska,.
Borkowska.2005,.ss..439–444;.Kowalska,.Bugajska,.Żołnierczyk-Zreda.2010,.
ss..615–623;.Lubrańska,.w druku;.Syroka.2008;.ss..37–53]..Przekonanie.Litz-
ke,.Schuh.[2007,.s..173],.że.„nie.tylko.ludzie.pracujący.w zawodach.socjalnych,.
policjanci,.nauczyciele,.lekarze.są.szczególnie.zagrożeni.syndromem.wypalenia.
zawodowego..Obecnie.nie.ma. takiego.zawodu,.w którym.ryzyko.wypalenia.
nie. istniałoby.w  tej. czy.w  innej. formie”,.wydaje. się. prawdziwie. odzwiercie-
dlać.współczesną. rzeczywistość..To.wyraźny. sygnał,. że.problemu.wypalenia.
zawodowego.nie.wolno.lekceważyć..To.szkodliwe.w skutkach.zjawisko.niebez-
piecznie.się.upowszechnia.i rozprzestrzenia.na.różne.grupy.zawodowe..Wyniki.
badań. [Lubrańska,. w  druku]. dowodzą,. że. wypalenie. zawodowe. jest. istotną.
składową.życia.zawodowego.przedstawicieli.różnych.profesji.(a nie.wyłącznie.
tych.określanych.mianem.zawodów.usługowych)..

Dla.eksploracji. i  zrozumienia.natury.wypalenia. zawodowego. istotne. jest.
analizowanie. relacji. człowiek-środowisko. pracy. w  kategoriach. dopasowania.
lub.jego.braku..Na.płaszczyźnie.psychologii.znane.są.poglądy,.które.tłumaczą.
znaczenie.tej.interakcji.w odniesieniu.do.jej.indywidualnych.i organizacyjnych.
następstw. [Andysz. 2011,. ss.. 117–147].. Ch.. Maslach. [2000,. s.. 27],. mówiąc.
o przyczynach.wypalenia,.wymienia.sześć.obszarów.braku.dopasowania.jed-
nostki. i sytuacji.pracy..Według.Maslach,.są.to:.nadmierne.obciążenie.pracą,.
brak. kontroli,. niewystarczające. nagrody,. brak. sprawiedliwości,. załamanie.
wspólnoty,.konflikt.wartości.[Maslach,.Leitner.2011,.ss..44–45]..Są.to.niewąt-
pliwie.przykłady.sytuacji.trudnych,.w percepcji.pracownika.jawiących.się.jako.
krzywdzące.i obciążające,.okoliczności.silnie.nasyconych.afektywnie..Efekt.tej.
subiektywnie.doświadczanej.relacji.sugeruje.możliwość.dostrzeżenia.kolejnego.
poziomu.(nie)dopasowania.jednostki.i środowiska.pracy.–.czyli.(nie)dopasowa-
nia.emocjonalnego..

W  cytowanym. na. początku. artykułu. stwierdzeniu. wyraźnie. określono.
związek. syndromu. wypalenia. zawodowego. z  grupą. profesji. zorientowanych.
na. ludzi,. profesji.wymagających.bliskiego,. angażującego.kontaktu. z drugim.
człowiekiem,. profesji,. w  przebiegu. których. wykonywane. czynności. są. źró-
dłem.wyczerpania.emocjonalnego.i fizycznego..Pracownikom.towarzyszą.za-
wsze. silne. emocje,. konieczność. ich. kontroli,. zarządzania. nimi,. umiejętnego.
dystrybuowania.zasobów.podmiotowych..Maslach,.Leitner.[2011,.ss..48–51],.
twierdzą,.że.emocje.to.mediator.przemiany.zaangażowania.w wypalenie,.klu-
czowy.czynnik.determinujący.jakość.wykonywanej.pracy..Pozytywne.emocje.
motywują.pracownika,.są.stymulujące.i inspirujące..Emocje.negatywne.rodzą.
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zachowania.destrukcyjne,.psują.jakość.pracy.i zawodowych.relacji..Emocje.po-
zytywne. budują,. negatywne. –. niszczą.. Jedne. i  drugie. powracają. jako. echo.
społecznych.interakcji..

W świetle.powyższych.rozważań.i argumentacji.powstaje.zatem.pytanie,.
jak. znaczący. jest. udział. emocji. w  powstawaniu. zjawiska. wypalenia. się?. Za-
sadniczy. problem. badawczy. dotyczył. kilku. kwestii.. Czy. negatywne. emocje.
przeżywane.w pracy.prowadzą.do.wypalenia.zawodowego?. I odwrotnie,.czy.
emocje. pozytywne. mogą. dla. jednostki. stanowić. swoiste. zaplecze. przed. do-
świadczaniem. niepożądanych. następstw. analizowanego. syndromu?. Wery-
fikacji.poddano. również.hipotezę,. czy.odrębność.w zakresie.pełnionych. ról,.
zadań,.czynności.i obowiązków.zawodowych,.wynikających.z reprezentowania.
odmiennych.środowisk.pracy.(Ludzie,.Rzeczy,.Dane,.Idee),.różni.osoby.bada-
ne.w jakości.przeżywanych.emocji.pozytywnych.i negatywnych..Konieczność.
rozstrzygnięcia.powyższych.wątpliwości.wymagała.przeprowadzenia.postępo-
wania.badawczego.i wykonania.działań.empirycznych..

W realizowanym.projekcie.badawczym.wzięli.udział.przedstawiciele.róż-
nych.grup.zawodowych2..W badaniu.uczestniczyło.241.osób,.reprezentują-
cych.cztery.obszary.aktywności.zawodowej..Liczebności.w poszczególnych.
obszarach.przedstawiają.się.następująco:.Ludzie.(n.=.66),.Rzeczy.(n.=.54),.
Dane.(n.=.62),.Idee.(n.=.59)..Przedział.wiekowy.badanych.osób.wahał.się.
pomiędzy.21.a 66.lat,.a staż.pracy.wynosił.od.1.roku.do.51.lat..Badaniem.
objęto.122.kobiety. (50,6%). i 119.mężczyzn. (49,4%)..Uczestnicy.badania.
byli.zatrudnieni.na.różnych.stanowiskach.pracy..Przykładowe.zawody,.re-
prezentowane.przez.osoby.badane.z poszczególnych.obszarów.aktywności.
zawodowej,.to:.nauczyciel,.pielęgniarka,.trener,.pedagog,.pracownik.socjal-
ny.(Ludzie);.hydraulik,.mechanik,.elektryk,.pracownik.w firmie.budowla-
nej,.monter,.szwaczka.(Rzeczy);.księgowa,.urzędniczka.skarbowa,.progra-
mista,.pracownik.archiwum.(Dane);.artysta.muzyk,.dziennikarz,.polityk,.
architekt,.malarka.(Idee)..

W przebiegu.badania.wykorzystano.dwa.narzędzia.diagnostyczne:.Kwe-
stionariusz.Wypalenia.Zawodowego.oraz.listę.emocji.przeżywanych.w pracy.

Kwestionariusz. Wypalenia. Zawodowego,. Maslach Burnout Invento-
ry,.MBI,.został.opracowany.przez.Maslach.i Jackson..Kwestionariusz.daje.
możliwość. oceny. trzech. składowych. wypalenia. zawodowego:. wyczerpa-
nia.emocjonalnego,.depersonalizacji.i obniżonego.poczucia.osiągnięć.oso-
bistych. [Maslach. 2004,. ss.. 13–31;. Pasikowski. 2004,. ss.. 135–148].. MBI.
tworzą.22.twierdzenia,.oceniane.na.wymiarze.częstości,.z wykorzystaniem.
siedmiopunktowej.skali..W efekcie.badania.uzyskuje.się.rezultaty.dla.każ-
dej.z trzech.skal.kwestionariusza..Wysokie.wyniki.w obszarze.Wyczerpania.

2.Niniejsze.opracowanie.jest.częścią.szerszego.projektu.badawczego.realizowanego.we.współpracy.
z dr.M..Banaszczyk.i z dr.K..Biegańską.z Instytutu.Psychologii.Uniwersytetu.Łódzkiego.
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Emocjonalnego.i Depersonalizacji.oraz.jednocześnie.niskie.wyniki.w skali.
Osobistych.Osiągnięć.świadczą.o doświadczaniu.wypalenia.zawodowego..
Wzorzec.odwrotny.–.niskie.wyniki.w obszarze.Wyczerpania.Emocjonal-
nego.i Depersonalizacji.i jednocześnie.wysokie.wyniki.w skali.Osobistych.
Osiągnięć.wskazują,.że.badany.ma.szereg.doświadczeń.związanych.z zaan-
gażowaniem.w pracę.[Maslach,.Leitner.2011,.s..195]..

Zastosowano. również. listę. emocji. przeżywanych. w  pracy,. stworzoną.
na. potrzeby. realizowanego. badania.. Zadowolenie. emocjonalne. z  pracy.
jest. współcześnie. szacowane. za. pomocą. miar. samopoczucia. pracownika.
w miejscu.pracy..Ocenie.poddano.zatem.doświadczanie.przez.pracownika.
emocji.negatywnych.(gniew,.zdenerwowanie,.lęk,.obawa,.bezradność,.smu-
tek,.poczucie.rozczarowania).oraz.emocji.pozytywnych.(spokój,.entuzjazm,.
radość,.poczucie.satysfakcji,.poczucie.sprawiedliwości)..Wykorzystany.po-
dział.oparty.został.na.obowiązującym.w psychologii.przekonaniu,.iż.stany.
afektywne.najlepiej. są.opisywane.przez.dwa.główne,.niezależne.wymiary,.
czyli. afekt. pozytywny. i  afekt. negatywny. [Zalewska. 2002,. ss.. 173–192]..
Zadaniem.osoby.badanej.było.określenie.natężenia. emocji.przeżywanych.
w miejscu.pracy..Emocje.były.oceniane.na.skali:.0.–.wcale.nie.przeżywam.
takich.emocji,.6.–.zawsze.(niemal.zawsze).przeżywam..

Zebrany.materiał.empiryczny.został.poddany.analizie.ilościowej.i jakościo-
wej,.z wykorzystaniem.analizy.korelacji,.analizy.wariancji.i analizy.regresji.

Wyniki badań 

Celem. sprawdzenia,. czy. emocje. doświadczane. w  pracy. (emocje. negatywne.
i emocje.pozytywne).pozostają.w związku.ze.zjawiskiem.wypalenia.zawodowe-
go.(w zakresie. jego.trzech.wymiarów:.wyczerpania.emocjonalnego,.deperso-
nalizacji.i obniżonego.poczucia.osiągnięć.osobistych),.jako.pierwsze.narzędzie.
statystycznej.analizy.danych.wykorzystano.analizę.korelacji..Uzyskane.wyniki.
zaprezentowano.w tabeli.1.
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Tabela 1. Analiza korelacji dla zmiennych natężenie emocji przeżywanych 
w pracy i wypalenie zawodowe (n = 241)

Wypalenie.zawodowe Emocje.negatywne.
przeżywane.w pracy p Emocje.pozytywne.

przeżywane.w pracy p

Wyczerpanie.emocjonalne 0,456 0,000 -0,308 0,000

Depersonalizacja 0,286 0,000 -0,265 0,000

Obniżone.poczucie.
osiągnięć.osobistych -0,053 0,421 0,333 0,000

Źródło:.wyniki.badań.własnych.

Przedstawione.w tabeli.1..wyniki.analizy.korelacji.(zarówno.siła,.jak.i znak.
współczynników.korelacji).wskazują.na.istnienie.widocznej.relacji.między.emo-
cjami.przeżywanymi.w pracy.a zjawiskiem.wypalenia.zawodowego.w zakresie.
jego.analizowanych.składowych.(wyczerpania.emocjonalnego,.depersonaliza-
cji,.poczucia.obniżonych.osiągnięć.osobistych)..Szczególnie.wyraźny.związek.
obserwuje.się.w odniesieniu.do.emocji.pozytywnych,.gdzie.wszystkie.uzyskane.
współczynniki.korelacji.są.istotne.statystycznie.(p.=.0,000)..Otrzymane.rezul-
taty.pozwalają.sądzić,. iż.osoby.doświadczające.w pracy.pozytywnego.afektu.
(inaczej.niż.badani,.którzy.swą.pracę.charakteryzują.przez.pryzmat.obecności.
emocji.negatywnych).są.mniej.narażone.na.wyczerpanie.emocjonalne,.rzadziej.
przejawiają. zachowania.depersonalizacyjne,.wyżej.oceniają. swoje.osiągnięcia.
zawodowe..Pozytywne.doświadczenia.afektywne.buforują.możliwość.rozwoju.
wypalenia.zawodowego..Z kolei.u osób,.których.praca.rodzi.emocjonalne.na-
pięcia,.zasoby.energii.szybciej.zanikają.oraz.widoczna.jest.silniejsza.skłonność.
do.uprzedmiotowienia.relacji.interpersonalnych..

Kolejny. etap.postępowania.badawczego,.dzięki. zastosowanej. analizie. re-
gresji,. pozwolił. uzyskać. potwierdzenie. dotychczasowych. ustaleń. oraz. wyło-
nić. istotne. predyktory. wypalenia. zawodowego.. Budując. modele. regresji,. do.
zbioru.zmiennych.wyjaśniających,.obok.zmiennych.kluczowych.dla.przepro-
wadzanych.analiz,.czyli.emocji.pozytywnych.i negatywnych.doświadczanych.
w pracy,.włączono.również.zmienne,.charakteryzujące.sytuację.pracy.i stopień.
zaangażowania. pracownika.. Są. to. kategorie,. jak. pokazuje. teoria. i  praktyka.
[Kowalska,.Bugajska,.Żołnierczyk-Zreda.2010,. ss.. 615–623;.Maslach.2000,.
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s..27,.Ogińska-Bulik.2006],.o ważnym.znaczeniu.dla.wypalenia.zawodowego..
W modelach.regresji.uwzględniono:.wiek.osób.badanych.(od.21.do.66.roku.
życia),.ogólny.staż.pracy.(od.1.roku.do.51.lat.pracy),.staż.pracy.na.danym.sta-
nowisku.(od.1.roku.do.40.lat.pracy),.liczbę.godzin.pracy.dziennie.(od.2.do.18.
godzin),.liczbę.godzin.pracy.z pełnym.zaangażowaniem.(od.0.do.15.godzin)..
Uzyskane.rezultaty.przedstawia.tabela.2..
Tabela 2. Związki między wypaleniem zawodowym a emocjami przeżywanymi 
w pracy, wiekiem, stażem pracy i liczbą godzin pracy – analiza regresji (n = 241)

Wypalenie.zawodowe.
Analiza.regresji

Beta. t p

Wyczerpanie.emocjonalne

R.=.0,494,.R2.=.0,244,.F.=.10,542,.p.=.0,000
(Stała)   3,688 0,000
Wiek. -0,239 -1,226 0,221
Staż.pracy.–.ogółem. 0,148 0,772 0,441
Staż.pracy.na.stanowisku 0,430 0,477 0,634
Liczba.godzin.pracy.dziennie -0,024 -0,278 0,781
Liczba.godzin.pracy.z zaangażowaniem -0,200 -0,233 0,816
Emocje.negatywne.przeżywane.w pracy 0,391 6,269 0,000
Emocje.pozytywne.przeżywane.w pracy -0,177 -2,830 0,005

Depersonalizacja.

R.=.0,413,.R2.=.0,171,.F.=.6,734,.p.=.0,000
(Stała)   3,821 0,000
Wiek. -0,415 -2,032 0,043
Staż.pracy.–.ogółem. 0,333 1,652 0,100
Staż.pracy.na.stanowisku -0,140 -1,471 0,143
Liczba.godzin.pracy.dziennie -0,003 -0,029 0,977
Liczba.godzin.pracy.z zaangażowaniem 0,000 0,004 0,977
Emocje.negatywne.przeżywane.w pracy 0,226 3,458 0,001
Emocje.pozytywne.przeżywane.w pracy -0,189 -2,883 0,004

Obniżone.poczucie.osiągnięć.osobistych

R.=.0,384,.R2=.0,147,.F.=.5,643,.p.=.0,000
(Stała) 1,888 0,600
Wiek. -0,073 -0,354 0,724
Staż.pracy.–.ogółem. 0,050 0,243 0,809
Staż.pracy.na.stanowisku 0,165 1,718 0,087
Liczba.godzin.pracy.dziennie -0,134 -1,472 0,142
Liczba.godzin.pracy.z zaangażowaniem 0,099 1,077 0,283
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Emocje.negatywne.przeżywane.w pracy 0,680 1,028 0,305
Emocje.pozytywne.przeżywane.w pracy 0,342 5,136 0,000

Źródło:.wyniki.badań.własnych..

Analiza.wyników.zawartych.w tabeli.2..wskazuje,.iż.istotnymi.determinan-
tami.wypalenia.zawodowego.są.emocje.przeżywane.w pracy..Wyniki.dowodzą,.
iż.przekonanie.o katalizującym.wpływie.jednostkowych.stanów.afektywnych.
na.rozwój.analizowanego.zjawiska.jest.uzasadnione..Najsilniejszym.predykto-
rem.trzech.wymiarów.wypalenia.zawodowego.(wyczerpania.emocjonalnego,.
depersonalizacji,.poczucia.obniżonych.osiągnięć.osobistych). są.emocje.pozy-
tywne.–.zmienna.ta.jest.w sposób.istotny.obecna.w każdym.wykonanym.mo-
delu..Emocje.negatywne. to. również. silny.predyktor.wypalenia. zawodowego.
–.jednak.nie.wyjaśniają.obniżonego.poczucia.osiągnięć.osobistych..

Do.budowanych.modeli.regresji.włączono.również.staż.pracy.i liczbę.go-
dzin.pracy..Jak.pokazały.wyniki,.zmienne.te.okazały.się.być.nieistotnymi.uwa-
runkowaniami.wypalenia.zawodowego..Istotny.rezultat.uzyskano.jednak.dla.
zmiennej. wiek,. w  odniesieniu. do. wymiaru. depersonalizacji. (według. badań,.
z wiekiem.mogą.nasilać.się.zachowania.depersonalizacyjne)..

Podsumowując,.w świetle.prezentowanych.wyników,.subiektywne.emocjo-
nalne.doświadczenia.pracownika.(czyli.pozytywne.i negatywne.emocje,.których.
źródłem.jest.sytuacja.pracy).mają.silniejsze.znaczenie.dla.wyjaśnienia.zjawiska.
wypalenia.zawodowego.niż.obiektywne.elementy.sytuacji.pracy.(staż.pracy.i za-
kres.czasowego.zaangażowania.w pełnieniu.zawodowych.obowiązków)..

Kolejny. problem. badawczy. stanowiła. ocena. doświadczeń. afektywnych.
pracowników.reprezentujących.różne.obszary.aktywności.zawodowej.(Ludzie,.
Rzeczy,.Dane,. Idee)..W celu.weryfikacji.przyjętego.założenia,. iż. środowisko.
pracy.różnicuje.badane.osoby.pod.względem.doświadczania.emocji.negatyw-
nych.i emocji.pozytywnych,.zastosowano.jednoczynnikową.analizę.wariancji..
Istotność.różnic.między.średnimi.określono.za.pomocą.testu.T-Tukeya..Otrzy-
mane.rezultaty.przedstawia.tabela.3..
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Tabela 3. Jednoczynnikowa ANOVA dla zmiennej: natężenie emocji przeżywanych 
w pracy, w czterech środowiskach pracy (n = 241)

Emocje.
przeżywane.
w pracy

Ludzie Rzeczy Dane Idee
F p

M SD M SD M SD M SD

Emocje.
negatywne.
przeżywane..
w pracy

9,576 5,407 9,528 4,886 8,617 4,773 8,603 4,596 0,722 0,539

Emocje.
pozytywne.
przeżywane..
w pracy

18,606 4,128 15,453 5,22 17,85 5,21 19,914 4,442 8,603 0,000

Wyniki.testu.T-Tukeya:.Ludzie.>.Rzeczy;.Dane.>.Rzeczy;.Idee.>.Rzeczy
Źródło:.wyniki.badań.własnych.

Dane.zawarte.w tabeli.3..dowodzą,.iż.osoby.reprezentujące.cztery.środo-
wiska.pracy. różnią. się.w  zakresie.doświadczeń. afektywnych.–.wyniki. istot-
ne.uzyskano.jednak.wyłącznie.dla.pozytywnego.wymiaru.zmiennej.zależnej..
Korzystając. z  charakterystyk. zaproponowanych. przez. D.. Predigera. [Baj-
car,. Borkowska,. Czerw,. Gąsiorowska,. Nosal. 2006,. ss.. 46–47;. Bańka. 1995,..
ss..142–145],.odzwierciedlających.rodzaj.czynności.typowych.dla.danego.ob-
szaru.aktywności.zawodowej,.warto.przeanalizować.rezultaty.otrzymane.przez.
każdą.z objętych.badaniem.grup..

Wyniki. średnie. wskazują,. iż. najsilniejsze. emocje. pozytywne. towarzyszą.
osobom.reprezentującym.obszar. Idee. (tworzenie,.odkrywanie,. integrowanie:.
wiedzy,. teorii,.nowych.sposobów.myślenia. lub.robienia.czegoś),.M.=.19,914.
oraz. obszarowi. Ludzie. (modyfikowanie. lub. wspieranie. zachowania. innych.
poprzez. troszczenie. się,. usługi,. motywowanie,. kierowanie,. przywództwo,.
sprzedaż);.M.=.18,606..Badani,.którzy.należą.do.obszaru.Dane.(zapisywanie,.
weryfikowanie,.obliczanie,.organizowanie:. faktów,. liczb,. zbiorów. i procedur.
biznesowych).uzyskali.nieco.niższe.wyniki.średnie,.M.=17,85..Natomiast.pra-
cownicy,. których. aktywności. zawodowe. to:. posługiwanie. się,. naprawianie,.
użytkowanie:.maszyn,.narzędzi,.istot.żywych.oraz.materiałów.takich.jak:.żyw-
ność,.drewno,.metal.i inne.(Rzeczy),.uzyskali.najniższe.wyniki.średnie,.M.=.
15,453..Uzyskany.rozkład.wyników.średnich.skłania.do.przekonania,.iż.źródło.
emocji.pozytywnych.pozostaje.zależne.od.wykonywanych.czynności.zawodo-
wych.i charakteru.czynności.zawodowych.

Omówienie wyników i wnioski 

Wypalenie.zawodowe.to.„przedłużona.reakcja.na.przewlekłe.emocjonalnie.
i  interpersonalne.stresory.występujące.w pracy.zawodowej”.[Ratajczak.2007,.
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s..145]..Zawartą.w tej.definicji.zależność.doświadczeń.afektywnych.dla.rozwo-
ju.wypalenia.zawodowego,.wykazano.również.w prezentowanych.badaniach..
Wyniki.zaprezentowanych.analiz.statystycznych.(tabela.1..i tabela.2.).ujawniły,.
iż.emocje.przeżywane.w pracy.są.w istotny.sposób.związane.z poziomem.wy-
palenia. zawodowego.badanych.osób.. Jednostki,. którym.praca.dostarcza.po-
zytywnych.doświadczeń.afektywnych,.charakteryzują.się.większą.stabilnością.
nastroju,.ich.zasoby.energetyczne.są.bardziej.trwałe,.rzadziej.ujawniają.zacho-
wania.cyniczne,.a odbiorców.swoich.usług.(klientów,.petentów,.uczniów,.pa-
cjentów).traktują.podmiotowo,.z większą.uwagą.i zaangażowaniem..Ich.relacje.
są.nasycone.empatycznym.zrozumieniem.dla.ujawnianych.spraw.i problemów..
Osoby,.którym.praca.i wykonywane.obowiązki.pozwalają.na.pozytywne.do-
świadczenia.afektywne,.wysoko.ewaluują.swoje.zawodowe.osiągnięcia.i kom-
petencje..Pracownicy.przejawiają.postawę.prozadaniową,. ich. samoocena. jest.
znaczna,. a  motywacja. do. pracy. silniejsza.. To. sprzyja. zadowoleniu. ze. swojej.
aktywności.zawodowej.i w konsekwencji.jest.decydujące.dla.wysokiej.efektyw-
ności.pracy..

Jak.pokazują.dane,.w przypadku.emocji.negatywnych.relacja.ta.ma.charak-
ter.odwrotny..Odmienność.afektywnych.doświadczeń.zawodowych.prowadzi.
do.wypalenia.zawodowego.–.wyczerpuje,.powoduje.spadek.energii.psychicznej.
i  fizycznej,. skutkuje. obniżonym. nastrojem,. zmęczeniem.. Rodzi. nastawienie.
przedmiotowe,.postawy.depersonalizacyjne,.cynizm.i obojętność..Pojawia.się.
większy.interpersonalny.dystans,.zaburzone.relacje.czy.zerwane.więzi..Pracow-
nicy.ponoszą.znaczne.psychologiczne.koszty.pracy..Tłem.dla.takich.zachowań.
i funkcjonowania.zawodowego.są.emocjonalnie.trudne.doświadczenia,.praca.
oceniana.w kategoriach.wysokiej.uciążliwości.emocjonalnej..

Wypalenie. zawodowe. jest. nie. tylko. związane. z  obecnością. emocji. nega-
tywnych.. To. również. brak. emocji. pozytywnych. [Maslach,. Leitner. 2011,..
ss..42–48]..Osoby.dotknięte.syndromem.wypalenia.zawodowego.doświadczają.
zjawiska.erozji.emocji..Pozytywne.uczucia.entuzjazmu,.oddania,.bezpieczeń-
stwa.i radości.stopniowo.zanikają,.a w ich.miejsce.pojawiają.się.złość,.lęk.i de-
presja..Zamiast.dotychczasowego.optymizmu,.zaangażowania,.empatii.i pasji.
rodzi.się.zgorzknienie,.cynizm.czy.gniew..Emocje.pozytywne.ustępują.miej-
sca.emocjom.negatywnym..To.przykre.i niełatwe.do.zaakceptowania..Wobec.
następstw.trudnych.emocjonalnie.sytuacji.zawodowych.należy.zastanowić.się.
nad.koniecznością.zastosowania.działań.prewencyjnych.i środków.zaradczych..
Skutecznie.prowadzona.profilaktyka.i leczenie.wypalenia.zawodowego.powin-
no. stać. się.naturalną.konsekwencją.ujawnionych.wyników.badań..Postuluje.
się,.by.takie.działania.podejmować.na.płaszczyźnie.indywidualnej.i organiza-
cyjnej.oraz.na.styku.obu.tych.wymiarów..

„Emocje.są.kluczem.do.zrozumienia,.jak.z braku.dopasowania.pracownika.
i miejsca.pracy.rodzi.się.wypalenie”.[Maslach,.Leitner.2011,.s..51]..Rezultaty.
badań.(tabela.1..i tabela.2.).pokazały.istotny.związek.doświadczeń.afektywnych.
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z ryzykiem.następstw.w postaci.wypalenia.zawodowego..To.dowód,.że.emocje.
przeżywane.w pracy.(zwłaszcza.emocje.pozytywne).obniżają.możliwość.rozwo-
ju.wypalenia.zawodowego,.z kolei.afekt.negatywny.–.to.czynnik.usposabiający.
do.wystąpienia. objawów. analizowanego. zjawiska..Uzyskane.dane.pozwalają.
wnioskować,.iż.dbałość.o afektywny.wymiar.środowiska.pracy.może.być.czyn-
nikiem.katalizującym.rozwój.wypalenia.zawodowego..To.cenny.rezultat..Jak.
pokazują.wyniki.badań.[Lubrańska.2011,.ss..623–631,.Świętochowski.2008,.
ss..121–130],.miejsce.pracy,.charakteryzowane.m.in..przez.klimat.organizacyj-
ny,.jest.znaczącym.uwarunkowaniem.wypalenia.zawodowego.Firma,.głównie.
drogą. kształtowania. wspierającego. klimatu. pracy,. zapewnia. swym. pracow-
nikom. możliwość. doświadczania. emocjonalności. pozytywnej,. chroniąc. ich.
przed.negatywnymi.konsekwencjami.inter-.i intrapersonalnych.napięć..Zwięk-
szona.dbałość.o emocjonalny.klimat.miejsca.pracy.(m.in..w zakresie.stosowa-
nych.strategii.kierowania,.motywowania,.jakości.związków.interpersonalnych.
w zespołach.pracowniczych).znacząco.obniża.możliwość.zaistnienia.uczuciowo.
trudnych. sytuacji. zawodowych,.a w konsekwencji.–.wypalenia.zawodowego.
[Lubrańska.2011,.ss..623–631]..Maslach,.Leitner.[2011,.ss..35–36].w efekcie.
przeprowadzonych.badań.empirycznych,.twierdzą,.iż.„wypalenie.nie.jest.pro-
blemem.samych.osób,.ale.otoczenia.społecznego,.w którym.przyszło.im.praco-
wać..Struktura.i funkcjonowanie.miejsca.pracy.kształtują.sposób,.w jaki.ludzie.
ze.sobą.współdziałają.i jak.wykonują.swoją.pracę..Kiedy.miejsce.pracy.nie.do-
strzega.człowieka,.wzrasta.ryzyko.wypalenia”..Dodatkowo,.świadomość.troski.
pracodawcy.o atmosferę.pracy,.o nastrój.wewnątrz.organizacji.buduje.wśród.
podwładnych.postawę. lojalności. i zwiększa.poczucie. integracji.z firmą.i  rolą.
zawodową..W sprzyjającym.klimacie.wzrasta.również.zadowolenie.z pracy..Dla.
całości.rozważań.to.ważna.zależność,.bowiem.jak.pokazują.badania.[Andysz.
2011,.ss..117–147;.Andysz,.Merecz.2010,.ss..37–49;.Merecz.2010,.ss..51–96],.
związki.między.satysfakcją.zawodową,.stresem.zawodowym,.poziomem.dopa-
sowania.do.zawodu.i fizycznych.warunków.pracy.a wypaleniem.zawodowym.
są.istotne.i ważne.z punktu.widzenia.szeroko.rozumianego.zdrowia.pracowni-
ków..Implikacje.praktyczne.wobec.zaistniałych.faktów.empirycznych.są.czy-
telne.i oczywiste.

Maslach.i Leitner [2011,.s..49].formułują.pogląd,.iż.„emocje.nie.są.jedynie.
doświadczeniem.prywatnym.i osobistym,.ale.raczej.społecznym,.i to.zarówno.
w obszarze.przyczyn,.jak.i skutków”. Wyrażanie.negatywnych.emocji,.prowa-
dzi.w następstwie.do.negatywnych.i dysfunkcjonalnych.reakcji,.zakłóca.i nisz-
czy.relacje.społeczne..Cynizm,.wrogość,.irytacja.mogą.się.upowszechniać.i sta-
wać.normą..W tym.sensie.wypalenie.zawodowe.bywa.„zaraźliwe”.[Maslach,.
Leitner.2011,.ss..49–50]..Uzasadnienie.tej.relacji.mogą.stanowić.mechanizmy.
zarażania.afektywnego.jako.zjawiska.współodpowiedzialnego.za.rozprzestrze-
nianie.się.emocji..Zarażanie.afektywne.występuje.wśród.osób.współpracują-
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cych,. prowadząc. do. wzbudzania. tzw.. kolektywnych. emocji. bądź. nastrojów.
[Wróbel.2010,.ss..223–232]..Zarażanie.emocjonalne.to.proces,.w wyniku.któ-
rego.jednostka.zaczyna.odczuwać.emocje.doświadczane.przez.inne.osoby;.to.
automatyczny.nieświadomy. transfer. stanów. afektywnych.pomiędzy. ludźmi,.
wynikający. z  imitacji. ekspresji. emocjonalnej. innej. osoby. [Wróbel,. Ledwoń.
2009,. ss.. 177–187].. Zarażanie. afektywne. to. niedoceniany. element. systemu.
społecznego.–.samopoczucie.jednego.pracownika.może.w dużym.stopniu.wa-
runkować. samopoczucie. innych.. Zależność. między. nastrojem. pracowników.
a ich.funkcjonowaniem.zawodowym.ma.istotne.znaczenie.w środowisku.pracy..
Według.badań. [Wróbel. 2010,. ss.. 223–232],. stany. afektywne.doświadczane.
przez.ludzi.w miejscu.pracy.oddziałują.na.efektywność,.jakość.pracy.i satysfak-
cję.zawodową..Emocjonalny.stan.pracowników.oddziałuje.na.procesy.poznaw-
cze.i motywacyjne..Uczucia. i nastroje.o odmiennym.znaku.i nasileniu.mają.
różny.stopień.i jakość.oddziaływania.na.wykonywaną.pracę..Emocje.negatyw-
ne.sprzyjają.bardziej.konkretnemu.analitycznemu.i systematycznemu.myśleniu.
oraz.ostrożności.w działaniu..Z kolei.emocje.pozytywne.stymulują.motywację.
do.działania,.twórczość.i elastyczność.myślenia..

W treści.niniejszego.opracowania.dużo.uwagi.poświęcono.organizacyjnej.
perspektywie.rozwoju.wypalenia.zawodowego,.przekonując,.jak.ważne.są.ofe-
rowane.przez.firmę.warunki.pracy..Ich.znaczenie.dla.jakości.pracy.jest.oczy-
wiste. i bezdyskusyjne..Byłoby. to. jednak. jednowymiarowe.podejście.do.pro-
blemu.wypalenia.zawodowego..Z perspektywy.szeroko.rozumianego.zdrowia.
jednostek,.warto. zatroszczyć. się.o kształtowanie. i doskonalenie.kompetencji.
intra-.i interpersonalnych..Zasoby.osobiste,.takie.jak:.odporność.emocjonalna,.
adekwatna.motywacja.do.pracy,.poczucie.własnej.skuteczności,.poczucie.ko-
herencji,.przekonanie.o umiejscowieniu.kontroli,.asertywność.to.właściwości.
o  szczególnym. znaczeniu. dla. budowania. „odporności”. pracowników. wobec.
zagrożenia.wypaleniem.się..Wśród.podmiotowych.uwarunkowań.wypalenia.
zawodowego. istotną. rolę. odgrywa. również. nadzieja. na. sukces.. Jak. pokazu-
ją.badania.[Poraj.2011,.ss..307–320],.to.silny.predyktor.adaptacji.zawodowej,.
dyspozycja.psychiczna.ważna.dla.aktywności.człowieka.w różnych.obszarach.
życia..Łączy.się.z poczuciem.skuteczności.zawodowej..To.konstrukt.psycho-
logiczny.o szczególnym.znaczeniu.dla. funkcjonowania.w zawodach.społecz-
nych..Przekonanie,.że.dysponuje.się.odpowiednimi.kompetencjami.i zasoba-
mi,.świadomość.kontroli.nad.nie.zawsze.łatwą.sytuacją.pracy,.dają.pożądane.
efekty.–.chronią.przed.wypaleniem.się..Pogląd.ten.ma.uzasadnienie.empirycz-
ne..W świetle.badań.[Poraj.2011,.ss..307–320],.najwyższy.poziom.wypalenia.
zawodowego.charakteryzuje.osoby.o niskiej.nadziei.na.sukces..

Otrzymane.wyniki.dowiodły.(zwłaszcza.rezultaty.analizy.regresji),.że.po-
zytywne.emocje.przeżywane.w pracy.chronią.przed.możliwością.rozwoju.wy-
palenia.zawodowego,.a doświadczanie.emocji.negatywnych.–.ryzyko.to.zwięk-
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sza..Zależność. tę.powinno.się. rozwinąć.w kierunku.konkretnych.rozwiązań.
praktycznych..W profilaktyce.stresu.psychologowie.zalecają.m.in..stosowanie.
strategii.poznawczo-behawioralnych..Wykorzystując.założenie,.że.myśli.pro-
wadzą.do.emocji,.a te.w następstwie.wywołują.określone.zachowania,.to.mo-
dyfikując.elementy.poznawcze. (np..drogą.restrukturyzacji.poznawczej,.prze-
formułowania. irracjonalnych.przekonań.w bardziej. realne),.można.zmieniać.
emocje.lub.zachowania.[Le.Blanc,.de.Jonge,.Schaufeli.2003,.ss..169–199]..

Istotnym. wymiarem. prezentowanego. postępowania. badawczego. było.
określenie.zakresu.i poziomu.emocji.przeżywanych.w pracy.wśród.przedsta-
wicieli.czterech.obszarów.zawodowych.(Ludzie,.Rzeczy,.Dane,.Idee)..Ocenie.
poddano,.czy.badane.grupy.różnią.się.jakością.i nasileniem.doświadczeń.afek-
tywnych,.których.źródłem.jest.sytuacja.pracy..Zastosowana.ANOVA.ujawniła.
kilka.istotnych.efektów..Otrzymane.wyniki.uzupełniają.powyższe.przemyśle-
nia..Dane.zawarte.w tabeli.3..ilustrują.odmienność.doświadczeń.emocjonal-
nych.w różnych.środowiskach.pracy..Brak.istotności.statystycznej.dowodzi,.że.
miejsce.pracy.nie.różnicuje.badanych.w wymiarze.negatywnych.emocji.prze-
żywanych.w pracy..Można.zatem.wnioskować,.iż.niezależnie.od.rodzaju.pracy.
możliwość.wystąpienia.trudnych.emocjonalnie.sytuacji.jest.zbliżona..

Są.jednak.widoczne.różnice.w zakresie.doświadczanej.emocjonalności.po-
zytywnej.. Najwyższe. wyniki. średnie. uzyskały. osoby. reprezentujące. obszary.
Idee.i Ludzie..To.interesujący.rezultat,.szczególnie.ze.względu.na.ich.różny.cha-
rakter.pracy,.odmienny. jakościowo.rodzaj. zadań. i wykonywanych.obowiąz-
ków..Zasadnicza.odrębność.tkwi.w „kierunku.jednostkowych.działań”..W ob-
szarze.Idee.zasadnicze.czynności.zawodowe.oparte.o procesy.intrapersonalne,.
a w obszarze.Ludzie.–.o procesy.interpersonalne.[Bańka.1995,.ss..142–145]..
Reprezentantów. wymiaru. Idee. charakteryzuje. praca. twórcza,. koncepcyjna,.
rozwiązywanie.problemów.teoretycznych,.abstrakcyjnych..Aktywność.badaw-
cza,.naukowa.jest.źródłem.emocji.pozytywnych..Z kolei.przedstawiciele.ob-
szaru.Ludzie,.angażują.się.w pomoc,.wsparcie,.wzmacnianie.innych.jednostek.
czy.otoczenia..Również.praca.w sektorze.Ludzie.dostarcza.szeregu.pozytyw-
nych.emocji..Jedne.i drugie.–.mimo.odmienności.zachowań.–.stanowią.źródło.
emocji.pozytywnych.związanych.z szeroko.rozumianym.oddziaływaniem.na.
otaczającą.rzeczywistość.

Interpretując.otrzymane.rezultaty,.uwagę.zwraca.fakt,.iż.badani.reprezen-
tujący. wymiar. Rzeczy,. uzyskali. najniższe. wyniki. średnie. (M. =. 15,453).. To.
jednocześnie.grupa,.która. istotnie. różni. się.od.trzech.pozostałych..„Rzeczy”.
to.wymiar.pracy,.który.ma.bardzo.mało.wspólnego.z człowiekiem,.a zadania.
dotyczą.narzędzi,.maszyn,.procesów.fizycznych.i biologicznych,.które.są.budo-
wane,.produkowane,.transportowane,.obsługiwane.i naprawiane.[Bańka.1995,.
ss..142–145]..Nasuwa.się.przypuszczenie,. iż.być.może.niski.udział.czynnika.
interpersonalnego.jest.kluczem.do.wyjaśnienia.ujawnionych.różnic..
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Tło.dla.dotychczas.prezentowanych.wyników.stanowiła.analiza.związków.
emocji.przeżywanych.w pracy.z doświadczaniem.wypalenia.się..Istotność.tej.
relacji. została. już. wykazana. i  szczegółowo. omówiona.. Poszerzając. przyjęty.
kontekst.interpretacji,.w spojrzeniu.na.problem.wypalenia.powinno.się.objąć.
całość.zagadnienia..Rezultaty.badań.[Lubrańska,.w druku].ujawniły,.iż.wypa-
lenie.zawodowe.stanowi.istotny.czynnik.ryzyka.aktywności.zawodowej.nieza-
leżnie.od.środowiska.pracy..Trudno.oswoić.się.z myślą,.iż.każda.z grup.zawodo-
wych,.reprezentowanych.na.Mapie.Świata.Pracy.(Ludzie,.Rzeczy,.Dane,.Idee),.
jest.w podobnym.stopniu.narażona.na.doświadczenie.wypalenia.zawodowego..
Świadomość.ta.skłania.do.bardziej.stanowczego.zajęcia.się.tym.problemem,.do.
formułowania.rozwiązań.mających.zastosowanie.wobec.przedstawicieli.wielu.
różnych.środowisk.pracy..Sugerując. stosowanie.wobec.wszystkich.pracowni-
ków.działań.zaradczych,.polecane.są.zarówno.strategie.negatywne.(obniżanie.
czynnika. ryzyka),. jak. i  pozytywne. (doskonalenie. zawodowe,. wzmacnianie.
zasobów.podmiotowych. i  środowiskowych). [Sęk.2004,. ss.. 149–167]..Doce-
nia. się. również. znaczenie.wsparcia. społecznego. [Strykowska,.Trzeciakowska.
1994,.ss..387–393].i katalizujące.działanie.sprzyjającego.klimatu.organizacyj-
nego.[Lubrańska.2011,.ss..623–631;.Świętochowski.2008,.ss..121–130]..Walka.
z wypaleniem.zawodowym.to.proces.długotrwały,.wymagający.konsekwencji.
wynikającej.ze.świadomości.realnie.istniejącego.zagrożenia..Od.współczesnego.
pracodawcy.wypada.oczekiwać. zwiększonego. zaangażowania,.uruchomienia.
i nadzorowania.działań.profilaktycznych.i naprawczych..Inicjatywy.organiza-
cyjne.są.jak.najbardziej.uprawnione.i pożądane..Sceptycyzm.wobec.koniecz-
ności.interwencji.przynosi.w przyszłości.przykre.skutki.dla.pracownika.i dla.
firmy..Warunkiem.skuteczności.i sprawnego.funkcjonowania.każdej.organiza-
cji.jest.przecież.zdrowy,.zadowolony,.zmotywowany,.a tym.samym.efektywny.
pracownik..

Zakończenie

Pogłębiona.refleksja.nad.zjawiskiem.wypalenia.zawodowego.dowodzi,.że.kwe-
stii.tej.nie.można.bagatelizować..We.współczesnym.świecie.to.problem,.którego.
następstwa.są.widoczne.w funkcjonowaniu.poszczególnych.osób.i całych.syste-
mów.–.rodzinnych,.pracowniczych,.organizacyjnych.[Maslach,.Leitner.2011,.
ss.. 36–37].. Jednostkowe.konsekwencje.mierzone. są.na. skali.utraty. zdrowia,.
niższej. jakości.życia. i pracy,.mniejszych.możliwości.adaptacyjnych,.gorszych.
zdolności.zaradczych..Ludziom.towarzyszy.spadek.energii,.utrata.zaangażowa-
nia.i motywacji,.stopniowe.popadanie.w rutynę..Obniżone.samopoczucie.jed-
nostki.to.w konsekwencji.obniżone.funkcjonowanie.zawodowe..Koszty.orga-
nizacyjne.są.równie.znaczące.jak.koszty.jednostkowe..Są.to.dane.przekonujące,.
silnie.przemawiające.do.wyobraźni.nawet.największych.sceptyków..Ta.wiedza.
wymusza.konieczne.działanie,.rodzi.potrzebę.szukania.rozwiązań.zdiagnozo-
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wanego.problemu..Świadomość.jego.zakresu.i wagi.skłania.do.skoordynowania.
wysiłków,.połączenia.sił.nauki.i praktyki.w dążeniu.do.powstrzymania.rozwo-
ju.niepożądanego.zjawiska.
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Wpływ prymowania znaków towarowych na system 
wartości 

The influence of priming effects on value system

Abstract: The aim of this study is to check in what way the primed trade-
marks influence on attitudes, which are based on acknowledging values. The 
sample in the study included 67 participants. Two stages were conducted. 
The first one relates to computer task during which McDonald’s and Nike 
logos were primed. In the second stage participants completed Schwartz 
Value Survey (SVS). The results show the influence of priming effect on de-
crease of values which are connected with self-transcendence and conse-
rvation. There was no significant Nike’s logo effect on values change.

Key-words: values, trademarks, priming.

Wprowadzenie

Znak. towarowy. definiowany. jest. jako. niepowtarzalna. nazwa,. fraza. czy. też.
niepowtarzalne.logo,.które.w jednoznaczny.sposób.pozwalają.odróżnić.towar.
bądź.usługę.jednego.przedsiębiorstwa.od.towaru.bądź.usługi.tego.samego.ro-
dzaju.konkurencyjnych.przedsiębiorców.[por..Peng.i Chen.1997,.s..791;.Kim.
i Kim.1998,. s..931]..Wyróżniamy.między. innymi.następujące. typy. znaków.
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towarowych:.znaki.słowne.–.oznaczenia.utworzone.z liter,.cyfr.lub.ich.kom-
binacji.np..Microsoft,.Intel,.Sony;.znaki.obrazowe.–.rysunki,.kompozycje.ko-
lorystyczne,.graficzne.opracowania.słów.i cyfr,.np..Mercedes-Benz,.LG,.Nike;.
znaki.kombinowane.–.połączenia.słów,.kolorów.czy.rysunków,.np..Danone,.
Dr..Oetker.[por..Kim.i Kim,1998,.ss..931–932].

W kontekście.badań.własnych.szczególnie.istotna.staje.się.kwestia.marek.
globalnych.. Według. założeń. marka. globalna. powinna. mieć. spójny. wizeru-
nek,.w tym.znak.towarowy,.a komunikacja.z klientem.powinna.być.prowa-
dzona.zgodnie.z przyjętymi.zasadami..Zabiegi.te.pozwalają.na.to,.by.marka.
i  jej.znak.towarowy.była.rozpoznawana.przez.różne,.często.odmienne.grupy.
konsumentów.z różnych.kręgów.kulturowych.[Kim.i Kim.1998,.s..931;.Bar-
ron.i Hollingshead.2004,.s..9]..Pomimo.że.wiele.marek.globalnych.dostoso-
wuje.swoje.konkretne.produkty.do.wymagań.określonych.rynków.lokalnych,.
m.in.. używając.w  różnych.obszarach. świata. innych. surowców.do.produkcji.
oraz. zmieniając.wygląd.opakowań. [Rojek.2007,. s.. 37],. to. jednak.większość.
najlepiej. rozpoznawanych. marek,. używa. tych. samych. znaków. towarowych..
Wśród.marek.globalnych,.znanych.na.całym.świecie,.można.wymienić.między.
innymi:.Coca-Colę,.McDonald’s,.Nike,.Microsoft,.Disney’a..Głównym.celem.
tworzenia.marek.globalnych.jest.kreowanie.silnych.i trwałych.relacji.z klienta-
mi.w różnych.krajach.i kulturach.[Holt,.Quelch.i Taylor.2004,.s..70]..

Ponadto,.w ramach.strategii.marketingowych.niektórym.produktom.przy-
pisuje.się.system.kulturowych.znaczeń.[Holt.2002,.ss..71–72]..Kreatorzy.nie-
których.marek,.w tym.branych.pod.uwagę.w badaniu,.poprzez.symbol,.meta-
forę.przypisują.produktom.psychologiczne.i społeczne.właściwości..W obecnej.
sytuacji. rynkowej,. w  której. w  większości. obszarów. widoczna. jest. ogromna.
konkurencja,. przestały. wystarczać. produkty,. nawet. wysokiej. jakości,a  coraz.
większą.rolę.zaczął.odgrywać.wizerunek.marki.i skojarzenia,.jakie.ze.sobą.nie-
sie.. Jak.podkreśla.Dominika.Maison,. stworzenie.odpowiedniego.wizerunku.
marki.powoduje,.że.powiązany.z nią.produkt.zaczyna.wykraczać.poza.swoją.
wyłącznie.funkcjonalną.wartość,.nabierając.dla.konsumentów.także.wartości.
emocjonalnej,.która.jest.istotnym.elementem.budującym.przywiązanie.klien-
ta.do.marki. [Maison.2004,. s..43]..Sprawia. to,. że. reklamowane.przez.firmy.
produkty,.przestają.być.wyłącznie.produktami,.a  zaczynają.ucieleśniać. ludz-
kie.ideały,.które.dotyczą.między.innymi.aspiracji.dotyczących.rodziny,.statusu.
społecznego,.ról.związanych.z płcią..Atrybuty.produktu.łączone.są.z ludzki-
mi.pragnieniami..Co.więcej,.niosą.informację.o tym,.jak.ludzie.powinni.żyć.
i dlaczego.akurat.konkretna.marka.ma.być.centralną.częścią.tegoż.życia.[Holt.
2002,.s..71]..

Konsument,.poprzez.wyuczone.skojarzenia. jakości. i wartości.marki,.po-
dejmuje.decyzje.o  zakupie.danego.produktu. [Warlop,.Ratneshwar. i Ossela-
er.2005,. s..28]..Pamięć.konsumenta. zawiera. skojarzenia. takie. jak:.kategorie.
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produktów,.konsumpcyjne.korzyści.oraz.znaczeniowe.skojarzenia,.sugerowane.
nazwą.marki. i  jej. znakiem.towarowym..W badaniach.marketingowych.wy-
różnia.się.dwa.efekty.reklam:.efekty.pośrednie,.które.dotyczą.zmian.w przeko-
naniach.konsumentów.i ich.postawach.oraz.efekty.behawioralne,.które.wiążą.
się. ze. zmianami. w  zakresie. nabywania. produktów. i  wyboru. marki. [Wang,.
Zhang. i  Ouyang. 2009,. s.. 130].. Świadomość. marki. jest. funkcją. liczby. eks-
pozycji. marki,. w  tym. jej. znaku. towarowego. i  doświadczeń. zgromadzonych.
przez.konsumentów..Ponadto.w badaniach.Wang.i współpracowników.[2009,.
ss..130–131].świadomość.konsumentów.i ich.postawa.wobec.marki.(zarówno.
pozytywna,.jak.i negatywna),.kreowana.poprzez.reklamy,.jest.istotna.i długo-
terminowa.. Jakkolwiek.długość. trwania. efektu. ekspozycji. reklam. jest.wciąż.
obszarem.wymagającym.dalszych.badań.

Opisany. w  poprzednim. akapicie. mechanizm. podejmowania. decyzji,. na.
który.wpływ.ma. częstość.pojawiania. się. informacji. o konkretnej.marce. lub.
tylko.samym.jej.logo,.udowodniony.został.w klasycznym.eksperymencie.prze-
prowadzonym. przez. prof.. Roberta. Zajonca. na. Uniwersytecie. w  Michigan..
Uzyskane. zjawisko. nazwał. on. „efektem. czystej. ekspozycji”. [Zajonc. 1990,..
ss..108-110],.który.określa.większą.sympatię.i rozpoznawalność.dla.obiektów.
częściej.eksponowanych,.o ile.wcześniejsze.doświadczenia.z tymi.obiektami.nie.
były.negatywne..Według.Zajonca.ta.zależność.wynika.z uwarunkowań.biolo-
gicznych,.bowiem.aby.przeżyć,.każdy.organizm.powinien.z początku.ostrożnie.
reagować.na.nieznany.bodziec,.np..wycofaniem.[za:.Kahneman.2011,.s..92]..
Należy.jednak.pamiętać,.że.efekt.czystej.ekspozycji.dotyczy.przede.wszystkim.
bodźców. nowych,. neutralnych,. bez. wcześniej. określonej. walencji.. Czynni-
kiem,.który.może.ograniczyć.działanie.tego.efektu.jest.znużenie..Z tego.powo-
du.należy.pamiętać,.że.pomiędzy.kolejnymi.ekspozycjami.bodźca.niezbędne.są.
przerwy,.a sama.prezentacja.obiektu.powinna.być.krótkotrwała.

Równie.istotną.rolę.w procesie.odbioru.przekazu.niesionego.pod.postacią.
znaku.towarowego.odgrywają.postawy.wynikające.bezpośrednio.z wyznawa-
nego.przez. jednostkę. systemu.wartości..Aby. zrozumiale.przedstawić.pojęcie.
wartości,.należałoby.zestawić.definicje.te.najprostsze,.słownikowe,.wskazujące.
na.wartości,.jako.cechy.kogoś.lub.czegoś,.decydujące.o jego.znaczeniu,.ważno-
ści.[Zgółkowa.2001,.s..31].z tymi.zdecydowanie.bardziej.skomplikowanymi,.
głoszącymi.m.in.,. że.wartości. to.przekonania.o nienormatywnym.charakte-
rze,. które. determinują. przeżycia. psychiczne. i  działania. jednostek.. W  ujęciu.
psychologicznym.są.to.pojęcia.lub.przekonania.o pożądanych.stanach.docelo-
wych.lub.zachowaniach..Pojęcia.te.wykraczają.poza.specyficzne.sytuacje,.kie-
rują.wyborami,.a także.oceną.zdarzeń.[Wojciszke.2004.s..474]..W podobnym.
nurcie.powstała.teoria.wartości.Shaloma.H..Schwartza.[za:.Brzozowski.2007,.
s..57],.w oparciu.o którą.został.zaprojektowany.eksperyment.opisywany.w ni-
niejszym.artykule..Teoria.ta.przedstawia.wartości.jako.przekonania.odnoszą-
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ce. się. do. pożądanych. ostatecznych. celów. ludzkiej. egzystencji. lub. zachowań.
o charakterze.ponadsytuacyjnym.(wykraczającym.poza.konkretne,.specyficz-
ne. sytuacje).. Przekonania. te. kierują. procesem. selekcji. oraz. oceny. zachowań.
i  zdarzeń,. a  także. są.uporządkowane.zgodnie. z  ich.względną.ważnością.dla.
jednostek.tworząc.indywidualne.hierarchie.ważności.[Schwartz.i Rubel.2005,.
ss..1020–1021]..Są.to.samodzielnie.narzucone.kryteria.balansujące.pomiędzy.
indywidualnymi.potrzebami,.wpływem.interakcji.społecznych.oraz.potrzebą.
trwania.w grupie..Teoria.wskazuje.10.typów.wartości.–.uniwersalnych,.ponad-
kulturowych.motywów,.znajdujących.się.na.tym.samym.poziomie.–.wyklucza.
tym.samym.istnienie.prototypowej.hierarchii..Władza,.osiągnięcia,.hedonizm,.
stymulacja,.kierowanie.sobą,.uniwersalizm,.życzliwość,.tradycja,.konformizm.
i  bezpieczeństwo. to. 10. wyodrębnionych. czynników. częściowo. kompatybil-
nych,. a  częściowo. występujących. w  opozycji. do. siebie.. Wewnętrzne. podo-
bieństwa.między.wartościami.są.zobrazowane.na.diagramie.kołowym.poka-
zującym,.że.wartości.kompatybilne.są.przyległe,.zbliżone.położeniem,.podczas.
gdy.opozycyjne.do.nich.znajdują.się.po.przeciwnej.stronie.diagramu..Całość.
struktury. uzupełniają. dwa. wymiary,. dzielące. ją. na. cztery. części. nadrzędne.
w stosunku.do.wartości,.narzucające.im.wyższy.porządek.i tworząc.następu-
jące.grupy.wartości:.przekraczanie.ja.(do.tej.kategorii.zalicza.się.uniwersalizm.
i życzliwość),.zachowawczość.(bezpieczeństwo,.konformizm.i tradycja),.otwar-
tość.na.zmiany.(kierowanie.sobą,.stymulacja,.hedonizm).oraz.umacnianie.ja.
(osiągnięcia,.władza).

W  badaniach. dotyczących. wartości. odnoszono. się. również. do. teorii.
związanych. z  primingiem.. Między. innymi. wyniki. badań. Bargha. i  współ-
pracowników. [2001,. ss.. 1014–1027]. pokazują,. że. osoby,. u  których. pod-
progowo. aktywowano. wartość. związaną. z  sukcesem. i  osiągnięciami,. dą-
żyły. bardziej. do. ich. osiągnięcia. [por.. Maio,. Pakizeh,. Cheung. i  Rees. 2009,.
s.. 711].. Wiemy. również,. że. aktywowanie. jednej. wartości,. hamuje. działa-
nie. innej. (przeciwstawnej). [Bargh.2006,. ss..147–168]..Vohs,.Mead. i Goode.
[2006,.ss..1154–1156].zbadali.tę.zależność.na.przykładzie.wartości.material-
nych,. które. hamują. zdolność. do. udzielania. pomocy.. W  powyższych. bada-
niach.koncentrowano.się.na.wpływie.wartości.na.działanie.i nieuświadomione.
motywy,. przegląd. literatury. wskazuje. jednak. na. brak. analiz,. uwzględniają-
cych. wpływ. ekspozycji. znaku. towarowego. na. wartości. uznawane. za. ważne..
w danym.momencie.

Z  perspektywy. badań. własnych. znaczącą. rolę. odgrywa. również. zagad-
nienie. dotyczące. czasu. trwania. chwilowej. dostępności.. Higgins. twierdzi,. że.
trwałość. efektu. dostępności. powstałego. w  wyniku. primingu. zależy. od. siły.
aktywacji. bodźca. [za:. Moskowitz. 2007,. s.. 510]. –. w  tym. przypadku. znaku.
towarowego..Co.więcej.ilość.pobudzenia.oraz.czas.trwania.efektu.dostępności.
zależą.również.od.częstotliwości.ekspozycji..Im.częściej.jednostka.spotyka.się.
z danym.obiektem,.tym.silniejsza.jest.jego.dostępność.i dłuższy.czas.trwania.tej.
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dostępności.[Srull.i Wyer.1979,.s..1670]..Należy.jednak.pamiętać,.że.priming.
i efekt.dostępności.będą.działały.jedynie.w przypadku,.gdy.jednostka.będąca.
pod.ich.wpływem.jest.całkowicie.tego.wpływu.nieświadoma..W przeciwnym.
razie. zaktywizowana. zostanie. naturalna. reakcja. obronna. w  postaci. korygo-
wania.czy. też.kontrolowania.wpływu.prymowanego.obiektu.na.uruchamia-
ny.w jego.następstwie.proces.przetwarzania..Ludzie.nie.lubią.wrażenia,.że.są.
przedmiotem.działania.przypadkowych.i chaotycznych.sił.zewnętrznych.znaj-
dujących.się.poza.ich.kontrolą.

Problematyka badań własnych

Celem.badania.było.sprawdzenie.czy.poprzez.podprogowe.eksponowanie.zna-
ków.towarowych.można.zmienić.wagę.wartości.wyznawanych.przez.osoby.ba-
dane.w danym.momencie..

Postawiono.hipotezę,.że.podprogowe.eksponowanie.wybranych,.szczegól-
nie.popularnych.i powszechnie.rozpoznawanych.znaków.towarowych.wpłynie.
na.chwilowe.nasilenie.bądź.osłabienie.niektórych.z grup.wartości.

Metoda 

W badaniu.wzięło.udział.67.osób,.studentów.oraz.uczniów.szkół.policealnych..
Uczestnicy.badania.byli.w wieku.od.19.do.31.lat,.średnia.wieku.wyniosła.24.lata..
W grupie.było.50.kobiet.i 17.mężczyzn.

Badanie.przeprowadzano.indywidualnie..Pierwszy.etap.badania.realizowany.
był.z wykorzystaniem.komputera..Osobom.badanym.przez.ok..1.s..prezentowa-
no.na.ekranie.kropki.i proszono.o oszacowanie.ich.liczby..W instrukcji,.którą.
przedstawiono.uczestnikom,.informowano,.że.jest.to.ich.główne.zadanie..Pomię-
dzy.prezentacjami.kropek.pokazywano.podprogowo.(przez.16ms).–.w zależności.
od.grupy.–.jeden.z dwóch.znaków.towarowych.oraz.jeden.pozbawiony.znaczenia.
obraz.w grupie.kontrolnej.[por..Knowlton,.McAuliffe,.Coelho,.Hummel.2009,.
s..839]..Obrazy.stanowiły.15%.powierzchni.ekranu.i pojawiały.się.podczas.prze-
biegu.badania.12.razy,.w różnych.losowo.wybieranych.rogach.ekranu,.aby.unik-
nąć.sytuacji,.w których.osoba.koncentrująca.się.na.jednym.punkcie.zauważyłaby.
znak.towarowy..

Badani.byli.przydzielani.losowo.do.jednej.z trzech.grup,.w pierwszej.pod-
czas.badania.pokazywano.logo.firmy.McDonald,.w drugiej.logo.firmy.Nike,.
a w trzeciej.pozbawiony.znaczenia.obraz..Oba.znaki.graficzne.zostały.wybrane.
w oparciu.o głosy.sędziów.kompetentnych.jako.znaki.najbardziej.rozpoznawal-
ne.i w największym.stopniu.kojarzone.z jakimikolwiek.wartościami..

Po.zakończeniu. tej.części.eksperymentu.uczestników.proszono.o wypeł-
nienie.papierowej.wersji.skróconego.Kwestionariusza.Wartości.S.H..Schwartza.
[wersja.otrzymana.od.autora,.por..Schwartz.1994],.metryczki.oraz.udzielenie.
odpowiedzi.na.trzy.pytania.otwarte.mające.na.celu.sprawdzenie,.czy.badany.
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zauważył.eksponowane.znaki.towarowe.lub.ma.podejrzenia.co.do.celu.ekspe-
rymentu..

Wyniki 

Spośród.67.uczestników.badania,.22.oglądało.logo.McDonald’s,.tyle.samo.Nike,.
23.osoby.były.w grupie.kontrolnej..Przeprowadzono.jednoczynnikową.analizę.
wariancji.w celu.sprawdzenia.wpływu.pokazywanych.obrazów.na.wartości..
Wykres 1. Wpływ prymowania znaków towarowych na wagę poszczególnych 
grup wartości

Źródło:.opracowanie.własne.

Badanie.wykazało. istotny.wpływ.ekspozycji.znaków.towarowych.na.de-
klarowane.przez.uczestników.badania.wartości.związane.z wymiarem.zacho-
wawczości.(bezpieczeństwo,.konformizm.i tradycja)..Priming.zarówno.znaku.
towarowego.firmy.Nike.jaki.i McDonald’s.spowodował.spadek.ważności.tych.
wartości.względem.grupy.kontrolnej.[F(2,64).=.6,016,.p.=.0,004]..Szczególnie.
istotny.na.tym.wymiarze.okazał.się.wpływ,.względem.grupy.kontrolnej,.eks-
pozycji.znaku.towarowego.McDonald’s.[t(43).=.3,514,.p.=.0,001],.w przypad-
ku.Nike.wpływ.jest.nieistotny.[t(43).=.1,535,.p.=.0,132].

Na.poziomie.tendencji.statystycznej.pokazywane.znaki.miały.także.wpływ.
na.wartości,.które.związane.są.z przekraczeniem.ja.(uniwersalizm.i życzliwość).
[F(2,64).=.2,980,.p.=.0,058]..Znak.towarowy.firmy.Nike.nie.wpływa.na.nasi-
lenie.ważności.wartości.dotyczących.przekraczania.ja.[t(43).=.0,753,.p.=.0,455],.
a McDonald’s.powoduje.ich.nieznaczny.spadek.[t(43).=.1,677,.p.=.0,101].

Nie.zaobserwowano.wyraźnych.zmian.spowodowanych.primingiem.znaku.
towarowego.w przypadku.wartości.związanych.z umacnianiem.ja.(osiągnięcia,.
władza).[F(2,64).=.0,488,.p.=.0,616].oraz.otwartością.na.zmiany.(kierowanie.
sobą,.stymulacja,.hedonizm).[F(2,64).=.0,247,.p.=.0,782].
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Odpowiedzi.udzielane.przez.uczestników.na.pytania.otwarte.wskazują,.że.
żaden. z badanych.nie.dostrzegł.pokazywanych. znaków. towarowych.ani.nie.
odgadł.prawdziwego.celu.realizowanego.badania.

Dyskusja 

Przeprowadzone. badanie. pokazuje,. że. ważność. poszczególnych. wartości. dla.
danej.osoby.może.ulegać.prawdopodobnie.chwilowej.zmianie,.na.skutek.pri-
mingu.łatwo.rozpoznawalnych.znaków.towarowych,.niosących.za.sobą.system.
kulturowych. znaczeń. [Holt. 2002,. ss.. 71–72]..Zmiany. te. mogą.być. związa-
ne.między.innymi.z działalnością.marketingową.danych.firm,.których.celem.
jest.wskazanie.konsumentom.„właściwego.stylu.życia”,.tj..zgodnego.z polityką.
marki,.co.z kolei.przekłada.się.na.wybory.klientów..

Podobny.wynik.uzyskali.Maio,.Pakizeh,.Cheung.i Rees.[2009,.ss..711–713].
w swoich.eksperymentach,.odnoszących.się.do.teorii.wartości.Schwartza.i jej.
struktury.opartej.na.konfliktach.i zgodności.pomiędzy.wartościami..Powyższe.
badanie.dowodzi,.że.priming.globalnych,.powszechnie.rozpoznawalnych.zna-
ków.towarowych.skojarzonych.poprzez.politykę.marketingową.z wymiarami.
pewnych.wartości.powoduje.wzmocnienie.ważności.tychże.wartości,.promując.
te.same.ukryte.motywy,.podczas.gdy.obniża.się.ważność.wartości.i motywów.
opozycyjnych..Co.więcej,.priming.opisywanych.znaków.towarowych.uaktyw-
nia.zachowania.afirmujące.powiązane.z nimi.wartości,.analogicznie.–.hamuje.
zachowania.afirmujące.wartości.przeciwne.

Zastanawiający.wydaje.się.wynik.dotyczący.wpływu.na.zmiany.wartości.
wyłącznie. znaku. towarowego.McDonald’s,. a braku.wpływu. logo.Nike,.po-
mimo.że.według.sędziów.kompetentnych.rozpoznawalność.znaków.oraz. ich.
powiązania.z odpowiadającymi.im.wartościami.były.na.zbliżonym.poziomie..
Możliwe,. że. efekt. ten. wiąże. się. z  większą. dostępnością. znaku. McDonald’s.
w porównaniu.z logiem.Nike..Natomiast.fakt,.że.logo.McDonald’s.w istotny.
sposób.wpłynęło.na.obniżenie.poziomu.wartości.odnoszących.się.do.zacho-
wawczości.oraz.przekraczania.ja,.może.być.wynikiem.pozornego.przekonania.
o globalnej.sieci.restauracji.jako.miejscu.spotkań.budującym.więzi..W rzeczy-
wistości. jednak. koncern. promuje. wizję. szybkiego. posiłku,. a  przez. to. ogra-
nicza. tworzenie. bliskich. relacji,. co. z  kolei. może. prowadzić. do. zmniejszenia.
poczucia.bezpieczeństwa,.tradycji,.a także.mniejszego.liczenia.się.z potrzeba-
mi.innych,.powiązanego.z konformizmem.[Ritzer.2008,.ss..371–372]..Nato-
miast.brak.wpływu.znaku.McDonald’s.na.wartości.związane.z umacnianiem.
ja.oraz.otwartością.na.zmiany.może.wynikać.z misji.tej.organizacji,.która.głosi.
o rozpoznawalności.marki.przez.różne,.często.odmienne.grupy.konsumentów.
z różnych.kręgów.kulturowych.[Kim.i Kim.1998,.ss..931–932]..Tym.samym.
hamowane.są.indywidualistyczne.dążenia.jednostki..

Wpływ.prymowania.znaków.towarowych…



190

Potwierdzenie.powyższego.uzasadnienia,. jak. również. znalezienie. innych.
prawdopodobnych. przyczyn,. wymaga. przeprowadzenia. dalszych. badań..
W  kontekście. wyników. przeprowadzonego. badania. warto. sprawdzić,. przez.
jaki. okres. utrzymywać. się. będzie. sprowokowana. zmiana.. Zaprezentowane.
w niniejszym.badaniu.wyniki.odnoszą.się.do.poziomu.deklaratywnego,.war-
tościowe.będzie.zrealizowanie.kolejnych.badań,.które.pozwoliłyby.omawiane.
spostrzeżenia.zbadać.również.na.poziomie.przejawianych.zachowań..Interesu-
jącym.obszarem.dalszych.badań.dotyczących.wpływu.primingu.znaków.towa-
rowych.na.deklarowane.i przejawiane.wartości,.byłyby.badania.międzykultu-
rowe,.które.pozwoliłyby.zweryfikować,.w jakim.stopniu.omawiane.w artykule.
wyniki.zostałyby.zmodyfikowane.przez.wpływy.kulturowe.
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Występowanie pozytywnych zmian u strażaków 
doświadczających wydarzeń traumatycznych w związku
 z wykonywanym zawodem – rola prężności psychicznej

Occurrence of positive changes in firefighters experiencing job-related 
traumatic events – the role of resiliency

Abstract: The purpose of conducted study was to establish the relation be-
tween resiliency and the level of positive changes, comprising the post-trau-
matic growth, in a group of firefighters experiencing job-related traumatic 
events.

The study was performed on a group of 100 firefighters from firefighting 
and rescue brigades, out of which 75 admitted to experiencing a traumatic 
event. Firefighters covered by the study were on average 31.51 years old (SD 
= 6.34). A Polish version of Posttraumatic Growth Inventory was used for 
assessing the positive changes after traumatic event. Resiliency was asses-
sed using the Resiliency Assessment Scale – SPP-25. The results have shown 
that 22.7% of firefighters displayed low, 58.6% average and 18.7% displayed 
high intensity of positive changes resulting from a traumatic event. Resilien-
cy correlates only with factor 1 of the post-traumatic growth, which is the 
changes in self-perception. 

Key-words: positive changes, trauma, posttraumatic growth, resiliency, fi-
refighters.
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Wprowadzenie

Doświadczanie wydarzeń traumatycznych przez strażaków

Zawód. strażaka. wiąże. się. z  ryzykiem. doświadczania. zdarzeń. o  charakterze.
traumatycznym.. W  badaniach. prowadzonych. w  dużych. miastach. Kanady.
i USA. [Corneil. i  in.. 1999,. ss.. 131–141]. stwierdzono,. że.w  ciągu. roku.90%.
strażaków. amerykańskich. i  85%. kanadyjskich. uczestniczyło. w  zdarzeniu.
o  charakterze. traumatycznym.. W  Polsce. zjawisko. to. występuje. w  podob-
nym.stopniu..W badaniach.Koniarka. i Dudka. [1999,. ss..85–93].wykazano,.
że.z urazowym.doświadczeniem.w czasie.pełnienia.obowiązków.służbowych.
zetknęło.się.82%.strażaków,.przy.czym.70%.spośród.nich.doświadczyło.więcej.
niż.jednego.takiego.wydarzenia..Nieco.wyższe.wyniki.uzyskano.w kolejnych.
badaniach.[Dudek,.Koniarek,.Szymczak.2006,.ss..31–47],.które.wskazały,.że.
86,1%.strażaków.co.najmniej. raz.podczas. służby.uczestniczyło.w zdarzeniu.
o charakterze.traumatycznym..Dane.te.potwierdzają.rezultaty.uzyskane.przez.
Ogińską-Bulik.i Langera.[2007,.ss..307–316],.w których.wykazano,.że.79%.
spośród.badanych. funkcjonariuszy. straży.pożarnej.było.uczestnikiem.wyda-
rzenia.traumatycznego..

Doświadczenie.traumy.z reguły.pociąga.za.sobą.negatywne.skutki.zdro-
wotne,. wśród. których. najczęściej. wymienia. się. zespół. stresu. pourazowego..
W przypadku.strażaków.amerykańskich.i kanadyjskich.zespół.ten.zdiagnozo-
wano.u 22%.badanych.[Corneil.i in..1999,.ss..131–141],.natomiast.u polskich.
strażaków.badanych.przez.pracowników.z Instytutu.Medycyny.Pracy.w Łodzi.
odsetek.ten.nie.przekraczał.10%.[Koniarek,.Dudek.1999,.ss..85–93,.Dudek,.
Koniarek,.Szymczak.2006,.ss..31–47]..W badaniach.Ogińskiej-Bulik.i Lange-
ra.[2007,.ss..307–316].18%.spośród.strażaków,.którzy.doświadczyli.wydarze-
nia.traumatycznego,.ujawniło.symptomy.stresu.pourazowego.

Zjawisko potraumatycznego wzrostu / rozwoju 

Doświadczanie.silnie.stresujących.wydarzeń.może.wiązać.się.nie.tylko.z nega-
tywnymi.następstwami.w postaci.objawów.stresu.pourazowego,.ale.także.z po-
jawieniem.się.pozytywnych.zmian.psychologicznych,.które.określa.się.mianem.
potraumatycznego.wzrostu./.rozwoju.(posttraumatic growth – PTG)..Termin.
ten.wprowadzili.R..Tedeschi.i L..Calhoun.[1996,.ss..455–471].do.opisu.pozy-
tywnych.zmian,.które.pojawiają.się.w wyniku.podejmowanych.prób.poradze-
nia.sobie.z następstwami.traumatycznych.wydarzeń..Potraumatyczny.rozwój.
jest.czymś.więcej.niż.tylko.powrotem.do.stanu.równowagi.po.doświadczonym.
przeżyciu.traumatycznym..Zjawisko.to.wskazuje,.że.jednostka.w wyniku.trau-
my. przechodzi. pewnego. rodzaju. transformację. i  uzyskuje. wyższy. niż. przed.
traumą.poziom.funkcjonowania..

Na. potraumatyczny. wzrost. składają. się. trzy. grupy. pozytywnych. zmian:.
zmiany.w percepcji.siebie,.w relacjach.interpersonalnych.i filozofii.życiowej.[Te-

Nina.Ogińska-Bulik,.Martyna.Kaflik-Pieróg



195

deschi.i Calhoun.1996,.ss..455–471,.2004,.ss..1–8]..Potraumatyczny.rozwój.nie.
oznacza,.że.przeżycie.traumy.jest.czymś.pozytywnym,.czy.koniecznym.dla.do-
konania.istotnych.zmian.w życiu..Nie.należy.także.oczekiwać,.że.każda.osoba,.
która.przeżyła. traumę.doświadczy.wzrostu. lub.że. jest. to.niezbędny.warunek.
pełnego.powrotu.do.zdrowia.po.przeżyciu.traumy..Tedeschi.i Calhoun.[2007,.
ss..230–248].wyraźnie.wskazują,.że.to.nie.sama.trauma.prowadzi.do.rozwoju,.
tylko.podejmowane.przez.jednostkę.próby.poradzenia.sobie.z kryzysem..

Potraumatyczny.rozwój,.niezależnie.od.rodzaju.doświadczanego.zdarzenia,.
jest.efektem.współwystępowania.wielu.czynników,.wśród.których.wymienia.
się.intensywność.doświadczanego.wydarzenia,.poziom.zagrożenia.dla.zdrowia.
lub.życia,.otrzymywane.wsparcie.społeczne,.stosowane.sposoby.radzenia.sobie.
z życiowym.doświadczeniem,.a także.indywidualne.właściwości.jednostki.

Wśród. podmiotowych. czynników. istotnych. w  procesie. radzenia. sobie.
z  traumą,. które.mogą. sprzyjać.potraumatycznemu. rozwojowi,.wymienia. się.
dyspozycyjny. optymizm,. nadzieję,. wysoki. poziom. poczucia. koherencji. czy.
satysfakcji.z dotychczasowego.życia,.a także.prężność.psychiczną.[Linley,.Jo-
seph.2004,.ss..11–21,.Urcuyo.i in..2005,.ss..175–192,.Ogińska-Bulik,.2010a,..
ss..97–100,.2012a,.ss..39–57]..Właściwości.te.mogą.sprzyjać.wystąpieniu.zja-
wiska.potraumatycznego.rozwoju.bezpośrednio,.jak.i pośrednio,.determinując.
wybór.bardziej. skutecznych. i dostosowanych.do. sytuacji. sposobów.radzenia.
sobie.z wydarzeniem.traumatycznym..

Prężność a potraumatyczny wzrost 

Właściwością.jednostki,.która.szczególnie.zdaje.się.sprzyjać.rozwojowi.zjawi-
ska,.jakim.jest.potraumatyczny.wzrost,.wydaje.się.prężność.(resilience / resilien-
cy)..Słowo.resilience.pochodzi.od.łacińskiego.salire,.oznaczającego.sprężynować.
(ang..spring,.spring up).i resilire,.oznaczające.odbijać.się,.powracać.do.poprzed-
niego. stanu. (ang.. spring. back).. Literatura. posługuje. się. dwoma. terminami:.
resilience. i  resiliency.. To. pierwsze. jest. utożsamiane. z  procesem. skutecznego.
przezwyciężania.negatywnych.zjawisk.i wydarzeń.życiowych..Drugie.oznacza.
właściwość.osobowości,.względnie.trwały.zasób.jednostki.i określane.jest.jako.
prężność.psychiczna3..

Prężność rozumiana w pierwszym.znaczeniu. (jako.proces).odnosi. się.do.
procesu.dynamicznej,.pozytywnej.adaptacji.w obliczu.pojawiających.się.prze-
ciwności..Aktywowanie.resilience.wymaga.doświadczenia.bezpośredniego.za-
grożenia.lub.sytuacji.o charakterze.traumatycznym.oraz.utrzymania.możliwo-
ści.i kompetencji.pozwalających.na.poradzenia.sobie.z nimi.[Luthar.i in..2000,.
ss..543–562]..

Jeanne.i Jack.Block.[Block,.Block.1980,.ss..39–101,.Block,.Kremen.1996,.
ss..349–361].traktują.prężność.jako.względnie.trwałą.dyspozycję,.determinu-

3.Konstrukt.prężności.został.szerzej.omówiony.w książce.Osobowość, stres a zdrowie.oraz.artykule.
Skala pomiaru prężności – SPP-25,.autorstwa.N..Ogińskiej-Bulik.i Z..Juczyńskiego..
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jącą.proces.elastycznej.adaptacji.do.ciągle.zmieniających.się.wymagań.życio-
wych..Ujmują.ją.więc.jako.cechę.osobowościową.(ego-resiliency).istotną.w pro-
cesie.zmagania.się,.zarówno.z wydarzeniami.o charakterze.traumatycznym,.jak.
i  zdarzeniami.występujących.w  życiu. codziennym..Wśród.polskich.badaczy.
takie.rozumienie.przedstawia.Z..Uchnast.[1997,.ss..27–49],.stosując.określenie.
prężność-ego..Rozumienie.prężności.jako.podmiotowej.właściwości.człowieka.
prezentuje.również.B..Fredrickson.[2001,.ss..218–226],.traktując.ją.jako.trwały.
zasób.jednostki,.który.najczęściej.pojawia.się.w wyniku.doświadczania.przez.
osobę.poważnych.trudności.lub.zagrożenia..Początkowo.właściwość.tę.trakto-
wano.jako.cechę.występującą.stosunkowo.rzadko.i tylko.u niektórych.ludzi,.
ostatnio.podkreśla.się.powszechność.jej.występowania.[Block,.Kremen.1996,.
ss..349–361].

Traktując.resiliency. jako.właściwość.osobowości,.można.wskazać,. że. jed-
nostki,.które. ją.posiadają,. to.osoby,.które.wykazują.wyższy.poziom.optymi-
zmu.i wewnętrznego.spokoju,.a także.przejawiają.większą.energię.życiową.[Fre-
drickson.2001,.ss..218–226]..Są.także.bardziej.otwarte.na.nowe.doświadczenia.
i ciekawe.świata.[Tugade,.Fredrickson.2004,.ss..320–333]..Przejawiają.wyższe.
poczucie.własnej.wartości.i skuteczności.oraz.w większym.stopniu.angażują.się.
w relacje.z innymi.ludźmi.[Connor.2006,.ss..46–49].

Prężność. psychiczna. sprzyja.wytrwałości. i  elastycznemu. przystosowaniu.
się. do. wymagań. życiowych,. ułatwia. mobilizację. do. podejmowania. działań.
zaradczych.w trudnych.sytuacjach,.a także.zwiększa.tolerancję.negatywnych.
emocji. i niepowodzeń..Ponadto.osoby.odznaczające. się.wysokim.poziomem.
prężności. są. bardziej. pozytywnie. nastawione. do. życia.. Jednostka. prężna.
charakteryzuje. się. stabilnością. emocjonalną,. napotkane. trudności. postrzega.
częściej. jako. szansę. na. zdobycie. nowych. doświadczeń,. a  siebie. skłonna. jest.
uważać.za.osobę.posiadającą.wpływ.na.podejmowanie.decyzji.[Semmer.2006,..
ss..73–113,.Ogińska-Bulik,.Juczyński.2008,.ss..39–56,.2010a,.ss..179–181]..

Osoby.odznaczające.się.prężnością.są.bardziej.skuteczne.w radzeniu.sobie.ze.
stresem..Skuteczność.ta.wiąże.się.m.in..z częstszym.wykorzystywaniem.w pro-
cesie. radzenia. sobie. strategii.powiązanych.z emocjami.pozytywnymi,. takich.
jak:.koncentracja.na.zadaniu,.pozytywne.przewartościowanie.czy.nadawanie.
pozytywnego.znaczenia.zwykłym.wydarzeniom..Z kolei.doświadczanie.emo-
cji.pozytywnych.wpływa.dodatnio.na.procesy.poznawcze,.tj..poszerza.zakres.
uwagi,.zwiększa.zdolność.do.elastycznego.i kreatywnego.myślenia,.ale.także.
powiększa. zasoby. radzenia. sobie..Pozwala. to.na.bardziej. skuteczne. radzenie.
sobie,.aktualnie.i w przyszłości..

Związek.między.prężnością.a potraumatycznym.rozwojem.nie.jest.jedno-
znaczny..Wiąże.się.to.przede.wszystkim.z różnym.rozumieniem.prężności.(pro-
ces,.właściwość.osobowości)..Przez.niektórych.autorów.[Westphal,.Bonanno.
2007,.ss..417–427].prężność.jest.utożsamiana.z potraumatycznym.rozwojem..
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Inni.zakładają,.że.potraumatyczny.rozwój.jest.pewną.formą.prężności.[John-
son.i in..2007,.ss..428–436]..Są.także.prezentowane.poglądy,.że.potraumatycz-
ny.rozwój.jest.czymś.więcej.niż.prężność.i że.pełni.wobec.niej.rolę.nadrzędną.
[Lepore,.Revenson.2006,. ss.. 264–290]..Autorzy. konstruktu,. jakim. jest. po-
traumatyczny.rozwój.[Tedeschi,.Calhoun.1996,.ss..455–471],.stoją.na.stanowi-
sku,.że.prężność.i rozwój.po.traumie.to.dwa.odrębne,.choć.powiązane.ze.sobą.
zjawiska..Podkreślają.jednakże,.że.prężne.osoby.mogą.czasami.nie.doświadczać.
potraumatycznego.rozwoju,.ponieważ.traumatyczne.wydarzenie.może.nie.sta-
nowić.dla.nich.wystarczająco.silnego.wyzwania..

W wielu.badaniach.wykazano.związek.prężności.z rozwojem.po.traumie,.
ale.nie.zawsze.miał.on.charakter.dodatni..Różna.też.była.siła.związku.między.
zmiennymi..Prężność.okazała.się.istotnym.czynnikiem.w rozwoju.potrauma-
tycznym.u osób,.które.doświadczyły.choroby.nowotworowej.[Ogińska-Bulik.
2010b,.ss..125–139],.a także.w grupie.młodzieży,.która.doświadczyła.różnych.
negatywnych.wydarzeń.życiowych.[Ogińska-Bulik.2012b,.s..7–85].

Wykazano.także.silny.pozytywny.związek.prężności.z rozwojem.po.trau-
mie.u osób,.które.straciły.kogoś.bliskiego..Głównym.predyktorem.pozytyw-
nych.zmian.po.traumie.okazał.się.czynnik.1.prężności,.tj..wytrwałość.i deter-
minacja. w  działaniu. [Felcyn-Koczewska,. Ogińska-Bulik. 2011,. ss.. 511–524,.
2012,.ss..59–72]..

Z  kolei. badania. izraelskie,. obejmujące. grupę. młodzieży. doświadczającej.
poczucia.horroru. związanego. z wojną.oraz.dorosłych.–. cywilów. i  żołnierzy.
zaangażowanych. w  wojnę. z  Libanem,. wykazały. negatywną. zależność. pręż-
ności.–.traktowanej.jako.brak.objawów.PTSD.z potraumatycznym.rozwojem.
[Levine.i in..2009,.ss..282–286].

Cel i metoda badań

Celem. podjętych. badań. było. ustalenie. roli. prężności. w  rozwoju. potrauma-
tycznym. w  grupie. strażaków. doświadczających. wydarzeń. traumatycznych.
w związku.z wykonywanym.zawodem..Badaniami.objęto.grupę.100.funkcjo-
nariuszy.(wyłącznie.mężczyzn).jednostek.ratowniczo-gaśniczych.z terenu.woj..
łódzkiego..75.spośród.nich.(75%).doświadczyło.takiego.zdarzenia.w związku.
z wykonywaną.pracą..Wiek.badanych.wahał.się.od.23.do.50.lat.(M.=.31,5.l;.
SD.=.6,34)..W badaniach.zastosowano.następujące.techniki:
–. Inwentarz. Potraumatycznego. rozwoju. (Posttraumatic Growth Invento-

ry. –.PTGI),. którego. autorami. są.Tedeschi. i Calhoun. [polska. adaptacja:.
Ogińska-Bulik,.Juczyński.2010b,.ss..129–142]..Narzędzie.składa.się.z 21.
stwierdzeń,. opisujących. różne. pozytywne. zmiany. zaistniałe. w  wyniku.
doświadczonego. wydarzenia. traumatycznego.. Skala. mierzy. 4. czynniki.
składające.się.na.potraumatyczny.rozwój..Są.to:.zmiany.w percepcji.siebie,.
zmiany.w relacjach.z innymi,.większe.docenianie.życia.i zmiany.duchowe..
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Wynik.ogólny.jest.sumą.czterech.wymienionych.czynników.
–. Skalę.Pomiaru.Prężności.–.SPP-25.autorstwa.Ogińskiej-Bulik.i Juczyńskie-

go.[2008,. ss..39–56].służy.do.badania.prężności,.utożsamianej.z odpor-
nością.psychiczną..Kwestionariusz.zawiera.25.stwierdzeń.mierzących.pięć.
następujących.czynników:

1.. wytrwałość.i determinacja.w działaniu;
2.. otwartość.na.nowe.doświadczenia.i poczucie.humoru;
3.. kompetencje.osobiste.do.radzenia.sobie.i tolerancję.negatywnych.emocji;
4.. tolerancję.na.niepowodzenia.i traktowanie.życia.jako.wyzwania;
5.. optymistyczne.nastawienie.do.życia.i zdolność.mobilizowania.się.w trud-

nych.sytuacjach.
Ogólny. wynik. SPP-25. stanowi. sumę. pięciu. wyróżnionych. czynników..

Obydwa.narzędzia.posiadają.satysfakcjonujące.właściwości.psychometryczne.

Wyniki badań

Analizę.wyników.badań.przeprowadzono.za.pomocą.pakietu.statystycznego.
STATISTICA,.wersja.8.0..Pierwszy.etap.analiz.uzyskanych.wyników.badań.
polegał.na.obliczeniu.średnich.wartości.poszczególnych.zmiennych.w badanej.
grupie..Wyniki.prezentuje.tab.1.
Tabela1. Średnie i odchylenia standardowe analizowanych zmiennych

Zmienne M SD
Prężność.–.wynik.ogólny 67.18 12.65
Cz.1..Wytrwałość.i determinacja.w działaniu 12.86 3.59
Cz.2..Otwartość.na.nowe.doświadczenia.i poczucie.humoru 14.64 3.19
Cz.3.. Kompetencje. osobiste. do. radzenia. sobie. i  tolerancja.
negatywnych.emocji

13.18 3.56

Cz.4..Tolerancje.na.niepowodzenia.i traktowanie.życia.jako.
wyzwania

13.45 2.58

Cz.5..Optymistyczne.nastawienie.do.życia.i zdolność.
mobilizowania.się.w trudnych.sytuacjach

13.04 3.24

Potraumatyczny.rozwój.–.wynik.ogólny 62.18 13.97
Cz.1..Zmiany.w percepcji.siebie 27.61 6.70
Cz.2..Zmiany.w relacjach.z innymi 20.20 5.83
Cz.3..Większe.docenianie.życia 10.14 3.29
Cz.4..Zmiany.duchowe 4.22 2.51

M.–.średnia;.SD.–.odchylenie.standardowe
Źródło:.opracowanie.własne.

Uzyskane. średnie. prężności. w  badanej. grupie. strażaków. są. zbliżone. do.
wyników.grup.zawodowych.biorących.udział.w badaniach.normalizacyjnych.
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[Ogińska-Bulik,. Juczyński. 2008,. ss.. 39–56]. i  odpowiadają. wartości. 5-tego.
stena.. Również. średnie. wartości. potraumatycznego. rozwoju. nie. odbiega-
ją. od. wyników. badań. normalizacyjnych. [Ogińska-Bulik,. Juczyński. 2010b,..
ss..129–142].i mieszczą.się.w zakresie.wyników.przeciętnych.(5.sten)..Spraw-
dzono. także,. w  którym. obszarze. funkcjonowania. strażaków. wystąpiły. naj-
większe.zmiany..W tym.celu.uzyskane.średnie.każdego.z czynników.potrau-
matycznego.rozwoju.podzielono.przez. liczbę.stwierdzeń.wchodzących.w  ich.
skład..Uzyskane.wartości.wskazują.na.większe.zmiany.w zakresie.doceniania.
życia.(M.=.3,38).i percepcji.siebie.(M.=.3,06).w porównaniu.z relacjami.z in-
nymi.(M.=.2,88).i sferą.duchową.(M.=.2,1),.w której.zanotowano.najniższy.
poziom. zmian. (p<0,01).. Uwzględniając. opracowane. normy. dla. Inwentarza.
Potraumatycznego.Rozwoju.[Ogińska-Bulik,.Juczyński.2010b,.s..11],.można.
wskazać,.że.w badanej.grupie.strażaków.22,7%.doświadczyło.niskiego,.58,6%.
średniego.i 18,7%.wysokiego.poziomu.rozwoju.po.traumie.

Wiek.badanych.nie.różnicował.żadnej.z analizowanych.zmiennych..Młod-
si.strażacy.(poniżej.31.lat).wykazali.podobny.stopień.prężności.(M.=.67,3;.SD.
=.11,89).i potraumatycznego.rozwoju.(M.=.64,37;.SD.=.12,57).co.starsi.(po-
wyżej.30.lat).(odpowiednio:.M.=.67,03;.SD.=.13,81.i M.=.59,25.SD.=.15,38)..

Następnie. ustalono. zależności. między. prężnością. a  potraumatycznym.
wzrostem,.obliczając.współczynniki.korelacji.(tab..2).
Tabela 2. Współczynniki korelacji pomiędzy prężnością a potraumatycznym 
rozwojem

Zmienne. Wzrost.
-.wynik.
ogólny

Cz.1..Zmiany.
w percepcji.

siebie

Cz.2..
Zmiany.

w relacjach.
z innymi

Cz.3..
Większe.

docenianie.
życia

Cz.4..Zmiany.
duchowe

Prężność.–.wynik.ogólny 0.11 0.25* 0.01 0.01 -0.05
Cz.1..Wytrwałość.i deter-
minacja.w działaniu

0.17 0.19 0.20 0.07 -0.08

Cz.2..Otwartość.na.nowe.
doświadczenia.i poczucie.
humoru

0.22 0.32** 0.13 0.09 -0.03

Cz.3..Kompetencje.
osobiste

0.05 0.17 -0.06 0.04 -0.10

Cz.4..Tolerancje.na.
niepowodzenia

0.08 0.18 0.05 -0.10 -0.02

Cz.5..Optymistyczne.
nastawienie.do.życia.
i zdolność
.mobilizowania.się

0.23 0.33** 0.11 0.04 0.05

*.p<0,05;.**.p<0,01
Źródło:.opracowanie.własne..

Dane.przedstawione.w tab..2..wskazują.na.brak.zależności.ogólnych.wy-
ników.prężności.i potraumatycznego.rozwoju..Jedynie.czynnik.1..potrauma-
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tycznego.rozwoju,.jakim.są.zmiany.w percepcji.siebie,.w sposób.istotny.staty-
stycznie.koreluje.z prężnością,.szczególnie.z optymistycznym.nastawieniem.do.
życia. i  zdolnością.do.mobilizowania. się.w  trudnych. sytuacjach. (czynnik.5.).
oraz.otwartością.na.nowe.doświadczenia.i poczuciem.humoru.(czynnik.3.).

Zależność.między.prężnością.a poziomem.zmian.po.traumie.sprawdzono.
także.poprzez.ustalenie.nasilenia.poszczególnych.wymiarów.potraumatyczne-
go. rozwoju. w  zależności. od. poziomu.prężności.. W  tym. celu,. na. podstawie.
norm.opracowanych.dla.skali.SPP-25,.mierzącej.poziom.prężności,.wyłoniono.
2. grupy. strażaków,. tj.. o  wysokim. i  niskim. jej. poziomie. (nie. uwzględniono.
osób.o przeciętnym.poziomie.prężności),.a następnie.sprawdzono,.za.pomocą.
testu.t-Studenta,.istotność.różnic.między.średnimi.poszczególnych.wymiarów.
potraumatycznego.rozwoju..Wyniki.prezentuje.tabela.3.
Tabela 3. Średnie wartości poszczególnych wymiarów potraumatycznego rozwoju 
w zależności od poziomu prężności 

Poziom.prężności
Niski.
N=30

Wysoki.
N=17 p

M SD M SD
Potraumatyczny.rozwój.–.wynik.
ogólny

61.16 13.37 67.29 13.06 ni

Cz.1..Zmiany.w percepcji.siebie 25.83 6.96 30.48 5.53 0.02
Cz.2..Zmiany.w relacjach.
z innymi

20.83 5.38 22.00 5.92 ni

Cz.3..Większe.docenianie.życia 10.13 3.04 9.76 3.41 ni
Cz.4..Zmiany.duchowe 4.36 2.60 5.05 2.35 ni

M.–.średnia;.SD.–.odchylenie.standardowe;.p.–.poziom.istotności,.ni.–.wyniki.nieistotne.
statystycznie
Źródło:.opracowanie.własne..

Wyniki. przeprowadzonych. analiz. potwierdzają. słabą. zależność. między.
zmiennymi..Jedynie.nasilenie.zmian.w zakresie.percepcji.siebie.jest.powiązane.
z poziomem.prężności..Grupa.strażaków.o wysokim.poziomie.prężności.do-
strzegła.u siebie.więcej.pozytywnych.zmian.dotyczących.własnej.osoby.w wy-
niku.doświadczonej.traumy..

W  celu. ustalenia,. który. z  czynników,. składających. się. na. prężność. psy-
chiczną,.jest.wyznacznikiem.potraumatycznego.rozwoju,.zastosowano.model.
analizy.regresji.(wersja.krokowa.postępująca)..Wyniki.prezentuje.tabela.4.
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Tabela 4. Wyznaczniki potraumatycznego rozwoju – wyniki analizy regresji

Potraumatyczny.rozwój.–.wynik.ogólny

R2 B SE.B Beta t p

Cz.5..Optymistyczne.nastawienie.do.życia.i zdolność
mobilizowania.się.w trudnych.sytuacjach. 0.07 1.73 0.56 0.40 3.07 0.01

Cz.1..Wytrwałość.i determinacja.w działaniu. 0.06 1.30 0.52 0.32 2.49 0.01

.Wartość.stała 56.30 6.94 8.10 0.00

Cz.1..Zmiany.w percepcji.siebie

R2 B SE.B Beta t p

Cz.5..Optymistyczne.nastawienie.do.życia.i zdolność
mobilizowania.się.w trudnych.sytuacjach 0.11 0.71 0.32 0.34 2.24 0.03

.Wartość.stała 18.47 3.86 4.78 0.00

Cz.2..Zmiany.w relacjach.z innymi

R2 B SE.B Beta t p

Cz.1..Wytrwałość.i determinacja.w działaniu 0.07 0.61 0.22 0.37 2.81 0.05

Cz.5..Optymistyczne.nastawienie.do.życia.i zdolność
...mobilizowania.się.w trudnych.sytuacjach 0.05 0.57 0.23 0.31 2.38 0.05

.Wartość.stała 20.75 2.92 7.09 0.00

R².–.współczynnik.wielokrotnej.determinacji,.B.–.wskaźnik.B,.SEB.–.błąd.B,.Beta.–.
wskaźnik.Beta;.t.–.test.t-Studenta,.p.–.poziom.istotności
Źródło:.opracowanie.własne..

W  badanej. grupie. strażaków. wyznacznikami. potraumatycznego. rozwo-
ju. okazały. się. dwa. spośród. pięciu. czynników. prężności:. optymistyczne. na-
stawienie.do.życia. i  zdolność.mobilizowania. się.w  trudnych. sytuacjach.oraz.
wytrwałość. i  determinacja. w  działaniu.. Zmienne. te. tłumaczą. łącznie. 13%.
wariancji. zmienności.wyników..Wartości.wskaźników.Beta.wykazały,. że. im.
wyższe.wyniki.uzyskiwali.badani.w zakresie.optymistycznego.nastawienia.do.
życia. i zdolności.mobilizowania. się.w trudnych.sytuacjach.oraz.wytrwałości.
i  determinacji. w  działaniu,. tym. doświadczali. większego. wzrostu. w  wyniku.
przeżytego.wydarzenia..

Predyktorami.zmian.w percepcji.w siebie.w badanej.grupie.strażaków.oka-
zał.się.czynnik.5.prężności.–.optymistyczne.nastawienie.do.życia. i zdolność.
mobilizowania.się.w trudnych.sytuacjach,.wyjaśniający.11%.wariancji.zmien-
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ności.wyników..Wyznacznikami.zmian.w relacjach.z innymi.są:.wytrwałość.
i determinacja.w działaniu.oraz.optymistyczne.nastawienie.do.życia.i zdolność.
mobilizowania. się. w  trudnych. sytuacjach.. Obie. zmienne. wyjaśniają. łącznie.
12%. wariancji. zmienności. wyników.. Wartości. wskaźników. Beta. wykazały,.
że.im.wyższe.wyniki.uzyskiwali.badani.w zakresie.wymienionych.wymiarów.
prężności,.tym.lepsze.prezentowali.relacje.z innymi.w wyniku.doświadczonego.
wydarzenia.o charakterze.traumatycznym..

W analizowanej.grupie.funkcjonariuszy.Państwowej.Straży.Pożarnej.żaden.
z elementów.prężności.nie.okazał.się.wyznacznikiem.pozostałych.wymiarów.
wzrostu.po.traumie,.tj..większego.doceniania.życia.i zmian.duchowych.

Podsumowanie

W badanej.grupie.strażaków.doświadczających.wydarzeń.o charakterze.trau-
matycznym. w  związku. z  wykonywaną. pracą. występują. pozytywne. zmiany.
składające.się.na.potraumatyczny.rozwój.–.większe.w zakresie.doceniania.życia.
i percepcji.siebie.w porównaniu.z relacjami.z innymi.i sferą.duchową..22,7%.
doświadczyło.niskiego,.58,6%.–.średniego.i 18,7%.–.wysokiego.poziomu.po-
zytywnych. zmian. w  wyniku. doznanego. wydarzenia.. Występujące. zmiany.
świadczą.o skutecznym.poradzeniu.sobie.z przeżytą.sytuacją.

Prężność.psychiczna.okazała. się.czynnikiem.słabo.powiązanym.z nasile-
niem.pozytywnych.zmian.po.doświadczeniu.traumatycznym..Jedynie.czynnik.
1..potraumatycznego.rozwoju,.tj..zmiany.w percepcji.siebie,.w sposób.istotny.
statystycznie.wiąże.się.z prężnością,.a szczególnie.z jej.wymiarami:.otwartością.
na.nowe.doświadczenia.i poczuciem.humoru.oraz.optymistycznym.nastawie-
niem.i zdolnością.mobilizowania.się.w trudnych.sytuacjach.

Istotną.rolę.w rozwoju.potraumatycznym.strażaków.zdaje.się.pełnić.także.
czynnik.1..prężności,.tj..wytrwałość.i determinacja.w dążeniu.do.celu,.który.
wraz.z optymistycznym.nastawieniem.do.życia.i zdolnością.mobilizacji.w sy-
tuacjach.trudnych.okazał.się.wyznacznikiem.ogólnego.wyniku,.jak.i czynni-
ka.2.,.tj..zmian.w relacjach.z innymi..Oznacza.to,.że.im.strażacy.są.bardziej.
wytrwali.w działaniu. i  im.większym.poziomem.optymizmu. się.odznaczają,.
tym.większe.prawdopodobieństwo.wystąpienia.pozytywnych.zmian.w wyniku.
doświadczonej.sytuacji.traumatycznej..Należy.jednak.zaznaczyć,.że.czynniki.
prężności.wyjaśniają.niewielki.procent.wariancji.zmiennej.zależnej,.jakim.jest.
potraumatyczy.rozwój..

Słabą.zależność.między.prężnością.a poziomem.zmian.po.traumie.można.
wyjaśnić. tym,. iż. prężność. jest. traktowana. przede. wszystkim. jako. czynnik.
chroniący. przed. negatywnymi. skutkami. doświadczanych. negatywnych. wy-
darzeń.życiowych,.w tym.objawami.stresu.pourazowego..Prężność.umożliwia.
powrót.do.stanu.równowagi,.a to.nie.jest.równoznaczne.ze.wzrostem..

Ponadto. dla. osób. charakteryzujących. się. wysokim. poziomem. prężności.

Nina.Ogińska-Bulik,.Martyna.Kaflik-Pieróg



203

doświadczone.negatywne.wydarzenie.może.nie.stanowić.wystarczająco.silne-
go.wyzwania..Taka.sytuacja.nie.sprzyja.poznawczemu.przetwarzaniu.traumy,.
a co.za.tym.idzie.wystąpieniu.pozytywnych.zmian.w jej.wyniku..Być.może.
prężność,. jak. wykazały. badania,. należy. traktować. jako. czynnik. sprzyjający.
występowaniu. tylko. niektórych. zmian,. składających. się. na. potraumatyczny.
rozwój,.w tym.przypadku.są.to.zmiany.w percepcji.siebie..

Należy. także. zaznaczyć,. że.poziom.pozytywnych.zmian.uzyskany.przez.
badanych. funkcjonariuszy. straży.pożarnej,. choć.mieszczący. się.w granicach.
wartości. przeciętnych,. jest. nieco. niższy. niż. w  innych. grupach. badanych.
uwzględnionych. w  badaniach. normalizacyjnych. [por.. Ogińska-Bulik,. Ju-
czyński.2010b,.ss..129–142]..Nieco.niższy.poziom.pozytywnych.zmian.może.
wynikać.z  faktu,. iż. strażacy,.w związku.z wykonywaną.pracą,.doświadczają.
wielu.różnych.sytuacji.o charakterze.traumatycznym..Można.więc.sądzić,.że.
są.na.ich.wystąpienie.przygotowani.i w znacznym.stopniu.uodpornieni..Taka.
sytuacja.może.nie.sprzyjać.procesom.wzrostu..Należy.też.podkreślić,.że.czer-
panie.korzyści.z sytuacji.traumatycznej.sprzyja.budowaniu.odporności,.a więc.
wzmacnia.i kształtuje.prężność.psychiczną..A ta.z kolei.chroni.przede.wszyst-
kim.przed.ponoszeniem.negatywnych.skutków.doświadczanych.wydarzeń,.ale.
nie.musi.prowadzić.do.rozwoju.

Ponadto.w badaniach.nie. sprawdzano,. czy.doświadczone. sytuacje.miały.
rzeczywiście.traumatyczny.charakter.(uwzględniono.jedynie.deklaracje.bada-
nych,.że.doświadczyli.takiej.sytuacji).i nie.badano.negatywnych.skutków.prze-
żytych.wydarzeń.w postaci.symptomów.po.stresie.urazowym..Warto.byłoby.
uwzględnić.te.czynniki.w kolejnych.badaniach..
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Cechy przywódcze kuratora sądowego w percepcji jego 
podopiecznych

Leadership qualities in the perception of probation charges

Abstract: Leadership is the art of controlling the other by directing them 
and extract from them the very best. In this way, the article presents the 
role of probation officer in an open environment. There are many forms and 
methods in working with people who present antisocial, rebellious forms of 
behaviour. One of them is to cooperate with clients in natural environment 
and also with their family, neighbours and relatives. 

The remainder of the article presents the organization of judicial proba-
tion services and the main tasks of probation officers. 

Then the result of research on leadership traits in the perception of proba-
tion charges is presented. 

Key-words: leadership, leadership traits, probation, probation officer.

„(…)Pracy.tego.rodzaju.każdy.człowiek.podjąć.nie.może,.gdyż.nie.można.jej.
„odrabiać”.

Motorem.bowiem.powinien.tutaj.być.głęboki.nurt.humanizmu,..
poczucie.odpowiedzialności,.przyjazny.i życzliwy.stosunek.do.człowieka,.
.troska.nie.tylko.o losy.jego,.ale.i to.życie.społeczne,.w które.on.wchodzi.

Otóż.kurator.powinien.być.przykładem.tego,.kim.jest.jako.człowiek.w swoim.
życiu.i pracy.(…)”.

Maria Grzegorzewska (1967)
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Wstęp

Szansa.na.przywództwo.może.pojawić.się.zawsze.i wszędzie.–.zarówno.w dużej.
organizacji,.jak.i małej.firmie,.na.wyższym.i niższym.stanowisku,.w życiu.za-
wodowym.i prywatnym,.w domu,.w szkole.czy.w pracy..Przywódców.można.
naleźć.w każdym.mieście.i kraju,.na.każdym.poziomie.i w każdej.organizacji,.
wśród.pracowników.i wolontariuszy,.starych.i młodych,.kobiet.i mężczyzn..Jak.
twierdzą.J..M..Kouzes.i B..Z..Posner.[2010,.s..13],.„przywództwo.nie.jest.zależ-
ne.od.przynależności.rasowej,.religijnej,.etnicznej.czy.kulturowej..Przywódców.
doskonałych.można.odnaleźć.wszędzie”. 

Przywódcą,.liderem,.nazywamy.zwykle.osobę,.która.dominuje,.do.której.
należy.władza. lub.wpływ.w grupie. [Słownik.Psychologii.2008]..W  literatu-
rze.przedmiotu.wyróżnia.się.wiele.rodzajów.przywództwa:.m.in..autorytarne,.
demokratyczne.i liberalne.albo.charyzmatyczne,.koordynacyjne.i anarchiczne.
[Chełpa.2005,.za:.Listwan.2010,.s..162]..Inny.podział.mówi.o przywódcach.
autorytarnych,. biurokratycznych,. demokratycznych,. tytularnych. i  przywód-
cach.–.transformatorach..[Słownik.Psychologii.2008]..Wybór.stylu.kierowania.
zależy.od.przywódcy.i podwładnych.oraz.czynników.sytuacyjnych..Style.kiero-
wania.zależą.też.od.doświadczenia.lidera,.jego.wiedzy.i cech.osobowościowych.

J.. Adair. [2010,. s.. 29]. przywołuje. definicję. przywództwa. jako. metodę.
wpływu.na.grupę.ludzi,.by.przyjęli.pewien.sposób.postępowania..Ma.to.być.
sztuka. kontrolowania. innych. przez. kierowanie. nimi. i  wydobywanie. z  nich.
tego,.co.najlepsze..W taki.też.sposób.postrzegana.bywa.rola.kuratora.sądowe-
go,.który.jako.przedstawiciel.Wymiaru.Sprawiedliwości,.sprawując.nadzór.nad.
podopiecznym,.stara.się.skłonić.go.do.zmiany.postępowania.„poprzez.podej-
mowanie.działań,.mających.na.celu.dobro.podopiecznego.i  jego.prawidłowe.
funkcjonowanie.w społeczeństwie” [Kodeks.Etyki.Kuratora.Sądowego.2004]..
Czyni. to.m.in..poprzez.kompletną.diagnozę.osoby.nadzorowanej,. jej.zacho-
wań,.relacji.z innymi.oraz.warunków.środowiskowych,.a także.poznanie.moc-
nych.stron.podopiecznego.i wykorzystanie.ich.w dalszej.pracy..

Kurator sądowy i jego praca

Kuratorzy.sądowi.realizują.określone.przez.prawo.zadania.o charakterze.wy-
chowawczo-resocjalizacyjnym,. diagnostycznym,. profilaktycznym. i  kontrol-
nym,.związane.z wykonywaniem.orzeczeń.sądu.[art..1.Ustawy.z dnia.27.lipca.
2001.roku.o kuratorach.sądowych.–.Dz..U.,.2001,.Nr.98,.poz..1071].

Instytucja. kuratora. sądowego. zrodziła. się. w  wyniku. dążenia. do. niesie-
nia.bezinteresownej.pomocy.drugiemu.człowiekowi. i pierwotnie.opierała.się.
wyłącznie.na.działalności.społecznej..Prekursorem.tych.działań.był.w 1841.r..
John.Augustus,.szewc.z Bostonu.w Stanach.Zjednoczonych.Ameryki.Północ-
nej.. Jako. członek. anglikańskiego. towarzystwa. trzeźwości,. poręczył.w  sądzie.
za.człowieka.skazanego.na.karę.więzienia.(za.przestępstwo.popełnione.w sta-
nie.nietrzeźwości). i  zobowiązał. się.otoczyć.go.opieką.do.czasu,.aż. stanie. się.
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uczciwym.człowiekiem..Zwieńczony.sukcesem.przypadek.jego.podopiecznego.
zachęcił. go. do. podejmowania. opieki. nad. kolejnymi. sprawcami. przestępstw.
[Witkowska-Paleń.2008,.s..22]..

W Polsce,.zanim.doszło.do.ukształtowania.obecnego,.zawodowo-społecz-
nego.modelu.kurateli. sądowej,. instytucja. ta.podlegała. licznym.przemianom.
[por..Marzec-Holka.1994;.Kalinowski,.Pełka.1996;.Gromek.2002]..

Wspomniana.już.wcześniej.Ustawa.o kuratorach.sądowych.(2001).nazywa-
na.bywa.swoistą.„konstytucją.kurateli.sądowej”,.gdyż.reguluje.wszystkie.kwestie.
funkcjonowania.tej.służby..Jak.czytamy.na.stronie.internetowej.Krajowej.Rady.
Kuratorów. –. „ustawa. to. dobry. owoc. trudnej. współpracy. parlamentarzystów,.
przedstawicieli.ministerstwa.sprawiedliwości.i środowiska.kuratorskiego”.

Zgodnie.z Ustawą.o kuratorach.sądowych,.zwaną.dalej.ustawą,.kuratorami.
sądowymi.są:.zawodowi.kuratorzy.sądowi.(„kuratorzy.zawodowi”).oraz.spo-
łeczni.kuratorzy.sądowi.(„kuratorzy.społeczni”)..

Zawodowi.kuratorzy.sądowi.stanowią.na.obszarze.właściwości.sądu.okrę-
gowego.kuratorską. służbę. sądową. [art..35.1..Ustawy],. tworząc.w  sądach. re-
jonowych. tzw.. zespoły. kuratorskiej. służby. sądowej. [art.. 39.1].. Są. to. osoby.
zatrudnione.na.pełnym.etacie.w sądzie,.a za.swoją.pracę.otrzymują.wynagro-
dzenie..Kuratorem.zawodowym.może.zostać.mianowany.ten,.kto.spełnia.wa-
runki.określone.w art..5.ustawy,.mianowicie:.1).posiada.obywatelstwo.polskie.
i korzysta.z pełni.praw.cywilnych.i obywatelskich,.2).jest.nieskazitelnego.cha-
rakteru,.3).jest.zdolny.ze.względu.na.stan.zdrowia.do.pełnienia.obowiązków.
kuratora.zawodowego,.4).ukończył.wyższe.studia.magisterskie.z zakresu.nauk.
pedagogiczno-psychologicznych,.socjologicznych.lub.prawnych.albo.inne.wyż-
sze.studia.magisterskie.i studia.podyplomowe.z zakresu.nauk.pedagogiczno-
psychologicznych,.socjologicznych. lub.prawnych,.5).odbył.aplikację.kurator-
ską,.6).zdał.egzamin.kuratorski.

Natomiast.kuratorzy.społeczni.pełnią.swoje.czynności.w zespołach.kura-
torskiej.służby.sądowej,.w ramach.funkcji.społecznej..Są.oni.wpisani.na.tzw..
listę.kuratorów.przy.prezesie.Sądu.Rejonowego.[art..86]..Do.pełnienia.funk-
cji.kuratora.społecznego.może.być.powołany.ten,.kto.odpowiada.warunkom.
określonym.w art..5.pkt.1–3,.posiada.co.najmniej.wykształcenie.średnie.i do-
świadczenie.w prowadzeniu.działalności.resocjalizacyjnej,.opiekuńczej.lub.wy-
chowawczej.oraz.złożył.informację.z Krajowego.Rejestru.Karnego,.która.jego.
dotyczy.[art..84.1]..Kuratora.społecznego.powołuje,.zawiesza.w czynnościach.
i odwołuje.prezes.Sądu.Rejonowego.na.wniosek.kierownika.zespołu.[art..84.2]..
Za.swoją.pracę.kurator.społeczny.nie.otrzymuje.wynagrodzenia,.ale.tzw..mie-
sięczny.ryczałt.z tytułu.zwrotu.kosztów.ponoszonych.w związku.z pełnieniem.
tej.funkcji.[art..90.1]..Wysokość.ryczałtu.została.ustalona.w przedziale.od.2.%.
do.4.%.kwoty.bazowej.ustalonej.dla.kuratorów.zawodowych.„na.podstawie.
przepisów. o  kształtowaniu. wynagrodzeń. w  państwowej. sferze. budżetowej”. 
Każdego.roku.wysokość.kwoty.bazowej,.od.której.wylicza.się.wynagrodzenie.
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dla.kuratorów.zawodowych,.jest.ustalana.w ustawie.budżetowej..Funkcję.ku-
ratora.społecznego.można.pełnić.tylko.w jednym.zespole.kuratorskiej.służby.
sądowej.[art..84.3..Ustawy.o kuratorach.sądowych].

Kuratorzy.sądowi.wykonujący.orzeczenia.w sprawach.karnych.to.kuratorzy.
dla.dorosłych.(„kuratorzy.karni”),.a wykonujący.orzeczenia.w sprawach.rodzin-
nych.i nieletnich.są.kuratorami.rodzinnymi.(„kuratorzy.rodzinni”)..Obie.grupy.
kuratorów.tworzą.w sądach.rejonowych.co.najmniej.dwa.odrębne.zespoły.kura-
torskie4..Zarówno.kuratorzy.karni,.jak.i rodzinni,.dzielą.się.na.kuratorów.za-
wodowych.i społecznych..W odniesieniu.do.nieletnich.oraz.w sprawach.opie-
kuńczych.rodzinni.kuratorzy.sądowi.sprawują.nadzory,.podczas.gdy.skazani.
dorośli.obejmowani.są.dozorem.[Borowski,.Wysocki.2001,.s..151].

Sprawowanie.nadzorów.i dozorów.posiada.wiele.cech.wspólnych..Przede.
wszystkim.jest.ono.nastawione.na.uzyskanie.pozytywnych.zmian.w osobowo-
ści.podopiecznego,.ale.przy.jego.świadomym.udziale..Kurator.pomaga,.udziela.
wsparcia.i motywuje.do.podejmowania.zadań,.ale.nie.wyręcza.podopiecznego..
Jest.to.zatem.pomoc.uzdalniająca.do.samopomocy..Kurator.wpływa.także.na.
zmianę.relacji.w środowisku,.stara.się.nie.tylko.zmienić.nastawienie.podopiecz-
nego.do.środowiska,.ale.równocześnie.przekonuje.otoczenie.do.udzielenia.mu.
pomocy,.zapobiega.wykluczeniu.społecznemu.[Jedynak.2005].

Według.danych.zaprezentowanych.na.stronie.internetowej.Krajowej.Rady.
Kuratorów,.w roku.2011.funkcjonowało.w Polsce.518.zespołów.kuratorskiej.
służby. sądowej,. a  pracowało. w  nich. ponad. 5.000 kuratorów. zawodowych.
(1.977.kuratorów.rodzinnych.oraz.3.137.kuratorów.karnych),.a ponad.30.000.
osób.pełniło.funkcję.kuratorów.społecznych..

Dalsza. część. artykułu. zostanie. poświęcona. kuratorom. sądowym. ds.. ro-
dzinnych.i nieletnich,.pozostających.w kręgu.zainteresowań.autorki.

Zadania kuratorów sądowych ds. rodzinnych i nieletnich

Stosownie.do.art..12.§1.pkt.3.ustawy.–.Prawo.o ustroju.sądów.powszechnych.
(u.s.p.).-.wydział.rodzinny.i nieletnich.(sąd.rodzinny).jest.wydziałem.sądu.re-
jonowego.do.spraw:
1.. z zakresu.prawa.rodzinnego.i opiekuńczego;
2.. dotyczących.demoralizacji.i czynów.karalnych.nieletnich;
3.. dotyczących. leczenia. osób. uzależnionych. od. alkoholu. oraz. od. środków.

odurzających.psychotropowych;
4.. należących.do.sądu.opiekuńczego.na.podstawie.odrębnych.ustaw.[Haak.

2010,.s..527].
4.Ustawa.dopuszcza.utworzenie.w danym.sądzie. rejonowym.tylko. jednego.zespołu.kuratorskiej.
służby.sądowej,.który.realizowałby.zarówno.orzeczenia.w sprawach.karnych.oraz.rodzinnych.i nie-
letnich,.jeśli.powołanie.większej.ich.liczby.byłoby.niecelowe.[art..39.2].
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Kurator. ds.. rodzinnych. i  nieletnich. pełni. równie. istotną. rolę. w  obu. fa-
zach.postępowania. sądowego,.w postępowaniu.przed.wydaniem.orzeczenia,.
jak.i w postępowaniu.wykonawczym..A zatem.do.najważniejszych.zadań.kura-
torów.rodzinnych.należą:.przeprowadzanie.wywiadów.środowiskowych.o cha-
rakterze. diagnostycznym. w  postępowaniu. rozpoznawczym. i  wyjaśniającym,.
pełnienie.nadzorów:.w sprawach.opiekuńczych,.nad.nieletnimi.oraz.osobami.
zobowiązanymi.do.leczenia.uzależnienia.alkoholowego,.a także.obecność.przy.
kontaktach.rodziców.z małoletnimi.i praca.w ośrodkach.kuratorskich.

Ponadto. do. tzw.. innych. spraw,. w  których. kurator. podejmuje. czynności.
kontrolne,.bada.warunki.życiowe.osób.poddanych.opiece,.współpracuje.z Po-
wiatowym.Centrum.Pomocy.Rodzinie.(PCPR).i sądem,.zaliczamy:
–. sprawy.rodzin.zastępczych.(art..109.§.2.pkt.5.i §.5.k.r.o.);
–. sprawy. małoletnich. przebywających. w  placówkach. opiekuńczo-wycho-

wawczych.(art..109.§.2.pkt.5.i §.4.k.r.o.);
–. opiekę.nad.małoletnimi.(§.308.regulaminu.wew..urzędowania.sądów.po-

wszechnych);
–. opiekę. nad. osobami. ubezwłasnowolnionymi. (§. 308. regulaminu. wew..

urzędowania.sądów.powszechnych);
–. przymusowe.odebranie.osoby.podlegającej.władzy.rodzicielskiej.lub.pozo-

stającej.pod.opieką.(art..598.k.p.c.).[Jankowiak,.2006].
Wśród. zadań. kuratorów. zawodowych. należałoby. wymienić. również. te.

o  charakterze. organizacyjno-biurowym.. Są. one. związane. z  pozyskiwaniem.
i przygotowaniem.kuratorów.społecznych.do.wykonywania.zadań,.organizo-
waniem.i kontrolą.pracy.podległych.kuratorów.społecznych.oraz.innych.insty-
tucji,.którym.powierzono.sprawowanie.nadzorów.lub.dozorów..Ponadto.trzeba.
uwzględnić.czynności.organizacyjne.związane.z prowadzeniem.postępowania.
wykonawczego.i uczestnictwo.w posiedzeniach.wykonawczych.sądu.[Jedynak,.
Stasiak.2007].

Zadania,. jakie. stawia. się. przed. kuratorami. w  ramach. modelu. kurateli.
wychowującej,. wymagają. od. nich. kompleksowego. przygotowania. oraz. do-
świadczenia. w  postępowaniu. z  osobami. „trudnymi”.. Jak. widać. po. analizie.
wymienionych.wyżej.zadań,.podmiotem.oddziaływań.kuratorów.rodzinnych.
są.osoby.w różnym.wieku,.z różnymi.doświadczeniami. i oczekiwaniami..Są.
wśród.nich.nieletni.sprawcy.czynów.karalnych;.dzieci.wymagające.opieki.i po-
mocy. terapeutycznej;.osoby.dorosłe,.nierzadko.uzależnione.od.alkoholu;. ro-
dziny.niewydolne.wychowawczo;.środowiska.patologiczne..Kurator.musi.więc.
dysponować.określoną.wiedzą.z różnych.dyscyplin.naukowych.–.pedagogiki,.
psychologii,.socjologii.czy.prawa..Niezbędne.jest.interdyscyplinarne.podejście.
do.każdej.trudnej.sytuacji..

Jedną.z podstawowych.metod.pracy.kuratorów.jest.tzw..Casework,.a więc.
praca. z  indywidualnym. przypadkiem.. Jedną. z  najpopularniejszych. definicji.
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tego.terminu.stworzył.S..Bowers.[za:.Kalinowski.1984,.s..160],.który.uznał,.
że.metoda.indywidualnych.przypadków.„jest.sztuką,.w której.wiedza.życiowa.
i nauka.o człowieku.oraz.środowisku,.a także.umiejętności.obcowania.z ludź-
mi.–.są.użyte.w celu.zmobilizowania.sił.w jednostce.i odpowiedniej.pomocy.
w społeczeństwie.dla.ulepszenia.wzajemnego.przystosowania.się.jednostki.i jej.
środowiska”.

Indywidualizacja.oddziaływań.zakłada.dokonanie.na.wstępie.szczegółowej.
diagnozy.sytuacji.podopiecznego,.poznania.jego.historii,.doświadczeń,.proble-
mów.i ograniczeń,.słabych.i mocnych.stron.oraz.rozpoznania.dostępnych.za-
sobów.w otoczeniu.najbliższych.i w środowisku.życiowym,.mogących.udzielić.
wsparcia.w procesie.jego.społecznej.readaptacji..W oparciu.o diagnozę.kurator.
przygotowuje.program.działań.naprawczych.w odniesieniu.do.podopiecznego.
i jego.otoczenia,.wskazuje.koalicjantów.mogących.udzielić.wsparcia.w realiza-
cji.programu,.określa.horyzont.czasowy.spodziewanych.efektów.swoich.dzia-
łań.i sposób.ewaluacji.uzyskiwanych.wyników.[Jedynak.2005]..

Na.mocy.§3.Rozporządzenia.Ministra.Sprawiedliwości.z dnia.12.czerwca.
2003.roku.w sprawie.szczegółowego.sposobu.wykonywania.uprawnień.i obo-
wiązków.kuratorów.sądowych,.do.obowiązków.kuratora.rodzinnego,.któremu.
powierzono.sprawowanie.nadzoru,.należy:.
1.. zaznajomienie.się.z aktami.sprawy.i innymi.niezbędnymi.źródłami.infor-

macji.o podopiecznym,.a w szczególności.z przebiegiem.dotychczasowych.
nadzorów;

2.. nawiązanie.pierwszego.kontaktu.z podopiecznym,.nie.później.niż.w ciągu.
7.dni.od.daty.wpływu.prawomocnego.orzeczenia.do.zespołu.kuratorskiej.
służby.sądowej;

3.. pouczenie.podopiecznego.o prawach.i obowiązkach.wynikających.z orze-
czenia.sądu.oraz.omawianie.sposobu.i terminu.jego.realizacji;

4.. zaplanowanie.wobec.podopiecznego.oddziaływań.profilaktyczno-resocja-
lizacyjnych.i opiekuńczo-wychowawczych;

5.. współpraca.z rodziną.podopiecznego.w zakresie.oddziaływań,.o których.
mowa.w pkt..4;

6.. udzielenie.podopiecznemu.pomocy.w organizowaniu.nauki,.pracy.i czasu.
wolnego.oraz.w rozwiązaniu.trudności.życiowych;

7.. kontrola. zachowania. podopiecznego. w  miejscu. zamieszkania,. pobytu,.
nauki.i pracy;

8.. współdziałanie.z organizacjami,.instytucjami,.stowarzyszeniami.i innymi.
podmiotami,.których.celem.działania.jest.pomoc.podopiecznym.
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Organizacja badań

Niniejszy. artykuł. ma. charakter. empiryczny.. Wykorzystano. tu. metodę. son-
dażową..Przedmiotem.badań.za.pomocą.sondażu.są.nie.tylko.opinie.i posta-
wy.jednostek,.ale.również.ich.cechy,.a także.fakty.czy.wydarzenia.społeczne..
Podstawą.wyodrębnienia. tej.metody. z  szeregu. innych.metod.naukowych. są.
poszczególne,. ściśle. określone. etapy. czynności. badawczych.. Obejmują. one:.
wybór.określonej.populacji.do.badań,.dobór.zbiorowości.próbnej,.wybór.tech-
niki.badawczej.(ankieta,.wywiad.kwestionariuszowy).oraz.rodzaj.analizy.uzy-
skanych.w ten.sposób.wyników.[Turowski.1992,.s..65].

Wybór.określonej.metody.badawczej.(sondażowej).zdeterminowany.został.
podjętą.problematyką.badawczą..Przedmiotem.badań.są.opinie.osób,.objętych.
nadzorem. kuratorów. sądowych. ds.. rodzinnych. i  nieletnich,. dotyczące. cech.
kuratorów.sądowych..Dla.potrzeb.badawczych.skonstruowany.został.kwestio-
nariusz.ankiety..Badania.przeprowadzono.wśród.30.dorosłych.osób,.objętych.
nadzorem.kuratorskim.w sprawach.opiekuńczych.(15).lub.związanych.z uza-
leżnieniem.od.alkoholu.(10)..Ponadto.wypowiedzieli.się.rodzice.(5).młodych.
ludzi.objętych.nadzorem.jako.nieletni..Łącznie.30.respondentów..Wszyscy.ba-
dani.zamieszkują.na.terenie.m..st..Warszawa.

W niniejszym.artykule.zostanie.przedstawiona.tylko.część.uzyskanych.wy-
ników,.dotycząca.cech.przywódczych,.które.respondenci.uważają.za.pożądane.
w osobie.kuratora.sądowego..Zadaniem.badanych.było.nie.tylko.wskazać.naj-
ważniejsze.ich.zdaniem.cechy,.ale.także.krótko.uzasadnić,.z jakimi.konkretny-
mi.działaniami.kuratorów.wiążą.się.takie.przymioty.

Wyniki badań dotyczące cech przywódczych kuratorów sądowych

W literaturze.przedmiotu.możemy.znaleźć.wiele.przykładowych.cech,.uwa-
żanych.za.wartościowe.w kontekście.pełnionej.roli.przywódcy..J..Adair.[2010,.
s.. 29]. wymienia. m.in.. umiejętność. podejmowania. decyzji,. energię,. humor,.
poczucie.sprawiedliwości,.determinację,.pewność.siebie,.poczucie.obowiązku.
i inne..

Natomiast. J.M.. Kouzes. i  B.Z.. Posner. [2010,. ss.. 25–27],. na. podstawie.
badań.wśród.75.tysięcy.osób.z całego.świata,.prezentują.najważniejsze.cechy.
przywódcy,.wskazywane.niezależnie.od.płci,.wieku,.wykształcenia,.pochodze-
nia.czy.zajmowanego.stanowiska.i funkcji.badanych..Są.to.cztery.cechy,.po-
nadczasowe.zdaniem.badaczy,.których.ludzie.poszukują.u przywódcy:
–. uczciwość;
–. dalekowzroczność;
–. zdolność.inspirowania.innych;.
–. kompetencja.

Autorzy.zwracają.uwagę,.że.wyniki.badań.okazują.się.zaskakująco.jedno-
lite.od.wielu. lat.–.podane.cechy. zwyciężały.w 1987,.1995,.2002.oraz.2007.
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roku.. Poza. czterema. wyżej. wymienionymi. przymiotami. dla. respondentów.
ważne.są.również:.inteligencja,.bezstronność,.bezpośredniość,.wyrozumiałość,.
otwartość. na. pomysły. innych,. niezawodność,. umiejętność. współdziałania,.
odwaga,.konsekwencja,.empatia,.kreatywność,.dojrzałość,.ambicja,.lojalność,.
opanowanie,.niezależność..Daje. to. łącznie.dwadzieścia.najważniejszych.cech.
przywódcy.

W opisywanych.badaniach,.osoby.objęte.nadzorem.kuratorskim.otrzyma-
ły.listę.szesnastu.cech.przywódcy,.a ich.zadaniem.było.wybrać.spośród.nich..
6.najważniejszych,.którymi.ich.zdaniem.powinien.odznaczać.się.w swej.pracy.
kurator.sądowy..Ponadto.miały.wypisać.przykłady.zachowań.kuratorów,.które.
w  ich. opinii. odzwierciedlają. te. cechy.. Każda. z  badanych. osób. potwierdziła.
tezę,.że.kuratora.sądowego.można.postrzegać.jako.specyficznego.przywódcę,.
lidera,.w zależności.od.cech,.jakimi.się.odznacza..Uzyskane.wyniki.dotyczące.
pożądanych.cech.przywódczych.kuratora.sądowego.prezentuje.tabela.poniżej.
Tabela 1. Pożądane cechy przywódcze kuratora sądowego

Cecha Ilość.respondentów.(%).dokonują-
cych.wyboru.danej.cechy

Uczciwość 26.(86,6%)
Kompetencja 22.(73,3%)
Wyrozumiałość 20.(66,6%)
Konsekwencja 20.(66,6%)
Bezstronność 16.(53,3%)
Empatia 14.(46,6%)
Zdolność.inspirowania.innych 8.(26,6%)
Inteligencja 8.(26,6%)
Bezpośredniość 8.(26,6%)
Dalekowzroczność 8.(26,6%)
Kreatywność 8.(26,6%)
Niezawodność 6.(20%)
Odwaga 6.(20%)
Umiejętność.współdziałania 4.(13,3%)
Niezależność 4.(13,3%)
Opanowanie 2.(6,6%)

Źródło:.opracowanie.własne..

Porównując. uzyskane. wyniki. z  tymi,. jakie. otrzymali. J.. M.. Kouzes. i  .
B..Z..Posner.[2007],.widać.wyraźnie,.że.uczciwość.i w tym.przypadku.plasuje.
się.na.pierwszym.miejscu.(wskazało.ją.86,6%.respondentów)..Podopieczni.ku-
ratorów.uważają,.że.osoba,.która.będzie.pomagać.im.w pokonywaniu.trudności.
życiowych,.musi.być.godna.zaufania..Kandydat.na.przywódcę.musi.przekonać.
innych.o swojej.prawdomówności,.pokazać.swoim.postępowaniem,.że.stosuje.
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się.do.zasad.i norm.etycznych..Od.przedstawicieli.Wymiaru.Sprawiedliwości.
wymaga.tego.m.in..Kodeks.Etyki.Kuratora.Sądowego.[2004],.którego.art..3.
stanowi,.iż:.„kurator.sądowy.winien.kierować.się.zasadami.uczciwości,.honoru.
i szacunku.dla.innych.osób.oraz.przestrzegać.dobrych.obyczajów”..

Badani.tak.uzasadniali.wybór.tej.cechy:.„kurator.nie.powinien.kłamać”,.
„nie.może.robić.nic.bez.mojej.wiedzy,.za.plecami”,.„dobrze,.jak.informuje.mnie.
na.bieżąco,.co.zamierza.zrobić.w mojej.sprawie”,.„fajnie,.jak.mówi.wprost.od.
razu,.co.myśli.i jak.to.widzi”,.„nie.może.obgadywać.mnie.z sąsiadką”..Powyż-
sze.wypowiedzi.obrazują,.jak.ważna.dla.podopiecznych.jest.prawdziwa.relacja.
z kuratorem,.pozbawiona.fałszu,.obłudy.i zakłamania..Podopieczni.wyrażają.
opinię,.iż.wolą.usłyszeć.negatywne.informacje.o sobie,.swojej.sytuacji.wprost.
od.kuratora,.a nie.dowiadywać.się.później.z akt.sądowych.

Jak. pisze. K.. Konopka. [2012],. aby. kurator. mógł. nauczyć. podopiecznego.
uczciwości,.sam.musi.dać.mu.dobry.przykład..A więc.przede.wszystkim.kurator.
musi.być.uczciwy.wobec.nadzorowanego.i innych.ludzi.(np..członków.jego.ro-
dziny),.tzn..m.in..dotrzymywać.danego.słowa;.mówić.prawdę,.nawet.wtedy,.gdy.
nie.jest.ona.wygodna;.pracować.rzetelnie,.a nie.udawać,.że.pracuje;.unikać.fikcji;.
nie.manipulować.podopiecznym,.ale.uczciwie.z nim.współpracować..„Jeśli.nie.
masz.zaufania.do.posłańca,.nie.uwierzysz.w przesłanie”,.twierdzą.J..M..Kouzes.
i B..Z..Posner.[2012,.s..33].

Na. drugim. miejscu. respondenci. uznali. za. ważne. kompetencje. kuratora.
–.73,3%.osób.wybrało.tę.cechę..Aby.odpowiedzieć.na.wezwanie.przywódcy,.
ludzie.muszą.mieć.pewność,. że. jest. on.osobą.kompetentną. i potrafi. zagwa-
rantować.im.osiągnięcie.celu..Posiadane.doświadczenie.i umiejętność.dokona-
nia.trafnej.analizy.sytuacji.są.elementami,.na.podstawie.których.dokonujemy.
oceny.kompetencji.lidera..Przywódca,.którego.kompetencje.zostaną.zakwestio-
nowane,.ma.małe.szanse.na.sukces.[Kouzes.i Posner.2012,.s..31]..

Kompetencje. przywódcze. to. nic. innego. jak. lista. dotychczasowych. osią-
gnięć. zawodowych,. poparta. dowodami. na. efektywność. podejmowanych.
działań..W przypadku.kuratora.chodzi.o aktywne.uczestnictwo.w sytuacjach.
i  wydarzeniach,. gromadzenie. wiedzy. i  wyciąganie. wniosków. na. przyszłość..
Podopieczni.podkreślali.w swoich.wypowiedziach,.że:.„liczy.się.nie.tyle.sama.
wiedza,.co.umiejętność.jej.zdobycia”,.„ważne,.aby.kurator.umiał.znaleźć.od-
powiedź.na.moje.pytanie,.wiedział.ewentualnie,.kogo.zapytać”.oraz.„dobrze,.
jak.kurator.szybko.podejmuje.decyzje.i od.razu.wie,.jak.mi.pomóc,.zaraz.jak.
zadzwonię.z problemem”..

Podopieczni.objęci.nadzorami.kuratorów.to.osoby.uzależnione.od.alkoho-
lu.i narkotyków,.nierzadko.karane,.uczniowie.i absolwenci.szkół.specjalnych,.
wychowankowie.placówek.wychowawczych.i resocjalizacyjnych..Praca.kurato-
rów.w tak.zróżnicowanym.środowisku.podopiecznych.powoduje.konieczność.
ciągłego.dokształcania,.zdobywania.wiedzy.z różnych.dziedzin..Profesjonalizm.
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kuratora.to.nie.tylko.umiejętność.nawiązywania.kontaktów.z podopiecznymi,.
ale.przede.wszystkim.interdyscyplinarne.podejście.i wszechstronna.analiza.sy-
tuacji..Jak.pisze.K..Konopka.[2012]:.„Kurator.absolutnie.nie.powinien.trzymać.
się.swojej.pierwotnej.diagnozy.i wybranych.metod.oddziaływań,.tylko.poprzez.
ciągłe. analizy. i  refleksje. stale. uzupełniać. diagnozę. i  doskonalić. swoją. pracę.
resocjalizacyjną”.

Kolejne. cechy,. które. zyskały. ex aequo. poparcie. aż. 66,6.%.badanych. to:.
konsekwencja.i wyrozumiałość..Konsekwencja.w pracy.kuratora.postrzegana.
jest.przez. jego.podopiecznych.na.wiele. sposobów..W prezentowanych.bada-
niach.respondenci.tak.określali.tę.cechę.u kuratorów:.„jak.mówi,.że.przyjdzie.
jutro,. to.musi.przyjść”,. „jeśli. tłumaczy.mojemu.synowi,. że. jak. ten.nie.prze-
stanie.wagarować. to. trafi.do.placówki,. to.powinien. tego.dopilnować”,. „gdy.
mi.w czymś.pomaga,. to.powinien.doprowadzić.do.końca”..Z konsekwencją.
wiąże.się.również.nierozerwalnie.systematyczność,.czyli.obowiązek.prowadze-
nia.pracy.kuratora.w sposób.planowy.i konsekwentny..Zasada.ta.stanowi.swo-
istą.odpowiedź.na.negatywne.procesy,.których.długotrwały. i  systematyczny.
wpływ.doprowadził.podopiecznego.do.sytuacji,.w której.konieczna.była.inter-
wencja.sądu.[Jedynak,.Stasiak.2012,.s..591].

Z kolei.wyrozumiałość.traktowana.jest.przez.podsądnych.bardzo.osobiście..
Utożsamiają.ją.niekiedy.z tolerancją..Podają.przykłady.sytuacji,.kiedy.to.ku-
rator.wykazuje.się.wyrozumiałością,.np.:.„nie.zawsze.mam.w domu.porządek,.
ale.on.to.rozumie”,.„miewam.gorsze.dni,.wtedy.jestem.nieprzyjemny,.ale.to.nie.
znaczy,.że.trzeba.to.od.razu.do.akt.wpisywać”,.„czasami.zdarza.mi.się.o czymś.
zapomnieć,. co.mam.do. zrobienia,. kurator. to. rozumie”..Dla.kuratora.każdy.
podopieczny.jest.wyjątkowy,.ma.specyficzne.właściwości.i problemy.i dlatego.
do.każdego.należy.stosować.podejście.adekwatne.do.jego.potrzeb..

Bezstronność,.rozumiana.tu.jako.obiektywizm,.w przypadku.kuratora.jest.
cechą.bezcenną..Rodziny,.z którymi.na.co.dzień.współpracują.przedstawiciele.
wymiaru.sprawiedliwości,.dotknięte.są.wieloma.konfliktami,.nierzadko.poja-
wiają.się.tam.separacje.i rozwody..Każda.ze.stron.konfliktu.oczekuje.pomocy,.
wsparcia,.a jednocześnie.chciałaby.być.osobą.wygrywającą.potyczkę.i poczuć.
przewagę. nad. rywalem.. Od. kuratora. sądowego. wymaga. się. bezstronności,.
ale.z drugiej.strony,.jak.przyznają.sami.respondenci:.on.„powinien.być.obiek-
tywny,. ale. lepiej. jak. ma. zdanie. bliższe. mojemu”.. Przywódca. nie. kieruje. się.
ani.sympatią.ani.antypatią,.tylko.własnymi.kwalifikacjami.i umiejętnościami.
zawodowymi,.a także.dokonuje.obiektywnie.wszechstronnej.analizy.sytuacji.
i oceny.osoby.mu.podległej..

Empatia,.jako.ważna.cecha.przywódcy,.uplasowała.się.na.kolejnym.miej-
scu.. Wskazało. ją. 46,6%. respondentów.. Podopieczni. sądu. to. osoby. bardzo.
różne:.z wyrokami,.po.przejściach,.nierzadko.pochodzące.z rodzin.patologicz-
nych..Umiejętność.wczucia.się.w ich.sytuację. i próba.zrozumienia.odczuwa-
nych.przez.nich.emocji.ułatwi.kuratorowi.nawiązanie.kontaktu,.a także.dalszą.
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współpracę.z  tymi.osobami..Jest. to.zadanie.wbrew.pozorom.bardzo.trudne,.
o czym.świadczą.wypowiedzi.badanych:.„on.mnie.i tak.nigdy.nie.zrozumie,.
bo. żyjemy.w dwóch. różnych. światach”,. „nieważne,. jak.bardzo. się. stara. ten.
kurator,. to. i  tak.wychowani.byliśmy.na. różne. sposoby”..Niewątpliwie.bycie.
empatycznym.pomaga.w pracy.z osobami.niedostosowanymi.społecznie.i ich.
bliskimi.. Tylko. naprawdę. autentyczna. relacja. i  pełne. zrozumienie. drugiego.
człowieka. sprawią,. że. kurator. jako. przywódca. poprowadzi. podopiecznego.
„słuszną.drogą”.i pomoże.mu.w lepszym.funkcjonowaniu.społecznym.

Cechy.takie,.jak:.zdolność.inspirowania.innych,.inteligencja,.bezpośredniość,.
dalekowzroczność.i kreatywność.zyskały.głosy.26,6.%.badanych..Warto.zwrócić.
uwagę.na.dalekowzroczność,.którą.w badaniach. J..M..Kouzes. i B..Z..Posner.
[2007].wskazało. jako.ważną.cechę.przywódcy.71%.respondentów..Jak.podają.
wymienieni.autorzy.[2012,.s..29],.ludzie.oczekują.od.swoich.liderów.umiejętno-
ści.wybiegania.w przyszłość.i trafnej.oceny.przyszłych.możliwości..Określenie.
wspólnej.wizji.lub.celu.sprawia,.że.ludzie.zaczynają.dostrzegać.i rozumieć.sens.
swoich.działań. i wysiłków,.potrafią.wybiec.myślą.w przyszłość. i dostrzec.dal-
sze.osiągnięcia.i sukcesy..Dlatego.większość.osób.pragnie,.aby.przywódca.miał.
jasno.zdefiniowane.cele.i wizję.przyszłości..Stwierdzenie.to.koresponduje.z jedną.
z zasad.wspomnianej.już.wyżej.metody.pracy.kuratora,.mianowicie.caseworku..
Chodzi. o  tzw.. zasadę. kształtowania. perspektyw.. Działania. kuratora. powin-
ny. zmierzać.do.kształtowania.u podopiecznego. zdolności.planowania.własnej.
przyszłości,.wyznaczania.celów.i cierpliwego.ich.realizowania.[Jedynak,.Stasiak.
2012,.s..590]..Jednak.być.może.podopieczni.sądu.dlatego.nie.wskazują.daleko-
wzroczności. jako.cechy. jednej. z najważniejszych.u kuratorów,.ponieważ. sami.
mają.problem.na.co.dzień.z perspektywicznym.myśleniem..

Najmniej.istotnymi.cechami.przywódcy.w prezentowanym.badaniu.oka-
zały. się:. niezawodność. (20%),. odwaga. (20%),. umiejętność. współdziałania.
(13,3%),.niezależność.(13,3%).i opanowanie.(6,6%)..

Zakończenie

Kuratela. sądowa.w Polsce.posiada.charakter.usługowy.dla. sądu. i  jest. z nim.
historycznie.i funkcjonalnie.ściśle.związana..Wykonuje.na.jego.potrzeby.zada-
nia.o charakterze.diagnostycznym.i wychowawczo-resocjalizacyjny,.związane.
z działalnością.sądów.karnych.i rodzinnych,.które.są.realizowane.w środowi-
sku.otwartym.

Podopieczni.kuratorów.odgrywają.różne.role.społeczne.i wchodzą.w skom-
plikowane. układy. relacji. rodzinnych,. sąsiedzkich,. rówieśniczych,. szkolnych,.
zawodowych,. społecznych,. które. mogą. na. nich. oddziaływać. destrukcyjnie.
i demoralizująco.albo.przeciwnie.–.pozytywnie,.mobilizująco.i korygująco..

Kuratorzy,.prowadząc.swoją.działalność.w środowisku.otwartym,.w spo-
sób.konieczny.wchodzą.w te.sytuacje,.rozpoznają. je,.definiują.przeciwników.
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i sprzymierzeńców.swoich.wysiłków.naprawczych.i starają.się.tak.zorganizować.
dostępne.w środowisku.zasoby,.aby.wytworzyć.układ.wspierający.wychowanie.
i resocjalizację.[Jedynak.2007,.s..5].

W  tym. kontekście. zasadnym. jest. rozpatrywanie. roli. kuratora. sądowego.
jako.przywódcy,.lidera.w środowisku,.w którym.żyją.i funkcjonują.jego.pod-
opieczni..„Przywództwo.jest.relacją.pomiędzy.tymi,.którzy.chcą.przewodzić,.
a tymi,.którzy.odpowiadają.na.ich.wezwanie.i chcą.za.nimi.podążyć”.[Kouzes.
i Posner.2010,.s..21]..I to.właśnie.charakter.owej.relacji.ma.kluczowe.znacze-
nie.w kształtowaniu.przyszłych.sukcesów..Innymi.słowy,.współpraca.kuratora.
z  podopiecznym.będzie. zależała.nie. tylko.od.posiadanych.przez.niego. cech.
przywódczych,.ale.także.od.podejścia.osoby.nadzorowanej..Tylko.relacja.opar-
ta.na.wzajemnym.zaufaniu.i szacunku.jest.gwarancją.wspólnego.sukcesu..

Wyniki. zaprezentowanych. powyżej. badań. wskazują,. iż. z  perspektywy.
podopiecznych.sądu.najważniejszymi.cechami.przywódczymi.kuratorów.sądo-
wych.są:.uczciwość,.kompetencje,.wyrozumiałość.i konsekwencja..

Kuratorzy.muszą.pamiętać,.że.przywództwo.to.nie.tylko.wykorzystywanie.
władzy.i ograniczanie.się.do.kontrolowania.podległych.nam.osób.poprzez.wy-
dawanie.im.poleceń,.choć.takie.podejście.czysto.kontrolne.jest.oczywiście.dużo.
łatwiejsze..W pracy.wychowawczo-resocjalizacyjnej.liczy.się.przede.wszystkim:.
„głęboki.nurt.humanizmu,.poczucie.odpowiedzialności,.przyjazny.i życzliwy.
stosunek.do.człowieka” [Grzegorzewska.1967].
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Świadomość oddziaływania reklamowego 
na aktywność konsumencką

Awareness of the advertising impact on consumer activity

Abstract: This paper attempts to examine some aspects of the impact on 
others through advertising. The aim was to investigate the degree of con-
sumer awareness in relation to the impact of advertising. It was examined 
a random group of 250 respondents.

Results indicate that the respondents are aware that advertising affects 
them. Small proportion of claims that are not subjected to advertising. The 
real needs or compliance with the professed worldview promotes a more 
open approach to advertising. Higher economic resources makes easier suc-
cumbing to the pressure. Factor that leads to the purchase is also a price of 
product.

Key-words: consumer awareness, advertising, impact on consumers.

Reklama.jako.zjawisko.obecne.permanentnie.w życiu.niemal.każdego.człowie-
ka.wywołuje.wiele.różnorodnych.emocji..Wynika.to.chociażby.z jej.funkcji.czy.
mnogości. rodzajów..Nie. sposób.uniknąć.kontaktu. z nią,. gdyż.współcześnie.
przenika.ona.praktycznie.każdą.dziedzinę.ludzkiej.aktywności..Praca,.wypo-
czynek,.zabawa,.zachowania.intymne,.narodziny.czy.śmierć.–.we.wszystkich.
tych.sferach.reklama.jest.wszechobecna.

Dzięki.niej.zwiększa.się.wiedza.w zakresie.nowoczesnych,.ciekawych,.przy-
datnych.rozwiązań,.korzystamy.z różnorodnych.ułatwień.na.gruncie.zawodo-
wym.i prywatnym..Ale.też.jej.oddziaływanie.skłania.człowieka.do.nabywania.
produktów.zupełnie.niepotrzebnych,.a nawet.niekorzystnych.po.to,.by.wygrać.
w wyścigu.na.posiadanie.najnowszego.modelu.nart,.samochodu,.kina.domo-
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wego.itp..I nie.samo.posiadanie.owych.dóbr.jest.tu.najważniejsze,.a niejedno-
krotnie.świadomość,.że.w ten.sposób.podnosi.się.nasza.pozycja.w społecznej.
hierarchii,.a także.poczucie.własnej.wartości.

Gruntowna. przebudowa. społeczno-ekonomiczna,. następująca. jako. efekt.
przemiany.ustrojowej.spowodowała.gwałtowny.rozwój.przemysłu.reklamowe-
go.. Niewyobrażalnie. szybki. wzrost. obecności. towarów. na. rynku. i. zachwyt.
ich.mnogością.uruchomiły.pokłady.konsumpcjonizmu,.które.reklama.musia-
ła.zagospodarować..O ile.jej.początki.mogły.być.produktem.indywidualnych.
sprzedawców,.o tyle.współczesna.reklama.musi.być.już.dziełem.sztabu.fachow-
ców..Wkroczyli.specjaliści.od.perswazji,.dysponujący.wieloma.niekonwencjo-
nalnymi. technikami. oddziaływania. reklamowego. na. potencjalnego. klienta..
Potrzeba.znajomości.zjawisk.psychologicznych,.metod.oddziaływania,.języka,.
nowych.trendów.wymusza.aktywny.udział.różnorodnych.ekspertów.w proce-
sie.tworzenia.reklamy.

Im.bardziej. subtelne.metody.wpływu.zostaną.zastosowane,. tym.częściej.
nasza. świadomość. nie. bierze. udziału. lub. bierze. w  ograniczonym. stopniu,.
w procesie.nabywania.produktów..Im.bardziej.ten.element.towarzyszący.nam.
od.pradawnych.czasów.spełnia,.oprócz.swej.podstawowej.funkcji,.również.es-
tetyczną,.im.bardziej.reklama.jest.dobra.i interesująca.i.posiada.walory.arty-
styczne,.tym.trudniej.konsumentom.samodzielnie.podejmować.decyzje..

Wśród.czynników.decyzyjnych.ważne.są.te.natury.wewnętrznej.takie,.jak.
aktywizatory.ludzkiego.działania:.potrzeby,.motywacje.i postawy.oraz.bardziej.
osobiste,. jak. wiek,. płeć. czy. temperament.. Nie. bez. znaczenia. jest. także. rola.
czynników.o charakterze.zewnętrznym,.w tym.dochodów.czy.przynależności.
do.określonej.grupy.społecznej..Interesujące.wydaje.się.uzyskanie.informacji.na.
temat.uświadamiania.sobie.przez.osoby.badane,.czyli.przeciętnych.konsumen-
tów,.sposobów.i czynników.oddziaływania.reklamowego.oraz.jego.elementów..
W niniejszej.pracy.podjęto.próbę.ukazania.niektórych.aspektów.wywierania.
wpływu.na.innych.poprzez.reklamę..Celem.badań.stanowiących.podstawę.ni-
niejszego.opracowania.jest.zbadanie.stopnia.świadomości.konsumentów.w od-
niesieniu.do.wpływu.wywieranego.na.nich.poprzez.reklamę..

Analizując.wpływ.działań.promocyjnych.na. zachowania.konsumpcyjne,.
przyjęto,. iż. są. to. zachowania. związane. z  wszelką. działalnością. danej. osoby.
w celu.pozyskania.oraz.użytkowania.dóbr.lub.usług,.łącznie.z procesem.decy-
zyjnym.poprzedzającym.i determinującym.taką.aktywność..Pojęcie.konsumen-
ta.odnieść.należy.zarówno.do.jednostki.spożywającej.określone.dobra.i usługi,.
jak.i do.nabywającej.i decydującej.o ich.kupnie.oraz.zastosowaniu..W rzeczy-
wistości.ostateczny.konsument.nie.zawsze.jest.nabywcą.danego.produktu.oraz.
nie.zawsze.jest.osobą.podejmującą.ostateczną.decyzję.o jego.zakupie.

Reklama.należy.do.grupy. tych.działań.promocyjnych,.których. celem. jest.
oddziaływanie.na.odbiorcę,.a polegających.na.przekazywaniu.informacji.w celu.
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zwiększenia.wiedzy.na.temat.towarów.[Sznajder.1993]..Treść.będąca.podstawą.
kampanii. reklamowych. zapisywana. jest. w  postaci. ciągu. komunikatów,. które.
docierają.do.odbiorcy.za.pomocą.różnych.mediów..Ostateczny.efekt.zależy.od.
sposobu.skonstruowania.poszczególnych.informacji,.powiązań.pomiędzy.nimi.
oraz.nastawienia.odbiorcy..Przekaz.reklamowy.ma.dość.specyficzny.charakter,.
adresowany.jest.bowiem.do.osób.nim.jeszcze.nie.zainteresowanych..Reklama.jest.
instrumentalnym.procesem.komunikowania. się,. którego.podstawową. funkcją.
staje.się.wpływanie.na.decyzję.o dokonaniu.zakupu.lub.utrzymanie.w świado-
mości.identyfikacji.oferty.w stosunku.do.innych.ofert.konkurencyjnych..

Podejmowanie.decyzji.polega.na.wyborze.określonego.działania.ze.zbio-
ru.zachowań.możliwych.w konkretnej.sytuacji.[Kozielecki.1992]..Proces.ten.
określają.czynniki.związane.z decydentem,.cechami.sytuacji.decyzyjnej,.prze-
widywaniem.skutków.pozytywnych.i negatywnych.oraz.wartością.przedmiotu.
dla.osoby.tę.decyzję.podejmującej..Proces.ten.ma.charakter.ściśle.wybiórczy.
oraz.hierarchiczny..Selekcyjny.charakter.decyzji.oznacza.przyjęcie.określonej.
możliwości. ze. wszystkich. dostępnych.. Hierarchiczność. oznacza. tworzenie.
ustalonego.porządku.w oparciu.o preferencje.decydenta.w grupie.potencjal-
nych.alternatyw..Proces.zakupu.wiąże.się.z jednokrotnym.lub.wielokrotnym.
podejmowaniem.decyzji.hierarchicznych.oraz.ostatecznym.podjęciem.decyzji.
selekcyjnej..

Producenci.treści.reklamowych.muszą.analizować.komunikaty.pod.kątem.
ich. potencjalnej. siły. przebicia. i  odbioru. przez. klientów.. Wynika. to. właśnie.
z przekonania,.że.reklama.powinna.informować..Często.jednak.reklamodawcy.
nadają.ukryte.komunikaty,.a im.bardziej.reklamy.odchodzą.od.nadawania.tre-
ści.bezpośrednich,.tym.trudniej.odnaleźć.w nich.sens..Pomiędzy.reklamami,.
które.zawierają.jasny.i czytelny.komunikat.oraz.tymi,.które.niosą.komunikat.
ukryty,.istnieje.ogromna.różnica..W świadomości.przetwarza.się.bowiem.różne.
typy.reklam.w wyraźnie.odmienny.sposób,.np..w przypadku.reklam.prezentu-
jących.wizerunki.różnych.towarów.niejednokrotnie.trudno.jest.odtworzyć.ich.
treść,.ponieważ. zazwyczaj.nie.prezentują.one. żadnych.konkretnych.danych..
Nie.oznacza.to.jednak,.że.są.one.nieskuteczne;.po.prostu.działają.inną.drogą.
niż.komunikaty.przekazywane.bezpośrednio..Komunikowanie.wrażenia.może.
być.tak.samo.efektywne.jak.komunikowanie.faktów.

Konstrukcja.reklamy.może.także.opierać.się.na.wykorzystaniu.w reklamie.
atrakcyjnej.postaci,.która.kojarzona.jest.jednoznacznie.z prezentowanym.pro-
duktem..Odbywa. się. to.na.zasadzie.warunkowania.klasycznego. [Falkowski,.
Tyszka.2001]..Okazuje. się. jednak,.że. taka.strategia.miewa.ograniczoną.sku-
teczność,.ponieważ.bywa.różnie.odbierana.w zależności.od.płci.

Czynniki. regulujące. przebieg. procesu. decyzyjnego. wiążą. jego. końcowy.
skutek.z pojęciem.dostępności.psychicznej..Zasada.ta.określa.zależność.między.
poziomem.możliwego.prawdopodobieństwa.występowania.jakiegoś.zdarzenia.
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oraz.informacji.z nim.związanych,.które.o tym.zdarzeniu.można.z łatwością.
wydobyć.z pamięci..Wpływ.reklamy.na.procesy.decyzyjne.polega.na.zwięk-
szeniu.dostępności.tej.wiedzy.dla.potencjalnego.nabywcy.i dotyczy.łatwiejsze-
go.przypominania.sobie.informacji.znanych,.a więc.takich,.które.były.użyte.
w reklamie.lub.wynikają.z realnego.doświadczenia.odbiorcy..Stymulacja.pro-
cesów.pamięciowych.jest.z reguły.wynikiem.przekazów.reklamowych,.które.
w przeszłości.dotarły.do.adresata..Natomiast.ukierunkowanie.jego.decyzji.już.
w trakcie.dokonywania.zakupu.jest.efektem.oddziaływania.komunikatów.eks-
ponowanych.w bezpośredniej.bliskości.sprzedawanych.produktów..Ułatwiają.
one.więc.skojarzenie.produktu.z wizerunkiem.kreowanym.w przekazie.rekla-
mowym..Ten.typ.reklamy.wpływa.korzystnie.na.procesy.odbioru.bodźców.na.
poziomie.zmysłowym.oraz.ułatwia.selekcję.danego.produktu.z zestawu.kon-
kurencyjnych.ofert..

Oprócz.wagi.dostępności,. istotnym.dla.podejmowania.decyzji.o zakupie.
czynnikiem,. jest. tak. zwany. efekt. ekspozycji. opisany.przez.R..Zajonca. (Fal-
kowski,.Tyszka,. 2001)..Wiąże. się. on. z wpływem.częstotliwości. zaistniałego.
kontaktu. z  obiektem. lub. informacjami. o  nim. na. proces. powstawania. ocen.
dotyczących.tego.obiektu..Powstawanie.pozytywnych.wobec.niego.preferencji.
związane.jest.z identyfikowaniem.go.jako.już.znany.obiekt..Proces.podejmo-
wania.decyzji.zależny.jest.także.od.związków.między.dostępnością.informacji.
opisujących.produkt.a czynnikami.o charakterze.motywacyjnym..

Proces.percepcji.informacji.napływających.z otoczenia.określany.jest,.jak.
już.wspomniano,.przez.wiele.pozapercepcyjnych.elementów:.pamięć,.emocje,.
system.nastawień.odbiorcy,.osobowość,.wcześniejsze.doświadczenia.oraz.pro-
cesy.motywacyjne..Ponieważ.odbiór.informacji.ma.charakter.silnie.selektyw-
ny,.najszybciej.identyfikowane.są.informacje.wysoce.prawdopodobne.oraz.mo-
tywacyjnie.związane.z uprzednimi.doświadczeniami..Percepcja.ma.charakter.
elastyczny,. a bodźce. są. odpowiednio. interpretowane.. Jej.mechanizmy.mogą.
być.nawet.nieuświadamiane.oraz.nierozpoznawalne.

Reklama. jako. akt. komunikacji. instrumentalnej. zorientowanej. na. okre-
ślony. cel. jest. zależna.od. formy.oraz. treści. komunikatów,.przebiegu.procesu.
docierania.do.odbiorcy,.odbioru.i interpretacji.przekazu,.a także.nastawienia.
odbiorcy.wobec.wiadomości.

Istotny. staje. się.więc.problem.względności. kryteriów. tworzenia. skutecz-
nego.przekazu..Kolejne.ekspozycje.komunikatów.zmieniają.bowiem.zarówno.
nastawienie.odbiorcy.wobec.przekazu,.jak.i jego.interpretację..Z perspektywy.
nadawcy.odbiorca.pierwszych.ekspozycji.jest.zupełnie.inną.osobą,.niż.ta,.która.
wie.już,.że.kupi,.natomiast.nie.jest.jeszcze.zdecydowana,.gdzie..Pierwsze.eks-
pozycje.ze.względu.na.nieznajomość.desygnatu.przez.odbiorcę.i brak.intencji.
odbioru,.odbierane.są.fragmentarycznie,.a przetwarzanie.przebiega.bez.silnego.
zaangażowania.. Problem. efektywności. w  początkowym. etapie. polega. raczej.
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na.osłabieniu.wpływu. treści. konkurencyjnych. i wprowadzeniu.komunikatu.
reklamowego.w pole.percepcji.adresata..

Pojawiająca.się.na.dalszych.etapach.reakcja.afektywna.wiąże.się.ze.znacze-
niem.danych.informacji.dla.odbiorcy..Interpretacja.znaczenia.wiąże.się.z proce-
sami.myślenia.i wnioskowania,.wymaga.odpowiednio.silnego.zaangażowania.
kognitywnego..Udział.czynników.afektywnych.jest.możliwy.na.każdym.etapie.
tworzenia.się.stosunku.odbiorcy.do.reklamowanego.obiektu.[Wojciszke.1991]..

Badania. czynników. warunkujących. zachowania. ludzkie. wskazują. jako.
pierwotne.źródło. jego.potrzeby..Zrozumienie.zachowań.konsumenckich. jest.
więc.ściśle.powiązane.z określeniem.ich.motywów..Przez.potrzebę.rozumieć.
należy. względnie. trwałą. właściwość. osoby,. charakteryzującą. się. tym,. iż. bez.
spełnienia. określonych. warunków. człowiek. nie. jest. w  stanie. funkcjonować..
Potrzeby.ludzkie.są.efektem.struktury.biopsychicznej.jednostki.(tzw..potrzeby.
wrodzone).oraz.oddziaływania.środowiska,.w którym.jednostka.funkcjonuje.
(tzw..potrzeby.wtórne)..Pozostałe.potrzeby.uaktywniają.się.w trakcie.rozwoju.
osobniczego.człowieka,.również.w wyniku.oddziaływania.społecznego.

Z punktu.widzenia.działalności.w obszarze.reklamy.przedmiotem.szcze-
gólnego.zainteresowania.są.potrzeby,.których.zaspokajanie.jest.możliwe.dzięki.
bezpośredniemu.spożyciu.danego.dobra.czy.usługi..W tym.ujęciu.potrzeby,.
tzw..konsumpcyjne,.oznaczają.skłonność.do.użytkowania.lub.posiadania.pro-
duktu.[O’Shaughnessy.1994]..Podstawowe.potrzeby.wszystkich.ludzi.nie.róż-
nią. się. od. siebie. zbyt.mocno,. jedynie. sposoby. ich. realizacji.w  zależności. od.
kultury.mogą.kształtować.się.odmiennie..Każda.potrzeba.może.być.zaspoko-
jona.przez.wiele.rzeczy.i na.wiele.różnych.sposobów..Tymczasem.reklama.ma.
właśnie.zapewnić.odbiorcę,.iż.ten.konkretny.produkt.najlepiej.zaspokoi.daną.
potrzebę.

W działalności.reklamowej.najważniejsze.staje.się.wobec.tego.jasne.okre-
ślenie.potrzeb,.które.mogą.motywować.do.określonego.zachowania. Wiedza.
na.temat.roli.różnego.rodzaju.potrzeb.w podejmowaniu.decyzji.o zakupie.po-
zwala.konstruować.komunikaty. reklamowe.ukierunkowane.na.konkretnego.
konsumenta.

W komunikatach.reklamotwórcy.odwołują. się,.w sposób.mniej. lub.bar-
dziej. zamierzony,. do. nieuświadomionych. potrzeb. konsumenta.. Stosowany.
wówczas.styl.oddziaływania.polega.raczej.na.stworzeniu.odpowiedniego.kli-
matu.wokół.produktu.niż.na.bezpośrednim.odwoływaniu.się.do.konkretnych.
potrzeb.i/lub.wymagań.odbiorcy.

Należy. również. podkreślić,. że. wiele. towarów. nabywanych. jest. nie. tylko.
z powodu.ich.wartości.użytkowej,.ale.również.dlatego,.że.pełnią.one.szczegól-
ną.rolę.w emocjonalnej.sferze.życia.człowieka..Wizerunek,. jaki.posiada.dany.
obiekt,.ważny.jest.jednak.nie.tylko.w przypadku.emocjonalnego.podejścia.do.
produktu,.ale.również.przy.zakupach.kierowanych.racjonalnymi.przesłankami.
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Jednym.z głównych.zadań.komunikatu.reklamowego,.jak.już.wspomnia-
no,. jest.wykreowanie.określonego.wizerunku. towaru. lub.usługi..Wizerunek.
ten.stanowi.subiektywne.wyobrażenie.odbiorcy.o firmie.i jej.produktach,.które.
wcale.nie.musi.pokrywać.się.z obiektywnie.istniejącą.rzeczywistością..Klimat.
wokół. reklamowanego. obiektu. tworzony. jest. przede. wszystkim. w  celu. wy-
wołania.wrażenia,.iż.dany.produkt.posiada.nie.tylko.wartości.użytkowe,.ale.
również. cechy,. dzięki. którym.ma.on.możliwość.urzeczywistnienia. ludzkich.
marzeń,.spełnienia.pragnień.

Sam. fakt. odczuwania. potrzeby. nie. jest. jeszcze. równoznaczny. z  podję-
ciem.przez.jednostkę.odpowiedniego.działania.w celu.zredukowania.napięcia..
W tym.przypadku.ważnym.czynnikiem.jest.wystąpienie.dążenia.do.zaspoko-
jenia. owej. potrzeby,. tzn.. jednostka. musi. być. dodatkowo. motywowana,. aby.
pojawiły.się.określone.zachowania.

Poznawcze.teorie.motywacji.nie.traktują.człowieka.jako.istoty.zewnątrzste-
rownej.czy.kierowanej.przez.nieuświadomione.siły.wewnętrzne,.a raczej.pod-
kreślają.jego.rolę.w podejmowaniu.decyzji.o określonym.działaniu.

Wśród.warunków.powstania.motywu.podkreśla.się,.że.aby.potrzeba.stała.
się. czynnikiem. motywującym,. intensywność. jej. odczuwania. musi. osiągnąć.
dostatecznie.wysoki.poziom..Staje.się.tak.wtedy,.gdy.człowiek.zna.przedmiot,.
który. może. zaspokoić. daną. potrzebę,. czyli. cel,. na. który. ukierunkuje. swoją.
energię;.cel.ten.postrzegany.jest.jako.użyteczny.(posiadający.wartość);.a czło-
wiek.jest.przeświadczony,.iż.zaspokojenie.potrzeby.jest.choćby.w minimalnym.
stopniu.prawdopodobne..Dopiero.po.spełnieniu.tych.warunków.człowiek.mo-
bilizuje.całą.swoją.energię.(chęć.działania),.aby.usunąć.przykry.stan.napięcia,.
powstały.z niezaspokojenia.potrzeby.

Polimotywacyjny. charakter. większości. ludzkich. zachowań. oznacza,. iż.
przyczyną.podjęcia.działania.może.być.jednoczesne.występowanie.wielu.moty-
wów.o charakterze.wewnętrznym.(np..potrzeba).lub.zewnętrznym.(np..presja.
społeczna)..Tym.samym.ze.względu.na.ogromną.złożoność.ludzkich.motywa-
torów,.należy.stwierdzić,.że. ich.badanie,.a tym.samym.możliwość.oddziały-
wania.na.zachowania.konsumenckie.jest.niełatwa..Trudność.sprawia.nie.tylko.
zrozumienie.przyczyn.ludzkich.zachowań,.ale.również.to,.dlaczego.te.zacho-
wania.różnią.się.między.sobą.

Istotną.cechą.wpływającą.na.wybór.środków.oddziaływania.na.odbiorcę.
są. jego.dotychczasowe.postawy,.mające. związek.z określonym.zachowaniem.
konsumpcyjnym.. Odbiorcy. poszukują. informacji. potwierdzających. ich. do-
tychczasowe. poglądy,. przekonania.. Przekaz,. który. wywołuje. poczucie. silnej.
rozbieżności. pomiędzy.postawą.nadawcy. a  odbiorcy,. powoduje. też.wyraźny.
dysonans.poznawczy..Człowiek,.dążąc.do.jego.redukcji,.może.przede.wszyst-
kim.podważyć.otrzymane.informacje.i odrzucić.przekaz,.może.też.zniekształ-
cić. jego. sens. i  dopasować. go. do. dotychczasowych. struktur. poznawczych..

Małgorzata.Roślak-Olczyk



227

W ostatecznym.efekcie,.jeśli.zaś.nie.jest.w stanie.inaczej.go.zredukować.może.
też.zmienić.swoje.dotychczasowe.przekonania.Skłonność.ta.bywa.rozumiana.
właśnie.jako.pewien.rodzaj.redukcji.dysonansu.poznawczego.

C.L.. Hovland. i  współpracownicy. zauważyli,. że. im. bardziej. dany. prze-
kaz.jest.rozbieżny.w stosunku.do.postaw.odbiorców,.w tym.mniejszym.stop-
niu.wpływa.na.ich.postawy.w kierunku.pożądanym.przez.nadawcę.[Terelak.
1994]..Potwierdzeniem.tych.badań.jest.tzw..teoria.reaktancji.psychologicznej..
Wpłynęła.ona.na.zrozumienie.pozornie.irracjonalnych.zachowań.w przypad-
ku.silnej.presji.zewnętrznej..Im.surowsze.zakazy,.tym.większe.zainteresowanie.
zabronionym.działaniem;.im.większy.nacisk.kładzie.się.na.zmianę.postaw.czy.
zachowań. człowieka,. tym. stawia. on. większy. opór.. Jeśli. odbiorca. spostrzega.
nadawcę.jako.osobę,.która.chce.w jakiś.sposób.zmienić.jego.postawy,.to.utoż-
samia.to.z ograniczaniem.swojej.swobody.wyboru..W efekcie.może.to.prowa-
dzić.raczej.do.wzmocnienia.dotychczasowej.postawy.odbiorcy.niż.jej.zmiany.

Interesującą.prawidłowością.jest.to,.że.konsument,.oceniając.siłę.oddziały-
wania.reklamy,.siebie.spostrzega.w kategoriach.osoby.niezależnej,.nie.ulegającej.
jej.wpływowi..Nawet.jeśli.dokonał.zakupu.pod.jej.wpływem,.to.nie.w niej.bę-
dzie.doszukiwał.się.przyczyn.swojego.zachowania,.lecz.w samym.sobie..W ten.
sposób.będzie.tworzył.pozytywne.nastawienie.wobec.zakupionego.towaru.

Na.koniec.warto.jeszcze.zauważyć,.iż.zazwyczaj.trudno.jest.jednoznacznie.
ocenić,.który.z czynników.ma.większy.wpływ.na.zachowanie.odbiorcy,.z uwagi.
na.ich.wielość.Czasami.trudno.jest.również.oddzielić.wpływ.cech.nadawcy.od.
cech.odbiorcy,.a także.oddziaływania.innych.czynników.na.podejmowanie.de-
cyzji.o zakupie..Stąd.też.niniejsze.badanie,.podjęte.na.przypadkowej.próbie,.sta-
nowi.raczej.przyczynek.do.problematyki.reklamowej.niż.wiążące.uogólnienia.

Kwestionariusz. ankiety. skonstruowany. dla. potrzeb. niniejszego. badania.
oparty.był.o skalę.postaw.R..Likerta.[Mika.1987].i zawierał.podstawowe.in-
formacje.o badanych:.płeć,.wiek,.wykształcenie,.stan.cywilny.oraz.posiadanie.
potomstwa,.a także.ocena.własnej.sytuacji.materialnej..Część.główną.stano-
wiły.twierdzenia.związane.z oddziaływaniem.reklamy,.uświadamianiem.sobie.
stopnia.jej.skuteczności.bądź.wrażliwości.na.pewne.szczególne.jej.elementy.

Badani.mieli. za. zadanie.udzielić. jednej. z pięciu.możliwych.odpowiedzi,.
tzw..stopni.zgody.z każdym.z podanym.twierdzeń..Każdej.z odpowiedzi.przy-
pisano.punktację.od.1.do.5,.przy.czym.najwyższa.liczba.punktów.dotyczyła.
odpowiedzi.pożądanej,.to.znaczy.świadczącej.o akceptacji.

Badania.dla.potrzeb.niniejszej.pracy.przeprowadzono.w 2009.w kilku.cen-
trach.handlowych.w Łodzi..Respondenci.robiący.zakupy.anonimowo.wypeł-
niali.kwestionariusz..Nie.mieli.ograniczenia.czasowego,.ale.instrukcja.zamiesz-
czona.we.wstępie. kwestionariusza. sugerowała,. aby.nie.poświęcać. zbyt.wiele.
czasu. na. zastanawianie. się. nad. poszczególnymi. odpowiedziami.. Ostateczna.
liczba.ankiet.poddanych.analizie.wyniosła.250..Szczegółowe.zestawienie.da-
nych.zawiera.tabela.1.
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Tab. 1 Charakterystyka badanej grupy

Kryterium WARIANT N %

PŁEĆ
kobiety 176 70,4
mężczyźni 74 29,6

WIEK

x.–.25.lat 72 28,8
26.–.40.lat 44 17,6
41.–.60.lat 102 40,8
60.–.x.lat 32 12,8

WYKSZTAŁCENIE

podstawowe 26 10,4
zasadnicze.zawodowe 54 21,6
średnie 108 43,2
wyższe 62 24,8

STAN.CYWILNY wolny(a) 94 37,6
w związku 156 62,4

POTOMSTWO posiada 138 55,2
nie.posiada 112 44,8

OCENA.WŁASNEJ.
SYTUACJI.MATE-
RIALNEJ

bardzo.dobra 24 9,6
raczej.dobra 38 15,2
przeciętna 152 60,8
raczej.zła 34 13,6
bardzo.zła 2 0,8

Źródło:.opracowanie.własne.

Niemal.trzy.czwarte.(70,4%).respondentów.stanowiły.kobiety,.przebada-
no. ich. 176,. co. odzwierciedla. przekrój. społeczny. według. płci. konsumentów.
robiących.zakupy.w hipermarketach..Przedziały.wiekowe.były.reprezentowa-
ne.w dość.zbliżonym.stopniu,.choć.najliczniejszą.grupę.stanowili.responden-
ci.w wieku.41–60. lat. (40,8%)..Najczęstszym.poziomem.wykształcenia.było.
średnie. (43,2%).. W  zbliżonym. stopniu. udział. w  badaniu. brali. ankietowani.
po.studiach.(24,8%).oraz.konsumenci.z edukacją.ukończoną.na.poziomie.za-
sadniczym. zawodowym. (21,6%).. Najmniej. liczną. grupę. stanowili. najsłabiej.
wyedukowani.klienci.centrum.handlowego.(10,4%).

Wśród. badanych. zdecydowaną. większość. stanowiły. osoby. pozostające.
w  związkach. (62,4%),. zaś. 37,6%. było. stanu. wolnego.. Podobnie,. większość.
z nich.(55,2%).posiada.potomstwo,.a 44,8%.jest.bezdzietna.

Zgodnie. z  przewidywaniami,. przeważająca. większość. (60,8%). uznała.
swoją.sytuację.materialną.za.przeciętną..Pozytywny.wydźwięk.ma.nieco.częst-
sze.określanie.swego.statusu.ekonomicznego.jako.raczej.dobrego.i bardzo.do-
brego.(15,2%.i 9,6%).niż.raczej.złego.i bardzo.złego.(13,6%.i 0,8%).

Zestawienie.wyników.uzyskanych. z badań. zostało.przedstawione.na. ry-
sunkach.1–4.
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Wykres.na.rys..1..przedstawia.zestawienie.odpowiedzi.na.dwa.odmiennie.
postawione.zagadnienia.–.„Generalnie.ulegam.reklamom.przy.dokonywaniu.
zakupów”.oraz.„Nigdy.nie.kupuję.produktów.pod.wpływem.reklam”..
Rys. 1. Zestawienie procentowe odpowiedzi na pytanie: „Generalnie ulegam 
reklamom przy dokonywaniu zakupów” oraz „Nigdy nie kupuję produktów 
pod wpływem reklam”
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Źródło:.opracowanie.własne.

Rys..1.ukazuje,.że.dość.duża.grupa,.blisko.połowa.badanych,.zdaje.sobie.
sprawę.z własnej.podatności.na.oddziaływania.reklamowe..Odpowiedzi.„zde-
cydowanie. tak”. są,. co. prawda,. niezbyt. częste,. jedynie. 14. osób. udzieliło. ta-
kiej.odpowiedzi.(5,6%),.ale.odpowiedź.„raczej.tak”.jest.wyraźnie.dominująca.
(42,4%)..Nieco.zbliżone.są.odpowiedzi.„trudno.powiedzieć”.oraz.„raczej.nie”..
Natomiast.interesujące.wydaje.się,.że.znalazła.się.pewna.grupa.ankietowanych.
(12%),.która.jest.przekonana.o tym,.że.absolutnie.nie.ulega.reklamom.

Z własnej.podatności.na.oddziaływania.reklamy.zdaje.sobie.sprawę.więk-
szość.badanych,.niezależnie.od.płci,.wieku.i wykształcenia..Jedynie.odpowiedź.
„zdecydowanie.nie”.reprezentowana.jest.przez.płeć.męską.

Również.w odpowiedziach.na.odwrotnie.postawione.zdanie.można.znaleźć.
potwierdzenie.świadomości.badanych.co.do.wpływu.reklam.na.decyzje.kon-
sumenckie..Niemal.połowa.badanych.(43,2%).zaprzeczyła.temu.twierdzeniu..
Nieco.ponad.1/5.klientów.centrum.handlowych.(21,6%).powstrzymała.się.od.
odpowiedzi..Niewielka.grupa.(8%).jest.przekonana,.że.dokonuje.zakupów.bez.
udziału.reklam,.część.skłania.sie.ku.temu.zdaniu.
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Na.rys..2..przedstawione.zostały.odpowiedzi.ankietowanych.dotyczące.po-
wodów,.dla.których.ulegają.reklamom.
Rys. 2. Zestawienie procentowe odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn ulegania 
reklamie
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Źródło:.opracowanie.własne..

Nieco.ponad.połowa.badanych.(52,8%).jest.przekonana,.że.ich.podatność.
na.oddziaływania.reklamowe.dotyczy.tylko.tych.produktów,.które.wiążą.się.
zaspokajaniem.ich.potrzeb..Niemal.jedna.piąta.(18,4%).respondentów.uważa,.
że.ich.potrzeby.nie.mają.wpływu.na.pozytywny.odbiór..Identyczna.grupa,.jak.
w przypadku.poprzedniego.twierdzenia,.ma.negatywne.zdanie.na.temat.związ-
ku.ich.aktywności.konsumenckiej.z jakąkolwiek.reklamą.(„zdecydowanie.nie”.
–.12%)..Podobnie,. jak.w poprzednim.pytaniu,. również. i w  tym.przypadku.
pewna.grupa.mężczyzn.uznała.się.za.odpornych.na.reklamę..W odpowiedzi.
„raczej.nie”.dominowała.najstarsza.grupa.wiekowa,.powyżej.60.lat.

Podobnie. jak.w poprzednim.czynniku,. tak. i w tym.przypadku.wyraźna.
przewaga.odpowiedzi.„raczej.tak”.(48,8%).wskazuje.na.dosyć.wysoką.świado-
mość.konsumentów.co.do.podatności.na.treści.reklamowe.zgodne.ze.strukturą.
postaw.jednostki..Jeszcze.wydatniej.dowodzi.tego.niemal.1/5.odpowiedzi.„zde-
cydowanie.tak”.(17,6%)..Pozostałe.wyniki.plasują.się.w okolicach.zauważalnie.
mniejszego.odsetka,.dość.wyrównany.jest.poziom.odpowiedzi.wskazujących,.
że.nawet.zgodność.treści.reklamowych.ze.światopoglądem.i stylem.życia.nie.
ma.wpływu.na.podejmowanie.decyzji.konsumenckich.(„raczej.nie”.–.13,6%,.
„zdecydowanie. nie”. –. 12%).. W  tym. pytaniu. także. mężczyźni. podkreślali.
swoją.niezależność.wobec.reklam.
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Jak.okazuje. się.na.podstawie.powyższych.danych,.większość. ankietowa-
nych.przyznaje,.że.pewnego.rodzaju.odporność.na.reklamy.wiąże.się.przede.
wszystkim.ze.zbyt. słabą.pozycją.finansową.–.bardzo.wysokie.odsetki.odpo-
wiedzi.„zdecydowanie.tak”.i „raczej.tak”..Sugerować.to.może.znacznie.większą.
potencjalną.podatność.przy.większej.zasobności,.a to.oznacza,.że.w przypadku.
konieczności. dokonywania. wyborów. i  ustalania. hierarchii. zakupów. klienci.
kierują.się.przede.wszystkim.statusem.ekonomicznym..Podkreślają.tę.interpre-
tację.odpowiedzi.w zakresie.oceny.własnej.sytuacji.materialnej.

Kolejnym.zagadnieniem,.o którego.znajomość.pytano.respondentów,.była.
świadomość.większej.podatności.na.reklamę.niektórych.grup.społecznych.
Rys. 3. Zestawienie procentowe odpowiedzi na pytania dotyczące podatności na 
reklamę kobiet i młodzieży
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Źródło:.opracowanie.własne..

Dane.przedstawione.na.rysunku.3..sugerują,.że.w badanej.grupie.panuje.
przekonanie,.zgodne.z wynikami.wielu.badań,.że.to.płeć.żeńska.jest.bardziej.
podatna.na.perswazję.za.pomocą.reklamy..Dwie.trzecie.badanych.uważa,.że.
tak.jest.(65,6%),.a niemal.dziesiąta.część.respondentów.jest.o tym.przekonana..
Co.interesujące,.większość.kobiet.jest.również.tego.zdania..Wyników.nie.róż-
nicuje.ani.wykształcenie,.ani.pozycja.ekonomiczna.

W przypadku.kolejnego.pytania.nie.da.się.zauważyć.już.takiej.zgodności..
Odpowiedzi. są.wyraźnie.bardziej. zróżnicowane..Owszem,.35,2%.uważa,. że.
tak,. jak.w przypadku.kobiet,.młodzież. jest. także.bardziej.podatna.na.wpły-
wy. reklamy,. a  nawet. 13,6%. jest. o  tym. przekonana,. ale. już. 25,6%. uznało,.
że.nie.potrafi.udzielić.jednoznacznej.odpowiedzi..Nieznacznie.mniejsza.część.
(21,6%).nie.zgadza.się.z tym.twierdzeniem..W odniesieniu.do.wieku.można.
zauważyć,. że.bardziej. skłaniają. się. ku. temu. stwierdzeniu.osoby.powyżej. 40.
roku.życia,.dwie.starsze.grupy.wieku.uzyskiwały.nieco.średnio.wyższy.stopień.
zgody.niż.młodsze.
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Ostatnie.pytanie.miało.na.celu.ukazanie,.który.z zaproponowanych.ele-
mentów.wskażą.ankietowani.jako.powód.ich.decyzji.konsumenckich..Celem.
było.uzyskanie.potwierdzenia.wcześniejszych.informacji.
Rys. 4. Zestawienie procentowe odpowiedzi na pytanie: „W  czasie zakupów 
kieruję się”
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Źródło:.opracowanie.własne..

Struktura.odpowiedzi.na.pytanie.dotyczące.przyczyn.decyzji.dokonywa-
nych.podczas.zakupów.przedstawia.dość.wyrównany.poziom.trzech.czynni-
ków..Z identyczną.częstością.(22,4%).badani.wskazywali.na.atrakcyjną.ofer-
tę. reklamową. oraz. rzeczywistą. potrzebę.. Z  minimalnie. niższym. odsetkiem.
powodem.zakupu.miała.być.cena.towaru.(20,8%)..Nieco.rzadziej.wybierana.
była.promocja.(16,8%)..Natomiast.wartość.informacyjna.nie.okazała.się.czyn-
nikiem. wiodącym. przy. odbiorze. reklamowanego. produktu,. co. odpowiada.
w dużej.mierze.rzeczywistości,.gdyż.większość.reklam.wiąże.się.z przekazem.
emocjonalnym,.a nie.racjonalnym..Minimalny.wpływ.na.zakup.reklamowa-
nego.produktu.w badanej.grupie.ma.osoba.reklamująca.towar.(jedynie.1,6%).

Biorąc.pod.uwagę.wyniki.badań.zamieszczone.w niniejszej.pracy,.można.
z  całą. odpowiedzialnością. stwierdzić,. że. respondenci. mają. świadomość. nie-
uniknionej.i skutecznej.roli.reklamy.we.współczesnym.świecie..Ankietowani.
przyznali,. iż. generalnie. ulegają. reklamom,. większość. ma. tego. świadomość,.
choć.nieznaczna.ich.część.twierdzi,.że.zupełnie.nie.poddaje.się.takiemu.wpły-
wowi..Potwierdza.to.dane.literaturowe,.choć.interesujące.jest,.że.w tej.grupie.
dominujący.okazali.się.mężczyźni..Być.może.odpowiedzialny.jest.za.to.długo-
trwale.decydencki.charakter.tej.płci.w społeczeństwie..
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Badani.przyznają. też,. że. rzeczywiste.potrzeby. lub.zgodność.z wyznawa-
nym.światopoglądem.sprzyja.bardziej.otwartemu.podejściu.do.reklam..Wystą-
pił.tu.wyraźny.związek.aspektu.finansowego.ze.stopniem.ulegania.reklamie,.
respondenci.wskazywali,.że.wyższe.zasoby.ekonomiczne.powodują.łatwiejsze.
uleganie.presji.marketingowej.oraz.że.czynnikiem.skłaniającym.do.zakupu.jest.
cena.produktu..

Co.interesujące,.wyjątkowo.niski.wynik.w badanej.grupie.w ramach.ele-
mentów.sprzyjających.podatności.uzyskała.osoba.reklamująca.dany.produkt..

Życie.ludzkie.to.bezustanny.proces.dokonywania.wyborów.i podejmowa-
nia.decyzji.–.począwszy.od.najprostszych,.czysto.indywidualnych.aż.do.tych.
większej.wagi,.czyniących.nas.współodpowiedzialnymi.za.losy.społeczeństwa,.
w którym.żyjemy..Proces.podejmowania.decyzji.to.rozwiązywanie.sprzeczno-
ści.między.różnymi.możliwościami.działania,.stąd.świadomość.tego,.co.nań.
wpływa.wydaje.się.być.bardzo.istotna..

W obecnym.świecie.perswazja.jest.jednym.z najefektywniejszych.i najpotęż-
niejszych.narzędzi.oddziaływania.na.ludzi..Chociaż.z założenia.powinna.być.
uczciwa. i demokratyczna,.wymaga. świadomości.mechanizmów,.którymi. się.
posługuje..

Podsumowując.powyższe,.należy.zaznaczyć,.że.z powodu.wszechobecności.
reklamy.należy.ją.uznać.za.istotne.zjawisko.społeczne.i poddawać.stałemu.mo-
nitoringowi.zarówno.proces.oddziaływania,.a przede.wszystkim.jego.twórców,.
jak. i  gotowy. produkt,. czyli. reklamę.. Reklamodawca. i  konsument. są. silniej.
ze. sobą. związani. niż. to.może. się.wydawać. w pierwszym.momencie.. Jest. to.
związek,.który.należy.kontrolować.stale.i mieć.świadomość.coraz.to.nowych.
sposobów. oddziaływania. na. klienta,. bo. tylko. wtedy. możemy. zdawać. sobie.
sprawę.z zakresu.wpływu.oraz.decydować,.na.ile.temu.wpływowi.się.poddamy.

Zaprezentowana.powyżej.analiza.próbowała.ukazać.pełniejsze.rozumienie.
pewnych.subtelności.i złożoności.reklamowania,.które.można.dostrzec.dzięki.
systematycznemu.i ciągłemu.nadzorowaniu.kampanii.reklamowych.oraz.zro-
zumieniu.wiedzy.psychologicznej.dotyczącej.zachowań.konsumentów.
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Zarządzanie ryzykiem finansowym – wydać, zaoszczędzić 
czy zainwestować?

Management of financial risk – spend, save or invest?

Abstract: This paper explores the relationship between real and perceived 
income, tendency to different financial behaviors and tendency to risky in-
vestment decisions depends on the source of income. The sample for this 
study comprises 311 people (students and workers). Our research has es-
tablished that: 1) there is indeed a relationship of different financial beha-
viors and tendency to risky investment decisions with the source of income,  
2) a tendency to investments is not the same as tendency to risky invest-
ments, 3) tendency to risky investments is connected with a real income, but 
tendency to divide money between different financial actions is connected 
with a perceived income, 4) people with different level of tendency to risky 
investment decisions differ in dividing their money between consumption / 
savings and investments.

Key-words: real/perceived income, tendency to different financial beha-
viors, tendency to risky investment decisions, source of income.

Wprowadzenie

W  1979. roku. Daniel. Kahneman. i  Amos. Tversky. opublikowali. na. łamach.
pisma. Ekonometrica. artykuł. pt.. „Prospect. Theory:. An. analysis. of. Decision.
Under.Risk”..Praca.ta.stała.się.jedną.z ważniejszych.pozycji,.które.przyczyniły.
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się.do.powstania.ekonomii.behawioralnej..Przedstawiciele.tej.gałęzi.ekonomii.
zmienili. spojrzenie. na. sposób. podejmowania. decyzji. ekonomicznych. przez.
konsumentów. i  inwestorów. Wcześniejsi. badacze.odwoływali. się.do.neokla-
sycznej.teorii.mówiącej.o człowieku.jako.homo oeconomicus-ie,.charakteryzu-
jącym.się.racjonalnym.podejmowaniem.decyzji..Racjonalny.uczestnik.rynku.
„działa. zawsze. tak,. by. zmaksymalizować. swoje. zyski,. nie. ulega. wpływowi.
emocji.ani.naciskowi.ze.strony.zbiorowości.innych.graczy,.kierując.się.wyłącz-
nie.informacjami.pochodzącymi.z solidnej.analizy.finansowej”.[Zaleśkiewicz.
2003].. Podejście. behawioralne. uznaje. natomiast. również. wpływ. czynników.
psychologicznych.na.proces.podejmowania.decyzji.finansowych.przez.uczest-
ników.rynku.oraz.kwestionuje.dwie.główne.zasady.działania.konsumenta.i in-
westora,.podkreślane.w teorii.neoklasycznej..

Od.momentu.pojawienia.się.ekonomii.behawioralnej,.w tym.finansów.be-
hawioralnych,.przeprowadzono.już.wiele.badań.dotyczących.psychologicznych.
determinantów.zachowań.ekonomicznych.jednostki..Człowiek.może.wykorzy-
stać.zgromadzony.przez.siebie.kapitał.na.jeden.z trzech.sposobów:.
1.. bieżąca.konsumpcja;
2.. oszczędzanie;.
3.. pomnażanie.środków.–.inwestowanie.

Każdy.ze.sposobów.niesie.za.sobą.swego.rodzaju.zyski.i koszty..W przy-
padku. konsumpcji,. zysk. może. być. mierzony. użytecznością. krańcową. zaku-
pionej.jednostki.dobra.lub.usługi..Oczywiście.zyskiem.jest.także.na.przykład.
zaspokojenie.naszych.potrzeb,.poprawa.nastroju,.podniesienie.samooceny.czy.
satysfakcji.z życia..Jednak.nadmierne.kupowanie.może.wiązać.się.z ryzykiem.
wydania.większej.kwoty.niż.ta,.którą.stanowią.wolne.środki.jednostki,.a tym.
samym. z  ryzykiem. niemożności. pokrycia. innych. ważnych. kosztów.. Konse-
kwencją.takiej.sytuacji.są.oprocentowane.kredyty.czy.zbliżanie.się.do.limitów.
kart.kredytowych..

Oszczędzanie.niesie.za.sobą.koszt.w postaci.odroczonej.możliwości.zaku-
pu,.jednak.zyskiem.jest.możliwość.dokonania.większego.wydatku.bez.koniecz-
ności.brania.kredytu.lub.oprocentowanej.pożyczki..Ponadto.korzyścią.jest.zysk.
w wysokości.stopy.procentowej.pomniejszonej.o inflację..Oszczędzanie.wiąże.
się.jednak.często.z koniecznością.rezygnacji.z możliwości.korzystania.ze środ-
ków.finansowych.w określonym.czasie,.na.przykład.roku..Taka.sytuacja.wiąże.
się.z ryzykiem.braku.dostępnych.środków.w przypadku.nagłych.koniecznych.
wydatków.

Wreszcie.inwestowanie.daje.możliwość.pomnożenia.kapitału,.ale.wiąże.się.
z ryzykiem.jego.straty..Warto.zaznaczyć,.że.pieniądz.jest.absolutnie.płynnym,.
ale.nie.przynoszącym.dochodu.instrumentem..Dopiero.na.rynkach.finanso-
wych.płynność.pieniądza.zmienia.się.w oczekiwany,. lecz.również.obciążony.
ryzykiem. dochód. [Górski. 2007].. Instrumenty. finansowe. różnią. się. przede.
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wszystkim.oczekiwaną. stopą. zwrotu. i  stopniem. ryzyka,.które. trzeba.podjąć.
alokując.w nich.swój.kapitał..

Ryzyko.finansowe.łączy.się.z niepewnością.warunków.i skutków.działania.
jednostki.oraz.przyszłych.warunków.otoczenia.[Górski.2007]..Z ekonomicz-
nego.punktu.widzenia. z  inwestycjami.na. rynku.kapitałowym.związane. jest.
ryzyko.inwestycyjne,.podzielone.na.kilkanaście.bardziej.szczegółowych.kate-
gorii..Pierwszą.i najważniejszą.z nich.jest.ryzyko.rynkowe,.które.wiąże.się.z sy-
tuacją.gospodarczą..W jego.skład.wchodzi:
1.. ryzyko. spadku. cen. instrumentów. sprzedawanych. i  wzrostu. tych,. które.

mają.zostać.nabyte;
2.. ryzyko. walutowe,. związane. z  wpływem. zmian. kursów. walutowych. na.

wynik.finansowy.inwestora.poprzez.dotyczące.instrumentów.denomino-
wanych.w innej.walucie.niż.waluta.kraju.jego.nabywcy;

3.. ryzyko.stopy.procentowej.i powiązane.z nim.ryzyko.inflacji..Wzrost.stopy.
procentowej.i poziomu.inflacji.skłania.raczej.do.zakupu.obligacji,.zaś.ich.
spadek.do.zakupu.akcji.
Ryzyko.inwestycyjne.wiąże.się.również.z płynnością.danego.waloru.[Dęb-

ski.2003]..W sytuacji.niskiej.płynności.na.danym.rynku,.sprzedanie.instru-
mentu.może.być.niełatwe.[Dębski.2003],.co.wraz.z wymienionymi.czynnikami.
wpływa.na.opłacalność.poszczególnych.walorów.nabywanych.przez.jednostki..
Tak.opisane.ryzyko.może.w najgorszym.przypadku.wiązać.się.z całkowitą.utra-
tą.ulokowanych.środków..Ponadto.warto.zaznaczyć,.że.ryzyko.płynności.może.
dotyczyć.samego.posiadacza.aktywów.

Kolejną.kategorią.jest.ryzyko.wypłacalności,.które.jest.związane.z sytuacją.
finansową. emitenta. danego. papieru. wartościowego.. Akcje. źle. prosperującej.
spółki.tracą.na.wartości,.a ona.sama.może.nawet.przestać.wypłacać.dywiden-
dy..W skrajnej.formie.z tą.kategorią.ryzyka.może.się.wiązać.ryzyko.upadłościo-
we,.gdy.firma.może.ogłosić.bankructwo.[Górski.2007].

Warto.podkreślić. również. ryzyko.polityczne. i prawne. związane. z wpły-
wem. regulacji. prawnych,. przepisów. czy. podatków. na. możliwości. zyskania.
w wyniku.zainwestowania.w określony.instrument.finansowy.[Górski.2007].

Wymienione.kategorie.ryzyka.są.tylko.kilkoma.spośród.kilkunastu,.które.
zadawały.się.najbardziej.dotyczyć.ryzyka.indywidualnych.jednostek.

Skłonność. ludzi. do. podejmowania. ryzyka. była. już. przedmiotem. wielu.
badań.i dowiedziono.wpływu.wielu.wewnętrznych.–.psychologicznych.i ze-
wnętrznych.czynników.wpływających.na.preferencje.w tym.zakresie..Wśród.
czynników.ekonomicznych.wyróżnić.można.sytuację.finansową.emitenta.pa-
pierów.wartościowych,.sytuację.gospodarczą.w kraju.i na.świecie.czy.dochód.
jednostki..W przypadku.czynników.psychologicznych.istnieją.między.innymi.
badania,.których.wyniki.wskazują.na.to,.że.osoby.o niskiej.lękliwości,.niskim.
poziomie.neurotyzmu,.o wysokich.wynikach.w  skali. twardości. i wewnętrz-
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nym. umiejscowieniu. poczucia. kontroli. [Studenski. 2004;. Zawadzki,. Strelau.
1997;.Drwal.1978,.ss..67–84],.mniej.odczuwające.stres,.bardziej.wytrzymałe.
i żwawe.oraz.mniej.perseweratywne.i reaktywne.emocjonalnie.[Glenc.2006].
są.bardziej.skłonne.do.ryzyka..Niewiele.badań.dotyczy.jednak.skłonności.do.
ryzykownych.zachowań.inwestycyjnych.przeciętnych.jednostek.

Dotychczas.poświęcono.wiele.uwagi.konsumpcji.i oszczędzaniu.jako.spo-
sobom.wykorzystania.środków.finansowych..Badań.dotyczących.inwestowa-
nia.przeprowadzono.bardzo.niewiele.i dotyczyły.one.głównie.determinantów.
zachowań.inwestorów.giełdowych..Zbadano.między.innymi.wpływ.heurystyk.
stosowanych.przez. inwestorów,. skłonności.motywacyjnych. i preferencji.oraz.
stanów.emocjonalnych.na.ich.zachowania.giełdowe.[Zaleśkiewicz.2003]..

Zastanawiające.jest.jednak.to,.jaki.dochód.osoby.wyznacza.jej.skłonność.
do.poszczególnych.działań.finansowych,.wyboru.między.bieżącą.konsumpcją,.
oszczędzaniem.i inwestowaniem..Czy.to.rzeczywista.wartość.dochodu.deter-
minuje.ten.wybór.czy.może.subiektywna.percepcja.dochodu?.Podobne.pytanie.
warto.zadać.w kontekście.skłonności.podejmowania.ryzykownych.zachowań.
inwestycyjnych,.który.rodzaj.dochodu.decyduje,.czy.jednostka.alokuje.swoje.
środki.w bezpiecznych.lub.agresywnych.aktywach.

Cel badania

Celem.badania.było. sprawdzenie.związku.między.postrzeganym.i  rzeczywi-
stym.dochodem,.skłonnością.do.zachowań.finansowych.oraz.skłonnością.do.
ryzykownych.zachowań.inwestycyjnych.w zależności.od.źródła.dochodu.jed-
nostki.

W odróżnieniu.od.większości.badań.prowadzonych.w celu.przyjrzenia.się.
zależnościom.związanym.z inwestowaniem,.opisywane.badanie.dotyczy.aloko-
wania.środków.przez.przeciętne.jednostki,.niebędące.inwestorami.giełdowymi..

Pytania.badawcze:
1.. Czy.skłonność.do.konsumpcji,.oszczędzania.i inwestowania.różni.się.w za-

leżności.od.źródła.dochodu?
2.. Czy.skłonność.do.ryzykownych.zachowań.inwestycyjnych.różni.się.w za-

leżności.od.źródła.dochodu?
3.. Czy. istnieje. związek. między. skłonnością. do. konsumpcji,. oszczędzania.

i inwestowania.a rzeczywistym.i postrzeganym.dochodem?
4.. Czy.istnieje.związek.między.skłonnością.do.ryzykownych.zachowań.inwe-

stycyjnych.a.rzeczywistym.i postrzeganym.dochodem?
5.. Jaki.jest.związek.zachowań.finansowych.ze.skłonnością.do.ryzyka.inwesty-

cyjnego.w grupach.wyodrębnionych.ze.względu.na.źródło.dochodu?
6.. Czy.osoby.o niskiej. skłonności.do.ryzyka.różnią.się.od.osób.o wysokiej.

skłonności. do. ryzyka. tendencją.do.konsumpcji,. oszczędzania. i  inwesto-
wania?.
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Metoda badania

Uczestnicy.badania
W  badaniu. wzięło. udział. 311. osób,. studentów. Uniwersytetu. Warszaw-

skiego,.Uniwersytetu.Łódzkiego,.Szkoły.Głównej.Gospodarstwa.Wiejskiego.
i Akademii.Muzycznej.w Łodzi.oraz.pracowników.i właścicieli.warszawskich.
sklepów..Udział.w badaniu.był. dobrowolny. i  anonimowy..Grupę.badanych.
stanowiło.240.kobiet.i 71.mężczyzn.w wieku.od.19.do.34.lat.(M.=.21,74,.SD.
=.2,64)..Średni.dyspozycyjny.(po.opłaceniu.wszystkich.koniecznych.rachun-
ków.czy.zobowiązań).dochód.rzeczywisty.w grupie.wyniósł.1094,16.z SD.=.
784..Do.analiz.wzięto.pod.uwagę.2.równoliczne,.losowo.dobrane.93.osobowe.
grupy.wyodrębnione.ze.względu.na.źródło.dochodu.(grupa.1.–.osoby.pracu-
jące,.grupa.2.–.osoby.pozostające.na.utrzymaniu.innych.członków.rodziny)..
Tak.wyodrębnione.grupy.nie.różniły.się.istotnie.wysokością.rzeczywistego.do-
chodu.(t.(184).=.0,489,.p>0,05).ani.postrzeganą.wysokością.dochodu.(t.(184).
=.0,682,.p>0,05).

Narzędzia.badawcze.i procedura
Uczestnicy.wypełniali.najpierw.krótką.ankietę.wstępną,.w której.między.

innymi.określali. swój. rzeczywisty.dochód. i oceniali. go.na.5-cio. stopniowej.
skali.(od.bardzo.niski.do.bardzo.wysoki),.następnie.wypełniali.narzędzie.do.
pomiaru.skłonności.do.inwestowania,.oszczędzania.i konsumpcji,.a na.koniec.
narzędzie.do.pomiaru.skłonności.do.ryzyka.inwestycyjnego.

Skłonność do konsumpcji / oszczędzania / inwestowania 

Skłonność.do.konsumpcji. /. oszczędzania. /. inwestowania.była.mierzona. au-
torskim. narzędziem. obejmującym. 3. pytania,. w  których. osoby. badane. były.
proszone.o rozdysponowanie.3.kwot.pieniędzy.pomiędzy.bieżącą.konsumpcję,.
oszczędności.i inwestycje..Kwoty.różniły.się.istotnie.wielkością.tak,.że.wśród.
nich.znalazły.się:.kwota.mała,.ani.mała.ani.duża.i duża..W celu.upewnienia.
się,.że.kwoty.są.postrzegane.przez.osoby.badane.w ten.sposób,.na.koniec.ba-
dania.były.proszone.o ocenę.każdej.z kwot.na.skali:.1).mała,.2).ani.mała.ani.
duża,.3).duża..

Skłonność do ryzyka inwestycyjnego 

Skłonność. do. ryzyka. inwestycyjnego. była. mierzona. autorskim. narzędziem.
obejmującym.cztery.pozycje,.z.których.każda.stanowiła.opis.sytuacji.związanej.
z  decyzjami. inwestycyjnymi,. w  jakiej. znalazła. się. osoba. badana.. Zadaniem.
osoby.badanej.było.wskazanie.preferowanej.przez.nią.formy.alokacji.środków.
finansowych,.wybranej.spośród.wskazanych.możliwości..Poszczególne.odpo-
wiedzi.w każdym.z  zadań. różniły. się.poziomem. ryzyka..Wynik. całościowy.
stanowił.ogólny.wskaźnik. skłonności.do.ryzyka. inwestycyjnego..Wynik.po-
szczególnych.zadań.wskazywał.na.określoną.strategię. inwestowania.w poda-
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nych. warunkach.. Właściwości. psychometryczne. skali. skłonności. do. ryzyka.
inwestycyjnego.są.zadowalające..Alfa.Cronbacha.wynosi.0,793.

Wyniki

Analizę.wyników.rozpoczęto.od.sprawdzenia.statystyk.opisowych.skłonności.
do.konsumpcji,.oszczędzania. i  inwestowania.w grupach.wyodrębnionych.ze.
względu.na.źródło.dochodu.i w całej.próbie..Wyniki.przedstawiono.w tabeli.1..
Następnie.sprawdzono.statystyki.opisowe.dla.zmiennych.związanych.ze.skłon-
nością. do. ryzykownych. zachowań. inwestycyjnych. w  tych. samych. grupach..
Wyniki.przestawiono.w tabeli.2.
Tabela 1. Statystyki opisowe dla skłonności do konsumpcji, oszczędzania 
i inwestowania w grupach wyodrębnionych ze względu na źródło dochodu

Wynik.w grupie.
pracujących.(w zł)

Wynik.w grupie.
niepracujących.

(w zł)

Wynik.w całej.
próbie.(w zł)

Mała.
kwota

Konsumpcja Średnia.=.222,6.
SD.=.144,9

Średnia.=.226,04
SD.=.130,1

Średnia.=.224,90
SD.=.132,15

Oszczędzanie Średnia.=.206,5
SD.=.145,0

Średnia.=.208,10
SD.=.131,7

Średnia.=.207,61
SD.=.135,68

Inwestowanie Średnia.=.69,1.
SD.=.105,9

Średnia.=.63,66
SD.=.88,1

Średnia.=.65,31
SD.=.93,95

Średnia.
kwota

Konsumpcja Średnia.=.797,8.
SD.=.470,8

Średnia.=.796,53
SD.=.572,15.

Średnia.=.796,93
SD.=.505,43

Oszczędzanie Średnia.=.1279,03.
SD.=.662,7

Średnia.=.1467,51.
SD.=.701,1

Średnia.=.1410,97
SD.=.688,29

Inwestowanie Średnia.=.955.zł
SD.=.719,7

Średnia.=.708,06.zł
SD.=.780,00

Średnia.=.824,43
SD.=729,54

Duża.
kwota

Konsumpcja Średnia.=.2043,01
SD.=.055

Średnia.=.1717,21
SD.=.1331,68

Średnia.=.1815,58
SD.=.1151,96

Oszczędzanie Średnia.=.4192,47
SD.=.2252.

Średnia.=.4724,65
SD.=.2341,63

Średnia.=.4563,96
SD.=.2300,59

Inwestowanie Średnia=3664,51
SD.=.2047,01

Średnia=3451,85
SD.=.2936,92

Średnia=3515,86
SD.=.2467,23

Źródło:.opracowanie.własne.
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Tabela 2. Statystyki opisowe dla skłonności ryzykownych zachowań inwestycyjnych 
w grupach wyodrębnionych ze względu na źródło dochodu

Wynik.w grupie.
pracującej

Wynik.w grupie.
niepracującej

Wynik.całej.próby

Wybór.instrumentu.
przez.innych

Średnia.=.2,89
SD.=.0,90

Średnia.=.2,85
SD.0,89

Średnia.=.2,86
SD.=.0,90

Wybór.samodzielny Średnia.=.2,87
SD.=.0,87

Średnia.=.2,76
SD.=.0,84

Średnia.=.2,79
SD.=.0,85

Długi.okres Średnia.=.2,60
SD.=.0,96

Średnia.=.2,55
SD.=1,07

Średnia.=.2,56
SD.=.1,03

Krótki.okres Średnia.=.2,72
SD.=1,13

Średnia.=.2,40
SD.=1,11

Średnia.=.2,50
SD.=.1,13

Wskaźnik.ogólny Średnia.=.11,08
SD.=2,73

Średnia.=.10,56
SD.=2,72

Średnia.=.10,71
SD.=.2,73

Źródło:.opracowanie.własne..

Następnie.podjęto.próbę.znalezienia.odpowiedzi.na.pierwsze.pytanie.ba-
dawcze:.czy.skłonność.do.konsumpcji,.oszczędzania.i inwestowania.różni.się.
w zależności.od.źródła.dochodu?.W tym.celu.przeprowadzono.analizę.przy.
użyciu.testu.t-Studenta.dla.prób.niezależnych..Grupy.zostały.wyodrębnione.ze.
względu.na.źródło.dochodu..Pierwszą.grupę.stanowiły.osoby.pracujące.(utrzy-
mujące.się.samodzielnie),.zaś.drugą.osoby.pozostające.na.utrzymaniu.innych.
członków.rodziny..

Wyniki.badania.wskazały,.że.różnice.między.grupami.dotyczą.wyłącznie.
kwoty.określanej.jako:.ani.niska.ani.wysoka.(kwoty.3000.zł)..Okazało.się,.że.
osoby.pracujące.są.skłonne.zainwestować.większą.część.wolnych.środków.niż.
osoby.pozostające.na.utrzymaniu. innych.osób..Osoby.niepracujące.były. zaś.
skłonne.więcej. zaoszczędzić.niż.badani.pracujący..W kwestii. ilości. środków.
przeznaczonych.na.konsumpcję.grupy.nie.różniły.się.między.sobą..Wartości.
wyników.przedstawiono.w tabeli.3..W przypadku.lokowania.kwoty.małej.lub.
dużej.zachowania.obu.grup.nie.różniły.się.w sposób.istotny.
Tabela 3. Skłonność do zachowań finansowych w zależności od źródła dochodu 
jednostki w sytuacji lokowania kwoty przeciętnej

Średnia.w grupie.
pracujących

Średnia.w grupie.
niepracujących

Wynik.testu.t

Konsumpcja 797,8.zł 796,53.zł n..i.
Oszczędzanie 1279,03.zł 1467,51.zł t.(182).=.2,233,.p.<0,05
Inwestowanie 955.zł 708,06.zł t.(182).=.2,439,.p.=.0,01

Źródło:.opracowanie.własne.
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W  kolejnym. kroku. podjęto. analizy. mające. na. celu. odpowiedź. na. dru-
gie.pytanie.badawcze:.czy.skłonność.do.ryzykownych.zachowań.inwestycyj-
nych. różni. się. w  zależności. od. źródła. dochodu?. Analizy. dokonano. metodą.
t-Studenta.dla.prób.niezależnych,.wyodrębnionych.ponownie.ze.względu.na.
źródło. dochodu.. Wyniki. badania. wskazują,. że. osoby. pracujące. są. bardziej.
skłonne.do. ryzyka. inwestycyjnego.niż.osoby.pozostające.na.utrzymaniu. in-
nych.ludzi..Ponadto.są.one.skłonne.ryzykować.bardziej.niż.osoby.niepracujące,.
gdy.samodzielnie.dokonują.wyboru.instrumentu.finansowego,.w którym.ulo-
kują.swoje.środki..W przypadku,.gdy.decyzję.ma.podjąć.ktoś.inny,.te.różnice.
się. zacierają.. W  przypadku. inwestycji. krótkoterminowej. osoby. pracujące. są.
skłonne.do.bardziej.ryzykownych.decyzji.niż.osoby.niepracujące,.a w sytuacji.
dokonywania.wyboru.inwestycji.na.dłuższy.okres.różnice.przestają.być.istotne..
Wartości.poszczególnych.statystyk.tego.etapu.analizy.wyników.zostały.przed-
stawione.w tabeli.4.
Tabela 4. Skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji inwestycyjnych 
w zależności od źródła dochodu jednostki

Średni.wynik.
w grupie.pracu-

jącej

Średni.wynik.
w grupie.nie-

pracującej

Wartość.statystyki.t-.
Studenta

Wybór. instrumentu.
przez.innych

2,89 2,85 .n..i.

Wybór.samodzielny 2,87 2,76 t.(182).=.1,658.p.=.0,05
Długi.okres 2,60 2,55 n..i.
Krótki.okres 2,72 2,40 t.(182).=.1,997,.p<0,05
Wskaźnik.ogólny 11,08 10,56 t.(182).=.1,715,.p.=.0,05

Źródło:.opracowanie.własne.

Trzecim.krokiem.analiz.było.sprawdzenie.odpowiedzi.na.kolejne.pytanie.
badawcze:.czy.istnieje.związek.między.skłonnością.do.konsumpcji,.oszczędza-
nia. i  inwestowania,.a rzeczywistym.i postrzeganym.dochodem?.Analizy.do-
konano. w  oparciu. o  wyniki. otrzymane. przy. zastosowaniu. analizy. korelacji.
R-Pearsona..Najpierw.wzięto.pod.uwagę.całą.próbę.badanych.i okazało.się,.że.
skłonność.do.poszczególnych.zachowań.finansowych.nie.miała.związku.z rze-
czywistym. poziomem. dochodu. jednostki.. Dochód. postrzegany. pozostawał.
natomiast.w związku.wyłącznie.z wielkością.części.przeciętnej.kwoty. (3000.
zł),.którą.badany.był.skłonny.zaoszczędzić.(tabela.5.),.przy.czym.wzrost.po-
strzeganej.wartości.dochodu.wiązał.się.z obniżeniem.skłonności.do.oszczędza-
nia..Należy.jednak.zaznaczyć,.że.opisany.związek.był.słaby.
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Tabela 5. Skłonność do konsumpcji, oszczędzania i  inwestowania a  dochód 
jednostki

Konsumpcja Oszczędzanie Inwestowanie
Dochód.postrzegany n..i. Dla.kwoty.3000.zł

r.=.-0,149,.p.=.0,01
n..i.

Dochód.rzeczywisty n..i. n..i. n..i.
Źródło:.opracowanie.własne.

Następnie.sprawdzono.te.same.zależności.w grupach.wyodrębnionych.ze.
względu.na.źródło.dochodu..Okazało.się,.że.w żadnej.z grup.dochód.rzeczywi-
sty.nie.ma.związku.ze.skłonnością.do.konsumpcji,.oszczędzania.czy.inwesto-
wania..Dochód.postrzegany.miał.zaś.związek.ze.skłonnością.do.oszczędzania.
w przypadku.alokacji.średniej.kwoty.w grupie.osób.utrzymywanych.przez.in-
nych.członków.rodziny.(tabela.6)..Przy.czym.wraz.ze.wzrostem.postrzeganego.
dochodu.skłonność.do.oszczędzania.malała,.choć.związek.był.słaby..W grupie.
osób.pracujących.dochód.postrzegany.korelował.ze.skłonnością.do.konsump-
cji.w sytuacji.alokacji.małej.kwoty..Związek.był.dodatni,.więc.im.wyższy.był.
postrzegany.dochód.jednostki,.tym.większą.część.kwoty.była.skłonna.przezna-
czyć.na.konsumpcję.(tabela.6).
Tabela 6. Skłonność do konsumpcji, oszczędzania i  inwestowania a  dochód 
jednostki w zależności od jego źródła

Grupa.badanych Konsumpcja Oszczędzanie. Inwestowanie
Dochód.
postrzegany

Pracujący Dla.kwoty.500.zł
r.=.0,22,.p<0,05

n..i. n..i.

Niepracujący n..i. Dla.kwoty.3000.zł
r.=.-0,16,.p=0,01

n..i.

Dochód.
rzeczywisty

Pracujący n..i. n..i. n..i.
Niepracujący n..i. n..i. n..i.

Źródło:.opracowanie.własne.

W kolejnym.kroku.podjęto.próbę.znalezienia.odpowiedzi.na.pytanie.ba-
dawcze:.czy. istnieje.związek.między.skłonnością.do.ryzykownych.zachowań.
inwestycyjnych,.a rzeczywistym.i postrzeganym.dochodem?.Najpierw.wzięto.
pod.uwagę. całą. próbę. osób. badanych. i  okazało. się,. że. dochód. postrzegany.
nie. ma. związku. ze. skłonnością. do. ryzykownych. zachowań. inwestycyjnych.
ani.z żadną.strategią.z nimi.związaną..Dochód.rzeczywisty.korelował.zaś.do-
datnio. zarówno. z ogólnym.wskaźnikiem. skłonności.do. ryzyka,. jak. również.
z  ryzykownym.podejmowaniem.decyzji.w  sytuacji,.gdy.osoba. sama.wybiera.
instrument.finansowy,.w którym.ulokuje.swoje.środki,.gdy.ktoś.wybiera.ten.
instrument.za.nią.oraz.w sytuacji.inwestowania.na.krótki.okres..Należy.jed-
nak.zaznaczyć,.iż.były.to.słabe.zależności..W sytuacji.inwestowania.środków.
na.długi.okres.zależności.nie.było..Szczegółowy.opis.wyników.zamieszczono.
w tabeli.7.
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Następnie.sprawdzono.te.same.zależności.w grupach.wyodrębnionych.ze.
względu.na.źródło.dochodu..Nie.uzyskano.istotnych.zależności.w grupie.osób.
pracujących..W przypadku.osób.niepracujących.zaobserwowano.słabą.dodat-
nią. zależność.między.dochodem. rzeczywistym.a poszczególnymi. aspektami.
ryzykownych.zachowań.finansowych..Osoby.pozostające.na.utrzymaniu. in-
nych.członków.rodziny.okazały.się.bardziej.skłonne.do.ryzyka.inwestycyjnego,.
gdy.samodzielnie.wybierały. instrument.finansowy. i wtedy.gdy.swoje. środki.
miały.ulokować.na.dłuższy.okres..W przypadku.krótkich.inwestycji.i wtedy,.
gdy.ktoś.wybierał.instrument.finansowy.za.osoby.badane,.zależności.te.się.nie.
pojawiły..Opis.wyników.znajduje.się.w tabeli.7.
Tabela 7. Skłonność do ryzykownych zachowań inwestycyjnych a  rzeczywi-
sty dochód w całej próbie i w grupach wyodrębnionych ze względu na źródło  
dochodu

Cała.próba Pracujący Niepracujący
Ogólny.wskaźnik. r.=.0,147,.p<0,05 n..i. n..i.
Wybór.instrumentu.
przez.innych

r.=.0,161,.p<0,001 n..i. n..i.

Wybór.samodzielny r.=.0,134,.p<0,05 n..i. r.=.0,159,.p<0,05
Długi.okres n..i. n..i. n.i.
Krótki.okres r.=.0,176,.p<0,001 n..i. .r.=.0,158,.p<0,05

Źródło:.opracowanie.własne.

W następnym.etapie. analiz. statystycznych.podjęto.próbę.przyjrzenia. się.
związkowi. zachowań.finansowych. ze. skłonnością.do. ryzyka. inwestycyjnego.
w grupach.wyodrębnionych.ze.względu.na.źródło.dochodu,.w zależności.od.
wysokości.alokowanej.kwoty..

Na.początku.analizowano.całą.grupę.osób.badanych..W przypadku.alokacji.
kwoty.postrzeganej.przez.respondentów.jako.mała,.nie.było.związku.skłonno-
ści.do.konsumpcji.ze.skłonnością.do.ryzyka.inwestycyjnego..Zaobserwowano.
jednak.ujemną.korelację.skłonności.do.oszczędzania.z ogólną.skłonnością.do.
ryzyka.i skłonnością.do.ryzyka.w przypadku.inwestowania.środków.na.krótki.
okres..Ponadto.wykazano.dodatni.związek.między.skłonnością.do.inwestowa-
nia.a ogólną.skłonnością.do.ryzykownych.inwestycji.i ryzykownym.inwesto-
waniem.na.krótki.okres. (tabela.8)..W przypadku.alokacji.przeciętnej.kwoty.
zaobserwowano.dodatnią.zależność.między.ogólną.skłonnością.do.ryzyka.in-
westycyjnego.a skłonnością.do.inwestowania.i ujemną.w przypadku.skłonno-
ści.do.oszczędzania.(tabela.8)..Ponadto.wykazano.dodatnią.zależność.między.
skłonnością.do.ryzykowanych.krótkoterminowych.zachowań.inwestycyjnych.
a skłonnością.do.konsumpcji. i  inwestowania.oraz.ujemną.ze.skłonnością.do.
oszczędzania.(tabela.8)..Wreszcie.wskazano.także.dodatnią.zależność.między.
skłonnością. do. inwestowania. kapitału. a  ryzykownymi. krótkoterminowymi.
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zachowaniami. inwestycyjnymi.. W  przypadku. alokacji. dużej. kwoty. wskaza-
no.dodatnią.korelację.między.ogólnym.wskaźnikiem.ryzyka. inwestycyjnego.
i  skłonnością.do. ryzykownych.krótkoterminowych.decyzji. a  skłonnością.do.
konsumpcji..Zależność.ta.jest.ujemna.w przypadku.skłonności.do.oszczędza-
nia.. Ponadto. wskazano. na. dodatnią. zależność. między. skłonnością. do. ryzy-
kownych. zachowań. inwestycyjnych,. gdy.osoby. trzecie.wybierają. instrument.
finansowy.a ogólną.skłonnością.do. inwestowania.oraz.ujemną.w przypadku.
skłonności.do.oszczędzania..Zaobserwowano.również.dodatnią.zależność.mię-
dzy. skłonnością.do.konsumpcji. a  tendencją.do.podejmowania. ryzykownych.
długoterminowych.zachowań.inwestycyjnych.(tabela.8).
Tabela 8. Związek zachowań finansowych ze skłonnością do ryzyka inwestycyjnego 
w zależności od wysokości lokowanej kwoty w całej próbie

Alokacja.małej.kwoty Alokacja.przeciętnej.
kwoty

Alokacja.dużej.kwoty

Konsumpcja n..i. 2).r.=.0,117,.p<0.05 1).r.=0,129,.p<0,05
2).r.=.-0,120,.p<0,05
3).r.=.-0,148,.p<0,01

Oszczędzanie 1).r.=.-0,128,.p<0,05
2).r.=.-0,208,.p<0,001

1).r.=.-0,127,.p<0,05
2).r.=.-0,183,.p<0,001

1).r.=.-0,161,.p<0,01
2).r.=.-0,185,.p<0,001.
4).r.=.-0,159,.p<0,01

Inwestowanie 1).r.=.0,142,.p<0,01
2).r.=.0,209,.p<0,001

1).r.=.0,129,.p<0,01
2).r.=.0,124,.p<0,05
4).r.=.0,152,.p<0,01

4).r.=.0,139,.p<0,01

1.. Ogólny.wskaźnik.skłonności.do.ryzyka
2.. Skłonność.do.ryzyka.w krótkoterminowych.inwestycjach
3.. Skłonność.do.ryzyka.w długoterminowych.inwestycjach
4.. Skłonność.do.ryzyka.w inwestycjach,.w których.osoby.trzecie.wybierają.instrument.

finansowy.
Źródło:.opracowanie.własne..

Następnie.sprawdzono.te.same.zależności.w grupie.osób.pracujących..Wy-
kazano.istotny.dodatni.związek.skłonności.do.konsumpcji.kwoty.przeciętnej.
i  dużej. ze. skłonnością. do. ryzykownych. zachowań. inwestycyjnych,. w  sytu-
acji,.gdy.instrument.finansowy,.w który.zostaną.ulokowane.środki,.wybierają.
osoby. trzecie. (tabela.9)..Związek. skłonności.do.oszczędzania. ze. skłonnością.
do.ryzykownych.decyzji.inwestycyjnych.zaobserwowano.wyłącznie.w sytuacji.
alokacji.kwoty.małej..Zależność.ta.była.ujemna.i dotyczyła.inwestycji.długo-
terminowych.(tabela.9)..Związek.skłonności.do.inwestowania.z ryzykownymi.
decyzjami. inwestycyjnymi. dotyczył. przede. wszystkim. alokacji. kwoty. małej.
i obejmował.zarówno.ogólną.skłonność.do.ryzykownych.decyzji. inwestycyj-
nych,.jak.również.każdy.jej.aspekt.z osobna.(tabela.9)..W przypadku.podziału.
dużej.kwoty.związek.był.dodatni.i dotyczył.wyłącznie.alokacji.kapitału.w in-
strument.finansowy.wybrany.przez.osoby.trzecie.(tabela.9)..
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Tabela 9. Związek zachowań finansowych ze skłonnością do ryzyka inwestycyjnego 
w zależności od wysokości lokowanej kwoty w grupie osób pracujących

Alokacja.małej.kwoty Alokacja.przeciętnej.
kwoty

Alokacja.dużej.kwoty

Konsumpcja n..i. 4).r.=.0,247,.p<0.05 4).r.=.0,251,.p<0,01
Oszczędzanie 3).r.=.-0,224,.p<0,05 n..i. n..i.
Inwestowanie 1).r.=.0,314,.p<0,001

2).r.=.0,209,.p<0,001
3).r.=.0,306,.p<0,001
4).r.=.0,231,.p<0,05
5).r.=.0,218,.p<0,05

n..i. 4).r.=.0,269,.p<0,01

1.. Ogólny.wskaźnik.skłonności.do.ryzyka
2.. Skłonność.do.ryzyka.w krótkoterminowych.inwestycjach.4
3.. Skłonność.do.ryzyka.w długoterminowych.inwestycjach.3
4.. Skłonność.do.ryzyka.w inwestycjach,.w których.osoby.trzecie.wybierają.instrument.

finansowy.1
5.. Skłonność.do.ryzyka.przy.samodzielnym.wyborze.instrumentu.finansowego.2.
Źródło:.opracowanie.własne..

Ostatnim.krokiem.poszukiwań.odpowiedzi.na.postawione.pytanie.badaw-
cze.była.weryfikacja.zależności.w grupie.osób.niepracujących..W przypadku.
alokacji.dużej.kwoty.nie.zaobserwowano.żadnych.zależności..Nie.było.również.
związku.między.skłonnością.do.oszczędzania.a skłonnością.do.ryzykownych.
zachowań. inwestycyjnych,. niezależnie. od. alokowanej. kwoty.. Zaobserwowa-
no.natomiast.istotne.dodatnie.zależności.między.skłonnością.do.konsumpcji.
a ogólną.skłonnością.do.ryzykownych.zachowań.inwestycyjnych.i skłonnością.
do. ryzykownych. decyzji. przy. samodzielnym. wyborze. instrumentu. finanso-
wego.w przypadku.alokacji.kwoty.małej..Ponadto.zarówno.w sytuacji.podzia-
łu.kwoty.małej,.jak.i średniej.skłonność.do.konsumpcji.korelowała.dodatnio.
z  ryzykownymi. decyzjami. dotyczącymi. długoterminowych. inwestycji. oraz.
alokacji.kapitału.w  instrumenty.wybrane.przez.osoby. trzecie. (tabela.10)..Te.
same.zmienne.związane.z ryzykownym.inwestowaniem.korelowały.dodatnio.
ze.skłonnością.do.inwestowania.kwoty.małej.(tabela.10).
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Tabela 10. Związek zachowań finansowych ze skłonnością do ryzyka inwestycyj-
nego w zależności od wysokości lokowanej kwoty w grupie osób niepracujących

Alokacja.małej.
kwoty

Alokacja.przeciętnej.
kwoty

Alokacja.dużej.kwoty

Konsumpcja 1).r.=.0,328,.p<0,05
3).r.=.0,294,.p<0,01
4).r.=.0,324,.p<0,01
5).r.=.0,307,.p<0,01

2).r.=.0,246,.p<0.05
4).r.=.0,235,.p<0.05

n..i.

Oszczędzanie n..i. n..i. n..i.
Inwestowanie 3).r.=.0,268,.p<0,05

5).r.=.0,236,.p<0,05
n..i. n..i.

1.. Ogólny.wskaźnik.skłonności.do.ryzyka
2.. Skłonność.do.ryzyka.w krótkoterminowych.inwestycjach.4
3.. Skłonność.do.ryzyka.w długoterminowych.inwestycjach.3
4.. Skłonność.do.ryzyka.w inwestycjach,.w których.osoby.trzecie.wybierają.instrument.

finansowy.1
5.. Skłonność.do.ryzyka.przy.samodzielnym.wyborze.instrumentu.finansowego.2
Źródło:.opracowanie.własne..

Ostatnim.krokiem.analiz.statystycznych.była.próba.znalezienia.odpowie-
dzi.na.pytanie:.czy.osoby.o niskiej. skłonności.do.ryzyka.różnią. się.od.osób.
o wysokiej.skłonności.do.ryzyka.tendencją.do.konsumpcji,.oszczędzania.i in-
westowania?.Wyróżniono.trzy.grupy.wśród.osób.badanych.charakteryzujące.
się.odpowiednio:.niskim.(1),.średnim.(2).i wysokim.(3).poziomem.skłonności.
do.ryzyka. inwestycyjnego..Wylosowano.po.61.osób.do.każdej.z grup,.a na-
stępnie.przeprowadzono.analizę.wariancji.(ANOVA).i testy.kontrastu..Analizy.
rozpoczęto.od.skłonności.do.konsumpcji..Grupy.nie.różniły.się.w przypadku.
alokacji. małej. i  przeciętnej. kwoty,. zaś. w  przypadku. podziału. dużej. kwoty,.
osoby.o wysokim.poziomie.skłonności.do.ryzyka.inwestycyjnego.były.skłonne.
przeznaczyć. istotnie.więcej. środków.na.konsumpcję.niż.osoby.o niskim.po-
ziomie. (tabela. 11).. W  kolejnym. kroku. przyjrzano. się. skłonności. do. oszczę-
dzania.. Okazało. się,. że. niezależnie. od. wielkości. rozdzielanej. kwoty. osoby.
o niskiej.skłonności.do.ryzyka.inwestycyjnego.chciały.oszczędzać.więcej.niż.
osoby.o wysokiej.tolerancji.ryzyka..W przypadku.alokacji.dużej.kwoty.zaob-
serwowano. jeszcze. jedną. różnicę..Osoby.o przeciętnej. skłonności.do. ryzyka.
deklarowały.chęć.oszczędzenia.większej.kwoty.niż.badani.o wysokim.pozio-
mie.tej.zmiennej.(tabela.11)..Na.koniec.sprawdzono.różnice.między.grupami.
w skłonności.do.inwestowania..Osoby.o niskiej.tolerancji.ryzyka.były.mniej.
skłonne.do.inwestowania.niż.osoby.o wysokim.poziomie.tej.cechy.w przypad-
ku.alokacji.małej. i przeciętnej.kwoty..W przypadku.dużej.kwoty. różnica. ta.
nie.była.istotna..Ponadto.osoby.o przeciętnym.poziomie.tolerancji.ryzyka.były.
skłonne.zainwestować.mniejszą.część.kwoty.niż.osoby.o wysokim.poziomie.
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w przypadku.alokacji.kwoty.małej.i dużej..Nie.było.istotnych.różnic.między.
tymi.dwiema.grupami.przy.alokacji.kwoty.średniej.(tabela.11)..
Tabela 11. Różnice w  skłonności do konsumpcji/oszczędzania/inwestowania 
w grupach różniących się poziomem ryzyka

Alokacja.małej.kwoty Alokacja.przeciętnej.
kwoty

Alokacja.dużej.kwoty

Konsumpcja .n..i. n..i. 3>1
t.(177).=1,828;.p<0,05

Oszczędzanie 1>3
t.(179).=.1,617;.p<0,05

1>3
t. (180). =. 2,044;.
p<0,05

1>3
t.(180).=.2,535;.p<0,01
2>3
t. (180). =. 2,759;.
p<0,001

Inwestowanie 1<3.
t.(179).=.2,69;.p.=.0,05
2<3
t.(179).=.2,03;.p<0,05

1<3.
t. (179). =. 2,. 04;.
p<0,05

2<3
t. (179). =. 1,942;. p. =.
0,05

Grupy.w zależności.od.poziomu.skłonności.do.ryzyka.inwestycyjnego.1-niski,.2-średni,.
3-.wysoki
Źródło:.opracowanie.własne..

Wnioski 

Wnioski.z opisywanego.badania.zostaną.przedstawione.z odniesieniem.do.ko-
lejnych.pytań.badawczych.

Pierwsze.pytanie.badawcze.dotyczyło.różnic.w skłonności.do.konsumpcji,.
oszczędzania.i inwestowania.w zależności.od.źródła.dochodu.jednostki..Wy-
niki.badania.wskazują,.że.osoby.pracujące.różnią.się.od.niepracujących.tylko.
w przypadku.rozdzielania.przeciętnej.kwoty..Obie.grupy.zdecydowaną.więk-
szość.małej.kwoty.przeznaczają.na.bieżącą.konsumpcję,.zaś.w przypadku.dużej.
kwoty. są. skłonne. większą. jej. część. zainwestować.. Prawdopodobnie. w  przy-
padku.obu.grup.kwota.500.zł. jest.postrzegana. jako.zbyt.niska,.by.móc.nią.
aktywnie.zarządzać..W przypadku.średniej.kwoty.osoby.pracujące.są.skłonne.
większą.jej.część.zainwestować..Alokowana.kwota.stanowiła.nieco.ponad.dwu-
krotność.średniego.rzeczywistego.dochodu.osób.pracujących,.w związku.z tym.
była.to.realna.kwota,.którą.takie.osoby.są.w stanie.zaoszczędzić.w stosunko-
wo.niedługim.czasie..Osoby.pozostające.na.utrzymaniu. innych.osób. często.
otrzymują.pieniądze.w odpowiedzi.na.konkretne.potrzeby.i w związku.z tym,.
trudno.jest.im.„odłożyć”.kwotę,.którą.postrzegają.jako.przeciętną..W związku.
z tym.osobom.pracującym.może.być.łatwiej.zainwestować.wolne.środki.w tej.
kwocie,.gdyż.nawet.jeśli.stracą.środki,.są.w stanie.dość.łatwo.znów.je.odłożyć,.
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co.nie.jest.tak.oczywiste.w przypadku.osób.pozostających.na.utrzymaniu.in-
nych..Osoby.niepracujące.wolą.w związku.z tym.ulokować.środki.bezpiecznie.
w instrumenty.w zasadzie.nieobarczone.ryzykiem.straty..Należy.jednak.zazna-
czyć,. że.przeciętna.kwota. jest. łatwa.do.wyobrażenia. sobie.przez.obie.grupy..
W przypadku.dużej.kwoty,.z uwagi.na.średnią.wysokość.dochodu.obu.grup.
można.sądzić,.że.jest.ona.dla.wszystkich.uczestników.badania.kwotą,.którą,.
trudno.jest.„odłożyć”,.tak.by.stanowiła.wolne.środki.jednostki,.a w związku.
z tym.staje.się.kwotą.mało.osiągalną..Ponadto.duża.część.grupy.może.trakto-
wać.dużą.kwotę.jako.nieco.abstrakcyjną,.tak.jak.wygraną.na.loterii..Być.może.
z tego.względu.obie.grupy.decydują.się.na.jej.pomnażanie.

Powyższe. argumenty. wyjaśniają. również. wyniki,. które. stanowią. odpo-
wiedź. na. drugie. pytanie. badawcze,. dotyczące. różnic. między. osobami. pra-
cującymi. i  niepracującymi. w  skłonności. do. ryzyka. inwestycyjnego.. Wyniki.
wskazały.bowiem.na.to,.że.osoby.pracujące.były.ogólnie.bardziej.skłonne.do.
ryzykownych.decyzji.inwestycyjnych..Osoby.badane.w tej.grupie.były.bardziej.
skłonne.ryzykować.w sytuacji.alokowania.kapitału.w samodzielnie.wybrany.
instrument.finansowy. i w  sytuacji,. gdy. czas. inwestycji. okazywał. się. krótki..
Pracujący.mają.prawdopodobnie.większe.doświadczenie.w aktywnym.zarzą-
dzaniu.swoim.kapitałem.i mogą.mieć.również.większe.zaufanie.do.podejmo-
wanych.przez.siebie.decyzji,.stąd.być.może.większa.skłonność.do.ryzykownych.
inwestycji.

Niniejsze. badanie. pokazało,. że. dochód. rzeczywisty. nie. ma. związku. ze.
skłonnością.do.konsumpcji,.oszczędzania.i inwestowania.wśród.ludzi.o prze-
ciętnym.dla.swojej.grupy.wiekowej.dochodzie..Tylko.dochód.postrzegany.miał.
w tym.przypadku.znaczenie..Co.oznacza,.że.w sytuacji.podziału.środków.fi-
nansowych.ważna.jest.subiektywna.ocena.dochodu,.a nie.to,.ile.rzeczywiście.
się.zarabia..Wśród.osób.badanych.można.było.zaobserwować.wyraźnie.różnice.
w ocenie.tej.samej.kwoty,.którą.osoby.dysponowały..Prawdopodobnie.osoby.
badane.przy.podobnym.dochodzie.rzeczywistym.mają.inny.rozkład.typowych.
miesięcznych.wydatków.i w różnym.stopniu.zaspokojone.swoje.potrzeby,.co.
sprawia,.że.nie.zawsze.w ten.sam.sposób.oceniają.swoje.dochody..Możliwe,.że.
to.właśnie.zaspokojenie.potrzeb.zarówno.bieżących,.jak.i długoterminowych,.
wpływa.na.to,.w jaki.sposób.jesteśmy.gotowi.podzielić.swoje.środki.

W przypadku.podejmowania.decyzji.inwestycyjnych.o różnym.stopniu.ry-
zyka,.dochód.postrzegany.nie.miał.związku.z wyborem.poziomu.niepewności.
wyniku..U osób.pracujących.również.dochód.rzeczywisty.nie.wyjaśniał.pod-
jętych.decyzji..Prawdopodobnie.w ich.przypadku.skłonność.do.ryzykownych.
zachowań. inwestycyjnych.była.wynikiem.współdziałania. cech.psychologicz-
nych. jednostki.. Dotychczasowe. badania. wskazują. na. przykład. na. dodatnią.
zależność. między. ekstrawersją. a  skłonnością. do. ryzyka,. co. jest. tłumaczone.
potrzebą.pobudzenia.u ekstrawertyków.[Lauriola,.Levin,.2001,.ss..215–226]..
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Potwierdzono.również.ujemną.zależność.między.neurotycznością.a skłonno-
ścią.do. ryzyka. [Xiao,.Wang.2009,. ss..1297–1304;.Dziworska.1993],. co. jest.
tłumaczone.związkiem.neurotyczności.z lękiem,.który.silnie.ujemnie.koreluje.
ze.skłonnością.do.ryzyka..Badanie.Laurioli.i Levina.[2001,.ss..215–226].po-
kazało.ponadto,.że.osoby.o niskim.poziomie.ugodowości.i sumienności.oraz.
otwarte.na.doświadczenia.są.bardziej.skłonne.do.ryzyka.niż.osoby.plasujące.
się.na.przeciwległych.biegunach.kontinuum.tych.cech..Być.może.te.zależności.
odnoszą.się.również.do.ryzyka.finansowego.

W przypadku.osób.niepracujących.dochód. rzeczywisty.miał. związek. ze.
skłonnością.do.podejmowania.ryzykownych.decyzji.finansowych,.związanych.
z  samodzielnym. wyborem. instrumentu. finansowego. i  krótkoterminowymi.
decyzjami..Osoby.niepracujące.były.bardziej. skłonne.wybrać.ryzykowny. in-
strument.w sytuacji,.gdy.ich.dochód.okazywał.się.wyższy..Być.może.brak.do-
świadczenia.w aktywnym.zarządzaniu.kapitałem.i związana.z tym.niepewność.
własnych.decyzji.sprawiają,.że.gdy.niepracujący.ludzie.mają.niewielki.dochód,.
niedużo.są.też.skłonni.ulokować.w ryzykownych.instrumentach.

Powyższe.badanie.weryfikowało.również.związek.między.skłonnością.do.
ryzykownych.decyzji.inwestycyjnych.a podziałem.środków.między.różne.ka-
tegorie.działań.finansowych..Niezależnie.od.statusu.jednostki.na.rynku.pracy.
rozdzielenie.małej.kwoty.miało.związek.ze.skłonnością.do.ryzyka.finansowe-
go,.ale.wraz.z jego.wzrostem.przejawiało.się.bieżącą.konsumpcją.niemal.całej.
kwoty..W przypadku.konsumpcji.kwoty.przeciętnej.(w obu.grupach).i dużej.
(u osób.pracujących).zaobserwowano.dodatni.związek.ze.skłonnością.do.ryzy-
ka.w przypadku.decyzji.podejmowanych.przez.osoby.trzecie..Ponadto.zmienna.
ta.ma.dodatni.związek.ze.skłonnością.do.inwestowania.dużej.kwoty.wśród.pra-
cujących..Wynik.tego.badania.wskazuje.na.to,.że.skłonność.do.inwestowania.
nie.jest.tą.samą.zmienną.co.skłonność.do.ryzyka.inwestycyjnego,.choć.są.one.
utożsamiane.w niemal.wszystkich.badaniach.naukowych.

Sprawdzono. również. różnice.w  skłonności.do.poszczególnych.zachowań.
finansowych.osób.o różnym.poziomie.skłonności.do.ryzyka.inwestycyjnego..
Okazało. się. że. osoby. wysoce. ryzykowne. są. skłonne. inwestować. więcej. niż.
osoby.nisko.ryzykowne. i konsumować.większą.część.dużej.kwoty..Te.osoby.
z kolei.są.skłonne.więcej.zaoszczędzić..Osoby.o przeciętnej.skłonności.do.ryzy-
ka.zachowują.się.w sposób.zbliżony.do.tych,.którzy.unikają.ryzyka..

Wyniki. opisanego.badania.wskazują.na. trzy.podstawowe.wnioski.warte.
dalszej.weryfikacji:.
1.. skłonność. do. poszczególnych. zachowań. finansowych,. w  tym. również.

ryzykownych.działań. inwestycyjnych.zależy.od.źródła.dochodu.–.warto.
byłoby. zróżnicować. dalej. źródła. dochodu;. gdyby. stypendyści. lub. osoby.
częściowo.niezależne.finansowo.stanowiły.trzecią.grupę.w porównaniach,.
być.może.dostarczyłoby.to.dodatkowej.ważnej.wiedzy;
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2.. skłonność.do.ryzyka.inwestycyjnego.nie.jest.tym.samym.co.skłonność.do.
inwestowania;

3.. skłonność.do.ryzyka.inwestycyjnego.ma.związek.z rzeczywistym.docho-
dem,.zaś.skłonność.do.podziału.środków.między.konsumpcję./.oszczędza-
nie./.inwestowanie.ma.związek.z dochodem.postrzeganym.
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Influence of internal communication enterprises 
on psychological aspects changes of situations 

of employees FP Spomax s.a. Internal conflicts

Abstract: We can not avoid the changes. However, the way they influen-
ce the company and the psyche of the people employed depends only on 
proper way of introducing these changes. The workers should be prepared 
for changes, shown all the positive sides of a change as well as not to avoid 
answers about negative sides. A well-informed worker and early enough is 
able to prepare mentally for this what is coming and at the same time he/she 
will show less resistance when it finally comes.

Key-words: changes, communication, employee, information, organization, 
manage, personality.

Introduction

Ability.to.communicate.effectively.is.becoming.more.and.more.important.for.
different.organizations..Communicating.skills.let.the.managers.and.the.sub-
ordinates. make. fewer. mistakes.. And. there. are. very. rare. misunderstandings.
among.them..They.are.able.to.deal.with.conflicts.that.have.occurred,.which.
leads.to.a fewer.number.of.losses..The.above.advantages.allow.them.to.be.more.
efficient..The. time.of. global.marketing.we. tend. to. live. in,. constant. cuts.on.
spending.and.the.technological.development.in.progress,.show.that.excellently.
mastered.communication.skills.are.a golden.treasure.nowadays.

Globalism.causes.a situation.where.no.company.acts.in.a steady.or.secure.
environment..What. is.more,. the. sectors.which.have.been. regarded.as. stable.
recently,.such.us.power.industry.or.public.utility.sector,.have.experienced.and.
are.still.experiencing.rapid.changes..The.current.situation.can.be.described.as.
the.era.of.turbulences..The.companies.to.maintain.their.position,.and.someti-
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mes.to.survive.on.the.market,.have.to.take.radical,.frequently.unpopular.steps,.
especially.among.lower.level.staff.

The.author.in.this.article.tries.to.present.a situation.of.a company,.in.which.
such.radical.changes.took.place,.where.liquidation.bankruptcy.was.announced,.
being.apart.from.the.influence.of.world.crisis,.the.aftermath.of.bad.company.
management.and.decision.mistakes.of.management.staff..He.also.attempts.to.
take.up.the.issue.of.psychological.aspects.of.these.changes.from.the.perspective.
of.dismissed.workers.

1. Communication inside the company

In.the.sociological.approach.an.organization. is.a group.of.people.who.work.
together..It.is.not.possible.to.work.along.with.other.people.if.we.are.not.able.to.
communicate.with.them.effectively.

“Communication. in. the. company. is. an. internal. communication.among.
other. company.communications:. advertising,.financial. and. sponsoring.poli-
cies,.which.is.a reason.to.create.a common.language,.connecting.individuals.
into.relations.with.others.and.spreading.proper.information.to.make.introdu-
cing.changes.easier”.[Stankiewicz.1999,.s.18].

No.organization.can.function.without.a communication.system.as.then.it.
is.not.possible.to.influence.either.individuals.by.groups.or.groups.by.individu-
als..An.efficient.communication.system.is.not.only.an.inseparable.part.of.an.
organization.but.a condition. into.proper.delegation.of.decision. functions.as.
well.[Izba.rzemieślnicza.2006,.s.1].

However,.before.a communication.process.starts.existing.there.has.to.be.an.
intention.which.turns.into.a form.of.a message.to.be.given..This.message.goes.
from.the.sender.to.the.receiver..The.message.is.encoded.which.means.it.gets.
transformed.into.a symbolic.form.and.it.is.transferred.by.the.sender’s.carrier.
which.decodes.the.message.initiated.by.the.sender..The.effect.of.this.process.
is.conveying.the.meaning.by.one.person.to.the.other.[Berlo.1960,.s..30–32]..

The. picture. below. shows. a  communication. model,. the. key. elements. of.
which.are.the.sender,.the.message,.encoding,.decoding,.the.receiver,.feedback.
and.existing.information.hum.causing.constant.interference.into.the.commu-
nication.
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Drawing 1. Interactions In the Communications process

Source:.own.study.

The.sender. initiates. the.message.by.encoding.a  thought..The.message. is.
a physical.effect.of.sender’s.encoding..When.we.speak.the.message.is.our.spe-
ech..When.we.write.it.is.written.text.that.is.a message..When.we.gesticulate,.
the.message. is.our.arm.movement.and.our. facial.expression..The.channel. is.
the.message.carrier.. It. is. chosen.by. the. sender.who.has. to. identify. if.he/she.
uses.a formal.or.an.informal.channel..The.formal.channels.are.identified.by.
the.organization..The.are.to.convey.the.messages.connected.with.professional.
activity.of.its.members..Traditionally.they.go.along.the.authority.line.in.the.
organization..Other.messages,.for.example.personal.or.social,.go.through.the.
informal.channels.in.the.organization..These.channels.come.up.spontaneously.
and.they.appear.as.a result.of.individual.choices.[Langan-Fox.2001,.s..190]..
The.receiver.is.the.recipient.of.the.message..But.before.he./.she.can.receive.the.
message,.all.the.symbols.have.to.be.translated.into.a comprehensible.form..This.
stage.is.decoding.the.message..The.noise,.however,.is.a form.of.natural.com-
munication.barriers,.they.cause.interference.of.the.clear.message..The.examples.
of.noise.can.be.such.as:.problems.in.perception,.overload.of.information,.se-
mantic.difficulties.or.cultural.differences..The.last.element.of.a communication.
process.is.a loop.of.feedback..This.feedback.consists.in.checking.the.effective-
ness.of.conveying.the.message.according.to.the.first.intention..It’s.a mechanism.
of.inter-control.on.the.sender.–.receiver.line.[Robins,.Judge.2012,.s..235].

1.1. Directions of communication

–. up-down.communication.
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This. way. of. communication,. initiated. by. the. managers,. should. include.
such. messages. as:. instructions. and. commands. related. to. work. being. done,.
the.reasons.to.do.work,.assumptions.and.procedures,.the.assesment.of.worke-
r’s.achievements.and.the.stimulants.motivating.to.action.[Katz,.Kahn.1979,..
s.. 370].. The. example. of. up-down. communication. is. shown. in. the. drawing.
below.
Drawing 2. Up-down communication

Source:.own.study.

–. communication.down-up
Formal.messages.are.transferred.from.the.bottom.to.the.top,.from.the.em-

ployees.to.their.supervisors.and.managers..It.is.very.crucial.that.messages.going.
down-up.were.related.to.the.reports.on.work.that.has.been.done,.information.
concerning. worker’s. achievements. and. development,. the. draft. of. work. pro-
blems.that.need.being.solved,.the.concepts.of.improvements.concerning.a de-
partment.or.a company.as.well.as.workers’.thoughts.and.comments.about.their.
work,.co-workers.and.the.whole.company..
Drawing 3. Communication down-up

Source:.own.study..
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–. across.communication
Across.communication.shows.a form.of.communication.between.the.wor-

kers.at.the.same.level..This.way.of.communication.is.essential.to.coordinate.
the.tasks.among.individual.workers.as.well.as.among.departments..It.allows.to.
solve.problems,.share.information.as.well.as.solve.conflicts.[Goldhaber.1993]..

Across.communication.is.particularly.valuable.when.we.face.exceptionally.
difficult. and. complicated. problems. [Willson,. pp.. 129–143].. The. scheme. of.
across.communication.is.presented.in.the.picture.below.
Drawing 4. Across communication

Source:.own.study.

2. Management styles in organization

Contemporary.organizations.are.oriented.on.accomplishing.a certain.mission.
and. achieving. the. aim. they.have.put. forward..However,. these. goals. can.be.
reached.by.a proper.leadership.connected.with.organization.mission.and.aims.
could.become.their.own.ones..Leadership.over.people.should.be.a task.focusing.
on.creating.optimal.conditions.for.the.workers. in.favour.to.develop.abilities.
to.effective.performing.of.organizational.functions..The.concept.on.effective.
management.has.developed.from.searching.for.leadership.skills.to.situational.
concepts.of.management,.in.which.not.only.the.manager’s.personality.is.being.
considered,.but.also.the.importance.of.various.elements.of.organizational.situ-
ation.[Kożusznik.2007,.s..116].

Much.research.done.on.management.styles.has.led.to.many.theories.con-
cerning. this. subject. [Syrek. 1997].. The. management. styles. in. a  wide. extent.
depend.on.organizational.culture.as.well.as.natural.preferences.an.personality.
features. of. managers.. Among. different. classifications. of. management. styles.
existing.in.literature,.there.can.be.listed.eight.of.them.in.which.the.manager.
appears.as.a/an:
– autocrat –. taking. care.of.performing. all. the. tasks. a  in.proper.way,.not.

being.interested.in.his/her.subordinates,.even.in.a situation.when.such.an.
interest.would.be.needed;

– bureaucrat –.procedures.and.control.over.workers.are.the.most.important.
for.him..He.aims.at.perfection..He.is.thought.to.be.accurate.and.precise.in.
his.environment..He/she.is.able.to.achieve.very.good.results,.however.at.the.
expense.of.interpersonal.conflicts;

– deserter –.he.avoids.problems.and.that.is.why.he.escapes.from.managing..
He/she.delegates.decision.making.or.prolongs.it.in.time..The.co-workers.
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view.him./.her.as.a person.disorganised.at.work..This.style.is.separating.and.
little.effective;

– missionary –. all. his/her. effort. is. focused. on. creating. and. maintaining.
good.relations.with.workers.but.he.she.cannot.provide.tasks.and.execute.
them;

– realistic organiser –.he/she.makes.very.high.requirements.both.for.him-
self/herself.as.well.for.the.others..He.pays.much.attention.to.team.work..
The.stimulants.received.by.him.are.adequate.to.tasks.being.done..It’s.a hi-
ghly.effective.style;

– developer –.he/she.is.a trusting.person.taking.advantage.of.his/her.rights.
in.favour.of.his./her.subordinates.and.takes.care.of.their.development..This.
style.is.effective.provided.that.the.team.is.well-integrated;

– friendly autocrat.–.he.accomplishes.his.own.tasks.trying.not.to.deter.pe-
ople.from.him/her..He/she.trusts.his/her.subordinates.to.a certain.extent.
and.leaves.him.some.autonomy.in.their.activities..He/she.treats.his/her.sub-
ordinates.in.a manipulative.way.but.they.are.not.aware.of.it..Particularly.
difficult.tasks.are.resolved.by.him.her.without.any.difficulty.
Suitable.management.style.should.be.chosen.depending.on.such.factors.as:.

manager’s.qualifications.and.experience,.size.and.intellectual.potential.of.the.
team,.the.level.of.involvement.into.work,.that.is.motivation.as.well.as.workers’.
responsibility,.it.means.their.morale..Apart.from.eight.management.styles.that.
have.been.listed.above,.there.are.three.described.as.the.most.important.ones:
1). autocratic. –. he/she. believes. that. the. leader. is. the. most. important. in. the.

hierarchy..This.style.is.often.connected.with.particular.personality.features.
of.the.team.leader,.which.is.so.called.autocratic.personality..An.autocratic.
manager.usually.takes.decisions.on.behalf.of.the.team.as.a whole.part,.as.
well.on.behalf.of.its.individual.members..He/she.uses.many.ways.of.puni-
shment.without.explaining.the.motives.of.his/her.behaviour..He/she.does.
not.participate.in.team.meetings.himself/herself,.keeping.only.formal.con-
trol..He/she.does.not.allow.to.express.any.opinion.on.taken.actions.as.well.
as.on.the.way.there.are.performed..He/she.does.not.allow.to.discuss.his/
her.commands..The.surveys.have.shown.that.this.style.is.very.bothersome.
for.the.group.and.that.it.is.little.affective..However,.in.the.situation.of.an.
external.threat,.for.example.competitors,.it.is.very.effective.and.preferable;

2).laissez-faire.–.for.him/her.it.is.the.leader’s.followers.who.are.the.most.im-
portant..Due.to.a passive.attitude.of.the.leader.towards.the.group,.which.
is.the.characteristic.of.this.style,.it.is.just.contrary.to.management..Liberal.
leader.uses.neither.rewards.nor.punishments..He/she.only.restricts.to.com-
ment.his/her.subordinates’.actions..This.style.is.little.effective.and.it.is.not.
accepted.by.the.team.as.a whole.part..However. it.appeals.to.some.team.
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members,.so.called.satellites..It.is.a complete.lack.of.a spontaneous.interest.
into.the.team.activity.as.for.its.effectiveness..The.liberal.manager.expects.
only.a situational.context,.focusing.on.a search.for.a ‘scapegoat’,.responsible.
for.all.company.loses,.rather.than.a personal.or.matter-of-fact.context.

3).democratic.–.in.a democratic.management.style.the.group.is.perceived.as.
a whole.part.an.it. is.the.most.important..The.leader.counts.on.opinions.
and.suggestions.from.the.group,.particularly.at.the.stage.of.choosing.the.
best.options.to.enable.accomplishing.team’s. tasks..The.leader,.obviously,.
puts.alternative.aims.into.discussion.and.the.means.to.accomplish.them.
but.the.decision.is.left.for.the.group..He/she.uses.a wide.range.of.discipli-
nary.means,.especially.aiming.at.rewards,.while.the.punishments.are.used.
as.a last.resort..He/she.usually.has.an.informal.respect.in.the.group..This.
style.is.particularly.preferred.by.a group.because.of.its.high.effectiveness..
This.style.is.often.named.as.consenting.participating.or.rewarding.[Terelak.
2005,.s..120]..

3. Individual personality in organization

What.causes.calmness.and.self-control. in.one.person.and.restlessness,.noisi-
ness.and.agression.in.the.other?.There.can.be.a question.asked.whether.some.
types.of.personality.are.better.adjusted.to.accomplishing.certain.work.than.the.
others..Though.before.we.want.to.try.answer.this.question,.let.us.take.a simpler.
issue.–.what.is.a personality?

When.the.psychologists.say.personality,.they.usually.mean.a dynamic.con-
cept.describing.development.of. the.whole.psychological. system.of. a person..
Instead.of.analysing.particular.parts.of.a person,.in.personality.we.analyse.the.
integrity,.bigger.than.the.sum.of.particular.parts.[Robbins,.Judge.2012,.s..44].

The.most.frequently.used.is.the.definition.of.personality.by.Gordon.All-
port,.which.was.formulated.about.70.years.ago..According.to.this.definition,.
personality.is.“a dynamic.organization.in.a particular.individual,.determining.
his/her/its.way.of.adjusting.to.the.environment”.[Allport.1937,.s..48].

The.research.on.personality.so.far.has.been.focused.on.the.fact.whether.
personality.is.hereditary.or.rather.it.is.a set.of.features.acquired.in.the.surro-
unding.environment..Is.personality.formed.the.moment.we.are.born.or.is. it.
an.effect.of.an.interaction.between.a person.and.his/her.environment?.There.
is.no.one.clear.answer.to.this.question.because.personality.consists.both.of.he-
reditary.factors.as.well.as.the.environmental.ones..One.fact.may.be.surprising.
however,. that. the. research. indicates. a  bigger. influence. of. hereditary. factors.
rather.than.the.environmental.[Pinker.2002].

There.have.been.many. attempts. among. the. researchers. to. identify.basic.
features.ruling.behaviours.[Allport,.Odbert.1936]..Most.of.the.cases.produ-
ced.long.lists.of.features,.difficult.to.generalize.and.of.little.usefulness.for.the.
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decision.–.makers.in.organizations..However,.there.are.to.exceptions:.index.of.
personality.types.by.Myers-Briggs.and.the.model.of.Big.Five..The.last.twenty.
years.have.been.predominated.by.these.two.ways.as.the.schemes.of.recognizing.
and.classifying.features..However,.due.to.the.lack.of.evidence.to.prove.the.ac-
curacy.of.personality.index.by.Myers-Briggs,.the.author.has.decided.to.describe.
the.method.of.big.five.

Various. study.done. in. the.recent.years.confirm.the. thesis. that.five.basic.
personality.factors.is.the.ground.for.all.the.remaining.ones.and.it.comprises.the.
majority.of.crucial.differences. in.human.personality. [Barrick,.Mount.2005,.
pp..159–172)..The.factors.included.in.the.Big.Five.model.are.described.below:
–. extroversion..At.this.stage.the. level.a person.feels.good.in.relations.with.

others.is.taken.into.consideration..Extroverts.are.usually.sociable,.assertive.
and.friendly.while.introverts.are.reserved,.shy.and.quiet;

–.. a.greeableness..This.factor.refers.to.particular.person’s.willingness.to.appre-
ciate.the.others..People.who.are.very.friendly,.are.eager.to.cooperate.with.
others..They.are.very.kind.and.trusting..People.who.have.little.agreeable-
ness.are.cold,.unkind.and.hostile;

–. conscientiousness..This.is.the.prove.of.reliability..A very.conscientious.per-
son.is.responsible,.well-organized,.trustworthy.and.very.persistent..People.
with.very. low.conscientiousness.have.an.easily.disruptive.attention,. they.
are.disorganized.and.have.very.little.credibility;

–.. neuroticism,.emotional.stability..This.factor.often.described.in.the.cathe-
gory.of.nervousness.is.connected.with.a person’s.resistance.to.stress..People.
with.very.high.emotional.stability.are.usually.very.calm,.they.are.self-con-
fident.and.they.feel.safe..People.with.low.stability.tend.to.be.nervous,.re-
stless,.they.fall.into.depression.and.they.feel.insecure;

–. openness.to.experience..This.factor.concerns.the.range.of.interests.of.a par-
ticular.person.and.his./.her.fascination.with.innovations..People.extremely.
open.are.creative,.curious.and.they.are.artistically.sensitive..People.on.the.
opposite.side.of.the.scale.are.conventional.and.they.feel.good.only.with.the.
things.they.know.
The.research.carried.on.the.Big.Five.model.has.resulted.in.establishing.the.

relations.between.personality.dimensions.and.professional.effectiveness..These.
relations.are.perfectly.presented.in.the.picture.3.1.shown.below.
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Drawing 5. Relations among vocational personality types

Source:.S.P..Robbins,.T.A..Judge.(2012),.Zachowania w organizacji,.PWE,.Warszawa,.s..49.

The.requirements.of.job.position.and.the.aim.to.adjusting.both.position.
requirements. to.personality. features.were.described. in.the.best.way.by.John.
Holland.in.his.theory.of.adjusting.personality.to.job.position.[Holland.1997]..
Holland.presented.six.types.of.personality.and.he.put.forward.a thesis.that.the.
tendency.to.leave.the.position.depends.on.the.level.to.which.particular.person.
adjusts.his./.her.personality.to.particular.work..Each.of.identified.personality.
types.has.a few.related.jobs..The.types.as.well.as.the.jobs.relating.to.them.are.
presented.in.the.table.below.
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Table 1. Types of personality and examples of jobs by Holland 

Type Personality.features Examples.of.jobs
Realistic
he./.she.prefers.physical.jobs.
requiring.skills,.strength.and.
coordination
Inquisitive
he./.she.prefers.activities.
requiring.thinking,.
organizing.and.understan-
ding
Social
he./.she.prefers.activities.
connected.with.helping.the.
others.and.developing.them
Conventional
he./.she.prefers.activities.
regulated.by.law,.is.organized.
and.unambiguous
Enterpreneur
he./.she.prefers.verbal.
activities.creating.possibility.
to.affect.others.and.gaining.
authority
Artistic 
he./.she.prefers.ambiguous.
not.organized.situations.
allowing.artistic.expression

shy,.accurate,.persistent,.
steady,.adjusting,.
practical

analytical,.original,.
curious,.independent.

sociable,.friendly,.
cooperative,.tolerant

adjusting,.efficient,.
practical,.without.imagi-
nation,.not.flexible

self-confident,.ambitious,.
energetic,.autocrat

full.of.imagination,.
messy,.idealistic,.
affectionate,.impractical.

mechanic,.drill.operator,.
assembler,.farmer

biologist,.economist,.ma-
thematician,.journalist

social.worker,.teacher,.
advisor,.clinical.psycholo-
gist

accountant,.corporation.
manager,.bank.cashier,.
office.worker.

barrister,.estate.agent,.PR.
specialist,.a small.company.
manager

painter,.musician,.writer,.
interior.designer

Source:.J.L..Holland.(1997),.Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personali-
ties and Work Environments,.“Psychological.Assessment.Resources”,.Odessa,.FL.

This.theory.clearly.indicates.that.the.workers’.satisfaction.is.the.highest.and.
fluctuations.on.positions.is.low.in.a situation.when.we.have.adjusted.persona-
lity.types.to.the.position.taken.

Pejorative.changes.in.the.company.as.a result.of.conflict.between.employ-
ees.and.supervisors.–.case.study.

Man,.as.an.element.of.an.organization.is.the.most.complex,.highly.fluctu-
ating.and.difficult.to.predict.element..There.are.many.factors.involved.into.his.
/her.behaviour.both.external.and.internal..The.drawing.below.shows.a general.
model.of.this.idea.
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Drawing 6. Relations among vocational personality types

Source:. http://www.broneks.net/wp-content/uploads/2008/12/18_czlowiek_w_organi-
zacji.pdf.

The.moment.the.bankruptcy.liquidation.was.announced.the.company.de-
scribed.was.one.of.the.biggest.employers.in.its.region..Due.to.the.monopoly.
of.its.products.and.the.services.connected.with.milling.industry,.the.company.
had.an.excellent.position.on.the.market.

Unfortunately,.economic.situation.in.the.world.and.in.our.country.caused.
a significant.decrease.in.orders..However,.this.was.not.the.main.reason.of.the.
problems. the. company. fell. into..Trying. to. cut.production.costs. to.gain. the.
biggest.profit.it.produced.the.goods.from.poorer.quality.materials.as.well.as.the.
investments.in.their.place.of.origin.were.not.supervised.properly.which.resulted.
in.higher.costs.because.part.of.the.equipment.had.been.damaged.(interview.
carried.among.employee.FP.Spomax.s.a..in.liquidation.insolvency)..

The. situation. that. occurred.made. the. creditors’. committee. apply. to. the.
court.for.announcing.bankruptcy.liquidation,.the.aim.of.which.was.trying.to.
get.back.at.least.part.of.the.money.the.company.debted.among.its.cooperatives.
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and.contractors..Announcing.the.verdict.was.connected.with.appearing.a ban-
kruptcy.trustee.appointed.by.the.court.commissioner..He.valued.the.property.
according.to.binding.law.and.started.terminating.work.contracts.with.all.the.
employees.of.the.company.(according.to.art.30,.paragraph.1,.point.2.Polish.
Labour.Code).and.signing.the.contracts.with.the.reduced.staff.as.FP.Spomax.
s.a in.liquidation.bankruptcy..The.employment.section.is.shown.on.the.dia-
gram.5.2.

The.period.from.handing.in.the.notices.to.the.moment.of.re-employment.
of.some.part.of.the.staff.was.the.most.difficult.time.for.the.management,.as.it.
was.them.to.be.responsible.for.the.choices.who.of.the.workers.have.to.stay.and.
continue.their.work..This.situation.caused.much.tension.and.stress.among.the.
staff.leading.to.many.conflicts.on.the.line.between.manager.–.employee.and.
the.employee.–.employee..The.scale.of.the.whole.situation.was.bigger.due.to.the.
fact.that.the.job.market.was.at.that.time.in.a very.poor.condition.and.it.was.
not.able.to.absorb.such.a number.of.workforce.at.once..So.for.many.dismissed.
people.it.meant.to.live.on.the.unemployment.dole,.many.times.having.a family.
to.maintain.
Drawing 7.

Source:.Personal.elaboration.on.base.data.FP.Spomax.s.a..in.liquidation.insolvency.
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Escalation.of. the. conflict. appeared. the.moment. a  group.of.people.were.
appointed.to.have.contract. signed.for. the. liquidation.period.and. it. is.worth.
mentioning.that.at.that.time.there.were.talks.with.creditors’.committee.held.
on.dividing.the.debt.into.installments.and.on.changing.the.status.from.liqu-
idation.bankruptcy.into.solving.bankruptcy..It. is.not.insignificant.as.it.gave.
some.hope.to.get.the.company.out.from.the.crisis.and.to.come.back.to.normal..
The.workers.who.were.to.be.made.redundant.created.a sort.of.resistance.gro-
ups.and.tried.to.boycott.some.of.the.production.works,.e..g..refusing.to.work.
overtime.at.the.time.of.their.notice.a doing.their.work.carelessly.and.without.
involvement.. However,. the. workers. who. were. to. stay. in. the. company. were.
doing.their.jobs.better.than.ever.being.afraid.of.the.manager’s.decision.change..
This.state.was.very.stressful.both.for.the.leaving.and.the.remaining.workers..
Colleagues.and.friends.for.many.years.suddenly.became.enemies.to.each.other..
This.situation.concerned.mainly.production.workers.with.vocational.or.secon-
dary.school.education.aged.30–70.(staff.data.section.FP.Spomax.s.a..in.repara-
tion.insolvency)..The.office.workers.with.higher.education.mostly.accepted.the.
changes.peacefully.but.not.without.emotions.and.stress..It.turned.out.at.that.
time.that.a kind.of.solution.would.be.to.send.them.to.their.overdue.leaves.just.
to.separate.them.from.the.moment.when.their.notices.terminate.(there.was.em-
ployee.of.discuss.enterprise.by.author.in.period.of.conversion.observation.led)..

Described.situation.let.us.assume.that.the.changes.that.the.workers.under-
went.were.introduced.chaotically.and.without.a preceding.plan,.which.could.
enable.to.overcome.psychological.barriers.among.the.staff.allowing.them.to.get.
used.to.the.upcoming.situation..It.is.particularly.important.from.theoretical.
and.practical.view.to.underline.the.role.of.staff.resistance.against.changes.be-
cause.they.are.usually.viewed.as.a threat..No.matter.what.aim,.kind.or.the.area.
of.changes.is,.they.always.apply.to.people.as.the.motor.of.the.changes.is.dissa-
tisfaction.with.the.current.state.and.the.barriers.are.fear.about.the.unknown.
and. the. future. [Ścibiorek.2001,. s.. 93]..Thus,. before.we.decide. to. introduce.
changes,. particularly. so. drastic. ones,. we. should. consider. their. influence. on.
the.change.of.staff.behaviour..We.should.remember.that.the.relation.between.
an.attitude.and.its.positive.results.will.let.the.staff.take.this.position.without.
stress.. Subsequently,. the.more.positive. results. an. attitude. creates. the.higher.
probability.of.accepting.behaviour.assuring.a positive.result.[Ścibiorek.2001,.
s..90]..The.most.frequently.skipped.barriers.introducing.changes.are.psycho-
social.barriers,.described.as.concerns.and.fears.of. the.workers. to.whom.this.
change.is.applied..

These.are.the.barriers.which.are.the.greatest.source.of.workers’.resistance.to.
changes..There.are.two.levels.of.people’s.reactions.to.changes,.it.means.attitudes.
including.emotional,.internal.person’s.reaction.to.change.and.behaviours,.appe-
aring.in.particular.activities..They.show.in.this.way.the.whole.scale.of.different.
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people’s.behaviour.when.they.face.some.changes.[Czerska.2002,.s..515]..People’s.
reactions.to.changes.are.graphically.presented.in.the.drawing.5.3.
Drawing 8. People’s reactions to changes

Source:. M.. Czerska. (2002),. Klasyfikacja zmian,. Wyd.. Zarządzanie. Organizacjami,.
Toruń,.s..515.

The. changes. that. were. performed. inside. the. company. related. in. parti-
cular. liquidation.of. job.positions. and. for. the. remaining.workers. decreasing.
their.payments.and.liquidating.their.privileges,.among.others.each.salary.25%.
bonus..May.workers.were.moved.into.other.job.positions.or.they.were.given.
more.duties..That.is.why.the.opinions.that.losing.or.changing.a job.is.one.of.the.
most.stressful.factors.in.every.person’s.life.do.not.belong.to.rarity.

. . The. number. and. the. importance. of. psycho-social. barriers. is. different.
due.to.subjective.perception.of.the.range.and.the.depth.of.the.changes.by.the.
workers.. Three. basic. barriers. listed. by. J.. A.. F.. Stoner. and. Ch.. Wankel. are:.
insecurity.about.the.cause.and.effect.of.the.change,.the.reluctancy.to.get.rid.
of.the.existing.privileges.as.well.as.the.awareness.of.weak.sides.of.the.changes.
offered. [Stoner,.Wankel.1994,.p..310]..The. similar. theory.was.presented.by..
M..Amstrong.[Amstrong.2001,.p..204],.defining.barriers.possible.to.occur:
1.. shocked. caused. by. being. new. –. people. are. usually. afraid. of. these. chan-

ges,.which.can.destroy.fixed.employment.terms,.methods.of.work,.acting.
procedures.. This. causes. losing. or. decreasing. the. feeling. of. security.. The.
subordinates.may.not.believe.their.management.that.the.changes.will.be.
beneficial.both.to.them.and.the.organization;

2..economic.concerns.–.losing.income,.threat.to.stability.of.employment;
3..discomfort.–.changes.make.life.more.difficult;
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4..insecurity.–.a change.may.cause.fear.connected.with.its.not.secure.effects;
5..symbolic.fears.–.a change.may.affect.an.appreciated.symbolic.value;
6..a threat.to. interpersonal.relations.–.a change.can.disturb.a custom.social.

relations.and.standards.of.a group;
7..a threat.to.the.position.of.an.individual.–.a change.may.cause.losing.a lucra-

tive.manager.or.expert.position;
8..a threat.to.possessed.competences.–.a change.may.deprive.a worker.from.the.

ability.to.use,.frequently.gained.with.effort,.his./.her.skills.and.experience;
9..concerns.about.new.requirements.–.a change.may.force.someone.to.get.new.

competences,.perhaps.difficult.to.gain.
The. barriers. listed. create. an. active. or. passive. resistance. against. changes.

expressing.a kind.of.psychological.state.of.workers,.which.in.the.case.described.
was.observed.by.low.involvement.in.work,.conscious.or.unconscious.deteriora-
ting.the.quality.of.work.and.even.taking.action.to.delay.changes..E..Długosz-
Truszkowska.indicates.that.resistance.should.be.avoided.[Długosz-Truszkow-
ska.2002,.pp..43–44]..

More.effective.procedure.is.encouraging.to.an.open.but.not.hidden.resi-
stance.of.the.workers.during.introducing.changes..The.resistance.against.chan-
ges.has.always.to.occur..The.thing.is.to.reveal.and.to.overcome.it.as.soon.as.
possible.

The.company.that.has.been.described.had.perfectly.dealt.with.the.changes,.
even. so.unpopular. as.making. the.workers. redundant..All. the. actions. taken.
such.as.a contact.with.the.local.Job.Agency.which.tried.to.participate.actively.
in.re-qualifying.the.workers.and.in.giving.them.all.help.to.find.work.

The. position. of. creditors’. committee,. which. was. not. aiming. to. sell. the.
company.at.all.cost.and.to.spread.its.property.but. it.was.helping. in.finding.
new.customers.and.arranged.the.debt. into.5-year.repair.programme..At.the.
moment. the. status. of. the. company. has. been. changed. from. the. liquidation.
bankruptcy. into. repair. bankruptcy.. The. company. has. more. and. more. new.
customers. and. the.prospects. for. the.development.. In. a  few. last.months. the.
company. employed. 20. new. workers. and. it. intends. to. increase. this. number.
according.to.upcoming.needs.(FP.Spomax.s.a..in.reparation.insolvency)..The.
workers.who.lost.their.jobs.due.to.the.situation.in.vast.majority.managed.on.
the.job.market.finding.a new.job.(conversations.with.employee.FP.Spomax.s.a..
in.reparation.insolvency).

4. Conclusion

The. contemporary. world. undergoes. constant. dynamic. changes. and. these.
changes.are.more.and.more.complex.and.diverse..A company.functioning.in.
such. a  dynamic. environment. has. to. perform. a  number. of. transformations..
Adapting.the.company.into.changes.has.become.an.inseparable.element.of.its.
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functioning..The.changes.in.the.company.described.had.a specific,.even.drastic.
character.because.they.concerned.liquidation.of.the.company.and.what.follows.
it.–.dismissing.over.200.staff.workers..The.initial.division.on.dismissed.and.
remained.workers.was.made.according.to.the.author’s.opinion,.not.correctly..
The. staff.was.not.properly.prepared. and. educated.what. this. change.means..
Lack.of.the.basic.knowledge.on.the.situation.of.the.company.at.the.time.of.
crisis.and.the.clear.terms.of.choosing.the.workers.to.remain.in.the.company.
caused.that.the.conflict.was.escalating..It.was.particularly.visible.on.the.line.
a worker.remaining.in.the.company.–.a worker.being.dismissed..This.situation.
affected.the.middle.management.with.stress.as.well.who.took.the.responsibility.
to.choose.the.workers.to.stay.in.the.company.to.total.liquidation..The.situation.
was.not.also.made.better.by.the.fact.that.along.were.held.talks.with.creditors’.
committee.on.signing.an.agreement.allowing.to.change.the.status.of.the.ban-
kruptcy. from. liquidation. into. solving.. It. was. connected. with. the. creditors’.
agreement.on.arranging.the.debt.into.installments.and.finding.new.investors.
and.customers.for.the.company..It.was.not.difficult.as.at.that.time.the.world.
economy.was.going.out.of.crisis.and.the.banks.were.more.and.more.willing.to.
give.credits.for.new.investments.which.were.connected.with.higher.number.of.
orders..The.company.was.also.helped.by.the.fact.that.on.Polish.market.it.is.the.
monopolist.of.its.goods.and.in.Europe.and.the.world.it.is.one.of.the.very.few.
manufacturers.of.equipment.and.the.machinery.for.the.milling.industry..The.
company.is.also.competitive.for.the.prices.of.its.products.

The. status. change. allows. to. hope. that. the. remaining. workers. will. have.
a steady.situation.and.that.they.come.back.to.the.situation.before.the.crisis..The.
leaving.ones,.however,.had.bigger.claims.to.the.management.for.their.choices.

Thanks.to.changes,.the.situation.of.the.company.has.changed.considera-
bly..Lower.number.of.workers.allowed.to.save.a significant.amount.of.money.
and.to.put.it.into.investments..Moreover,.the.company.leased.a manufacturing.
hall.that.had.not.been.used.as.well.as.some.part.of.not.developed.area..These.
actions.let.gain.more.money.and.to.gradually.raise.the.company.from.its.fall.

The.author,. after. talks.with. the.workers. that.had.been.dismissed. in. the.
liquidation.bankruptcy,.learnt.that.most.of.them.handled.with.the.new.situ-
ation.and.they.either.have.their.own.job.or.they.were.qualified.into.another.
area..The.salvation.for.some.workers.was.developing.a new.shopping.centre.in.
town.where.a few.thousand.people.were.employed,.among.others.former.wor-
kers.of.FP.Spomax.s.a.
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Cognitive challenges of epistemology in management 
sciences

Abstract: The objective of the paper is analysis of relatively new field of 
basic research in management which is epistemology of organization and 
management. There are several cognitive challenges concerning definitions 
of the fundamental terms and formulating hypotheses in management. The 
postulated construct of epistemology of management could be interpreted 
like a valuable scientific area.
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Introduction

The.objective.of.the.paper.is.an.analysis.of.a relatively.new.field.of.basic.rese-
arch.in.management.which.is.epistemology.of.organization.and.management.
[Sułkowski. 2005].. There. are. several. cognitive. challenges. concerning. defini-
tions.of.the.fundamental.terms.and.formulating.hypotheses.in.management..
The.examples.of.unclear.basic.terms.in.management.could.be:.“management”,.
“organization”,. “organizational. culture”. [Sułkowski.2008,.2009]. and. so.on..
The.postulated.construct.of.epistemology.of.management.could.be.interpreted.
like.a valuable.scientific.area.

Meaning of epistemology in management

The.word.‘epistemology’.comes.from.the.Greek.words.episteme.and.logos,.both.
of.which.mean.knowledge,. although.of.different.kinds..Thus,. epistemology.
may.be.called.‘knowledge.about.knowledge’.or.in.other.words,.‘the.science.of.
cognition’..Epistemological.issues.were.taken.up.by.Plato.and.Aristotle.as.far.
back.as.antiquity,.although.the.name.itself.and.the.branch.of.the.philosophical.
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discourse.it.covered.were.not.developed.until.the.beginning.of.the.20th.centu-
ry..However,.philosophy.is.not.an.empirical.science.and.undertakes.discourse.
on.the.highest.level.of.generalisation,.which.often.makes.it.more.difficult.to.
draw.conclusions.concerning.the.detailed.disciplines.of.the.science..Under.the.
influence.of.the.development.of.the.science.of.philosophy.and.empirical.scien-
ces,.the.basic.epistemological.issues.of.getting.to.know.reality.stopped.being.
the.sole.domain.of.philosophical.discourse.[Auroux,.Weil.1991,.p..74].

Representatives.of.all.the.sciences.undertake.epistemological.and.metho-
dological.reflections,.allowing.them.to.shape.the.directions.of.the.development.
of.their.cognitive.discourse..The.comprehensiveness.and.extensiveness.of.the.
research.issues.of.all.modern.sciences.require.the.selection.of.valuable.threads,.
leading.to.significant.cognitive.and.practical.results..The.critical.cognitive.re-
flection.is.especially.needed.in.the.case.of.social.sciences.dealing.with.complex.
scientific.problems.which.do.not.offer.clear.criteria.for.measuring.the.episte-
mological.value..Thus,.it.seems.that.in.the.case.of.management.science,.it.is.
worth.undertaking.discussion.about.significant.cognitive.questions.of.a gene-
ral.nature,.such.as.defining.the.essence.of.an.organisation.and.management,.
the.significance.of.theory,.or.the.insight.specificity.of.management’s.scientific.
methods.[Sułkowski.2012].

Formulating. the.neopragmatic. approach,.R..Rorty.declares. the. ‘ruin’.of.
epistemology..He.suggests.that.the.concept.of.general.cognitive.theory.itself.is.
pointless,.as.it.is.based.on.the.questioned.assumption.that.cognition.is.a reflec-
tion.of.reality.[Rorty.1999]..Regardless.of.the.postmodernist.scepticism.about.
the.creation.of.the.‘great.illusion’.of.the.meta-theory.of.cognition,.the.cognitive.
value.of.epistemological.analyses.is.in.the.critical.view.of.the.results.of.inquiries.
and.research.in.all.scientific.disciplines..Perhaps.the.crisis.of.epistemology.on.
a general.level.is.even.a premise.to.move.the.cognitive.reflections.to.the.level.of.
detailed.disciplines..By.placing.the.paradigm.on.the.discipline.level,.T.S..Kuhn.
introduced.the.most.important.cognitive.discussions.into.the.detailed.sciences,.
moving.the.problems.previously.reserved.for.epistemology.and.understood.as.
a branch.of.philosophy,.to.the.humanities,.social.sciences.and.natural.science.
[Kuhn.1968]..Failures.of.the.attempts.to.find.the.cognitive.foundations.–.the.
universals.of.cognition.and.science.–.led.to.a moving.of.the.epistemological.
discourse.to.the.level.of.detailed.disciplines..But.if.the.area.of.epistemological.
problems. is.not. suitable. for.developing.a universal. theory.of. cognition,. it. is.
still.the.space.for.reflections.about.cognitive.assumptions.underlying.the.de-
velopment.of.various.disciplines..Epistemology. is.no. longer. the.meta-theory.
of.cognition,.but.has.become.a cognitive.self-reflection.of.the.given.discipline..
The.burden.of.analyses.and.inquiries.is.moved.to.the.specialists.in.the.given.
scientific. field. or. discipline,. or. even. in. the. given. research. area.. By. creating.
their.own.discourse,.they.should.be.able.to.leave.it.aside,.criticise,.question.and.
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discover.its.cognitive.assumptions..Thus,.the.responsibility.for.the.assessment.
of.its.cognitive.value.rests.with.the.researchers.in.the.given.field..By.treating.
it. this.way.we.move.epistemology. to.each.of. the.detailed.disciplines,.which.
entails.completely.new.challenges.and.results.in.a mixing.of.the.discourses.of.
the.philosophy.of.cognition.with.‘local’.approaches,.characteristic.of.empirical.
sciences..However,. it. also.means.new.challenges. for. researchers.who.are.no.
longer.only.empiricists,.but.have.to.be.philosophers.to.some.extent..Are.the.de-
liberations.of.the.epistemology.of.management.only.meaningless.digressions?.
Can.this.area.only.be.barren.terra incognita?.

Epistemology.gains.the.importance.of.an.in-depth.reflection.of.a scientific.
discipline,.concerning.its.cognitive.foundations..It.can.be.a base.for.the.me-
thodological.development.of.social.sciences..In.this.sense,.the.epistemology.of.
management. lies.at. the.meeting.point.of. the.cognitive.philosophy.discourse.
and.the.theory.of.organisation.and.management..This. interdisciplinary.cha-
racter.increases.the.number.of.difficulties.in.constructing.a new.discourse.on.
meta-management..The.epistemology.of.management.would.include,.on.the.
one.hand,.management,.organisation,.its.strategy,.structure.or.culture;.on.the.
other.hand:.paradigms,. epistemic. thresholds,. theories. and. their.verification..
However,.it.is.worth.developing.this.area.of.analysis,.as.it.allows.us.to.raise.key.
questions,.the.answers.to.which.are.not.that.obvious..The.fact.that.a given.way.
of.thinking.is.rooted.in.a given.discipline.gives.an.impression.of.certainty.in.
relation.to.the.basic.cognitive.issues,.and.only.a crisis.in.the.discipline.can.reve-
al.the.need.for.reflections.on.the.epistemological.foundations..The.assumption.
that.epistemology.should.be.placed.on.the.level.of.detailed.disciplines.does.not.
translate.into.a postulate.of.hermetisation.and.isolation.of.discourses.of.diffe-
rent.sciences..Quite.the.contrary,.the.examples.and.patterns.of.problem-solving.
may.be.useful.in.different.scientific.discourses,.not.always.strictly.carried.over.
in.an.identical.form,.but.used.as.an.inspiration,.a metaphor.or.an.analogy..Fur-
thermore,.it.is.possible.to.outline.areas.of.common.research.within.different.
areas.of.institutionally.divided.academic.sciences..However,.entering.the.area.
of.the.epistemology.of.management,.one.should.realise.the.dangers.of.a disco-
urse.carried.out.on.the.borderline.between.different.disciplines..The.problem.
of.combining.different.areas.is.often.a transposition.of.notions.and.concepts.
that.are.not.used.in.the.other.discipline.in.the.same.way..A..Sokal.and.J..Bric-
mont.described.an.extreme.example.of.scientific.and.linguistic.abuses.in.social.
sciences,.being.a result.of.the.unjustified.and.improper.use.of.notions.drawn.
from.mathematics.and.natural.science.in.the.discourse.of.social.sciences..At.the.
same.time,.they.emphasised.that.they.are.not.against.transferring.concepts.be-
tween.different.disciplines,.but.against.their.unjustified.extrapolation.[Sokal,.
Bricmont.1998,.p..10]..Epistemological. reflection. is.needed. in.management.
science,.as.it.can.contribute.to.the.enrichment.of.the.concepts.and.sources.of.
knowledge.
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Levels of cognition in management

What.is.proposed.here.is.the.constituting.of.epistemological.reflection.in.man-
agement.science.as.a solution.that.can.bring.about.constructive.cognitive.and.
pragmatic.results..It.would.mean.understating.the.basic.discussion.about.the.
essence,. research. methods. and. the. condition. of. researchers. with. the. use. of.
a  creative. framework. drawn. from. other. sciences,. such. as. the. philosophy. of.
cognition,. cognitive. sciences,. sociology,. cultural. anthropology. and. econom-
ics..The.danger.of.such.a path.is.the.excessive.complexity.of.the.organisation’s.
image,.hindering.practical.applications.and.possibly.leading.to.‘theoretical.au-
tism’..Such.experiences.are.well.known.to.numerous.social.sciences,.such.as.so-
ciology,.political.science.and.cultural.anthropology..The.drive.to.undertake.ef-
forts.related.to.the.development.of.epistemology.and.management.as.a research.
area,.consolidating.the.cognition.of.an.organisation,. is. justified.by.the.need.
to.develop.intellectual.tools.supporting.the.assessment.of.the.cognitive.value,.
strengthening.the.possibility.to.separate.scientific.and.pseudoscientific.works..
More.and.more.of.the.conceptions.of.management.gurus,.aspiring.to.be.the.
philosopher’s.stone.of.managers,.do.not.in.most.cases.have.a scientific.charac-
ter..They.rather.have.a tautological.construction,.oversimplify.the.complexities.
and.lack.the.possibility.of.verification,.which.makes.them.close.to.the.concep-
tions.of.pseudosciences.such.as.astrology..Thus,.if.management.is.to.maintain.
and.develop.its.status.as.a science,.or.rather.as.a science.and.art.at.the.same.
time,.it.should.take.up.the.task.to.consolidate.its.cognitive.foundations.and.
to.develop.criteria. for.valuable.knowledge. [Krzyżanowski.1999]..Of.course,.
management.science.should.not. ignore.the. lessons.drawn.from.the.develop-
ment.of.the.modern.philosophy.of.cognition,.which.prove.that.the.criteria.for.
a rational.and.scientific.nature.has.no.universal,.objective.or.reliable.character.
[Laurie,.Cherry.2003]..An.important.argument.calling.for.the.development.of.
a research.field.for.the.epistemology.of.management.is.the.reference.to.the.Pol-
ish.tradition.of.praxeology,.which.since.the.very.beginning.had.epistemological.
aspirations.and.was.an.ambitious.attempt.to.provide.a generalised.philosophi-
cal.reflection.on.the.conditions.for.efficient.human.actions.[Kotarbiński.1986,.
1955,.p..360]..Today,.praxeology.is.one.of.numerous.currents.of.cognitive.re-
flection.which.provides.the.foundations.for.management.science,.and.due.to.its.
pioneering.position.in.Poland,.is.an.especially.important.cognitive.perspective..

The.philosophy.of.cognition.as.transferred.to.management.science.includes.
ontology,. epistemology. and. organisation. methodology. [Frontodona,. Melé.
2002]..The.ontology.defines.the.bases.for.the.functioning.of.an.organisation.
which.may.be.perceived.in.realistic.or.conventionalist.categories,.epistemology.
examines.the.varieties.of.organisational.cognition,.and.from.the.cognitive.per-
spective.one.can.assume.diverse.ways.of.perceiving.an.organisation..The.basic.
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point. of. view. juxtaposes. the. objectivist. approach. with. the. subjectivist.. The.
methodology.focuses.on.the.development.of.effective.methods.of.management.
cognition.and. improvement..Therefore,.one.can. see. the.distinction.between.
the.cognitive.and.pragmatic.methods..Furthermore,.the.philosophy.of.science.
includes.the.issues.of.axiology.and.the.ethics.of.management.(Figure.1)..
Figure 1. The levels of cognition of an organisation and management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontology of an organisation and management 

Epistemology of an organisation and management 

Ethics and axiology of an organisation 

Methods of managing an organisation 

Cognitive methods of an organisation and management 

Source:.own.work.

Crutial cognitive questions in management

The.ontology.of.an.organisation.and.its.management.includes.the.issue.of.the.
organisation’s.existence,.managerial.processes.and.their.elements..The.key.on-
tological.problems.include.the.questions.about.the.existence.and.the.essence.of.
an.organisation.and.management:.
–. What.is.an.organisation?
–. What.are.the.elements.of.an.organisation?
–. What.is.management?
–. Are.organisations.and.management.bodies.real.entities,.or.are.they.of.a no-

minalistic.character?
In.modern.science,.ontology.relates.to.the.essentialist.questions.about.the.

essence.of.entities,.and.loses.significance.because.of.epistemology.and.metho-
dology,.which.focus.on.getting.to.know.reality.[Adamkiewicz-Drwiłło.2008,.
p..95]..The.epistemology.of.management.science.looks.into.the.ways.of.cogni-
tion.of.an.organisation.and.management..The.key.problems.of.the.epistemolo-
gy.of.management.include:.
–. What.is.the.study.subject.of.an.organisation.and.management?
–. What. is. the. level. of. reliability. of. knowledge. about. an. organisation. and.

management?

Cognitive.challenges.of.epistemology…



276

–. How.do.you.reach.the.truth.in.the.case.of.management.science?.
–. Does.management.have.paradigms?
–. What.is.the.theory.of.management?
–. What.are.the.relations.between.theory.and.practice?
–. What.is.the.subject.of.cognition?
–. What.are.the.boundaries.of.management.science?

The. aim.of.management. science’s.methodology. is. to.develop. systematic.
and.effective.procedures.of.cognition.and.improvement.of.an.organisation.and.
management..Thus,.it.has.both.descriptive.and.normative.purposes..The.basic.
methodological.questions.refer.to.both.epistemological.and.pragmatic.aspects:.
–. Is.there.a scientific.method.of.management?
–. How.can.you.get.to.know.an.organisation?
–. How.can.you.shape.an.organisation?
–.. How.do.you.manage.it?
–. What.cognitive.and.pragmatic.methods.does.management.use?

The.aim.of.the.axiology.and.ethics.of.management.is.to.analyse.the.rela-
tions.between.cognition.and.valuation..The.examined.problems.may.have.the.
form.of.cognitive.questions.and.moral.or.ethical.dilemmas,.as.well.as.pragma-
tic.issues.of.the.organisational.deontology..The.vital.problems.of.axiology.and.
ethics.of.management.science.may.be.presented.with.the.use.of.the.following.
questions:.
–. What.is.the.ideal.of.evaluative.science.and.what.is.the.ideal.of.science.free.

of.valuation.in.management?.
–. What.values.form.the.basis.for.an.organisation.and.management?
–. How.can.you.ethically.manage.an.organisation?
–. What.is.the.moral.and.ethical.responsibility.of.managers,.employees.and.

other.interested.parties?.

Fundamentalist vs. non-fundamentalist vision of management science

The.20th.century.saw.rapid.development.of.the.philosophy.of.science,.which.led.
to.the.creation.of.an.alternative.to.the.classical.position,.derived.from.the.core.
of.modern.empirical.sciences.[Losee.1993]..Today,.taking.into.consideration.the.
experiences.of. the. critical. turning.point. in. the.philosophy.of. science,.we. can.
distinguish.fundamentalist.and.non-fundamentalist.epistemologies.in.the.social.
sciences.[Hempoliński.1991,.pp..71–74]..The.cognitive.problems.of.management.
science,.placed.on.different.levels,.from.the.ontological,.through.epistemological.
to.the.methodological.and.axiological,.can.all.be.presented.in.the.form.of.two.
opposing.orientations:.fundamentalist.and.non-fundamentalist..
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The.fundamentalist.epistemology,.stemming.from.the.neopositivist.philoso-
phy,.assumes.that.the.subject.and.object.of.cognition.are.thoroughly.independent.
and.should.be.precisely.defined.within.each.discipline.[Sułkowski.2004]..

Thus,.the.subject.of.management.science.lies.in.unambiguously.defined.or-
ganisation.and.managerial.processes..From.the.point.of.view.of.the.non-funda-
mentalist.epistemology,.we.can.allow.ambiguous.and.variable.definitions.of.the.
study.subject.and.object..Furthermore,.there.is.no.strict.distinction.between.
the.subject.and.object.of.cognition,.as.they.are.both.created.within.the.cogniti-
ve.relation..People.are.a part.of.an.organisation.and.the.process.of.management.
is.shaped.as.a result.of.their.interactions..The.study.process.in.the.case.of.mana-
gement.is.inevitably.related.to.the.interference.in.the.examined.reality.and.its.
changes.[Hatch.2002,.pp..55–57]..The.fundamentalist.epistemology.points.to.
the.possibility.of.achieving.knowledge.about.reality.that.is.free.of.assumptions.
and.valuation.[Pugh.1983,.p..47]..An.organisation.and.management.can.be.
described.with.the.use.of.a closed.collection.of.cause.and.effect.relationships,.
based.on.a direct.empirical.analysis,.and.are.axiologically.neutral..The.non-
fundamentalist. epistemology. rejects. the.possibility.of. achieving.unmediated.
knowledge.which.is.free.of.valuation..Modern.science.is.based.on.a number.
of.cultural.assumptions,.which.does.not.necessarily.mean.acceptance.of. the.
position.of.radical.cultural.and.cognitive.relativism..Our.cognition.is.accom-
plished.with.the.use.of.biological.structures.of.perception.and.understanding,.
as.well.as.the.lingual.and.cultural.communication.centres..We.have.no.direct.
access.to.the.examined.world.–.our.only.accesses.is.mediated.by.our.cognitive.
apparatus,.language.and.culture..Learning.is.perceived.not.only.as.a cognitive.
undertaking.but.also.a cultural.process,.which.moves.it.away.from.the.ideal.
of.axiological.neutrality..According.to.the.non-fundamentalist.approach,.lear-
ning,.just.like.every.human.activity,.is.based.on.both.individual.and.collecti-
ve.values.and.interests..Examining.an.organisation.and.its.management.does.
not.give.reliable,.timeless,.universal.and.valuation-free.knowledge..Quite.the.
contrary,.it.is.a pragmatic.and.situational.knowledge.that.allows.us.to.under-
take.activities.in.organisational.and.managerial.processes..It.is.subject.to.the.
pressure.of.cultural.relativism.and.entanglement.in.the.values.and.interests.of.
the.community.within.which.it.is.created.and.where.it.functions..Fundamen-
talist.epistemology.is.based.on.classical.understanding.of.truth.and.rationality,.
being.the.core.of.science..Truth.is.defined.in.correspondent.categories,.so.in.
accordance.with.reality.(a reflection.of.reality)..The.criteria.of.rationality.are.of.
a universal.and.indisputable.character,.and.science.is.the.embodiment.of.ratio-
nality.[McMullin.1992,.pp..156–159]..A rational.scientific.method.leads.to.an.
ideal.–.finding.timeless,.reliable.and.cumulatively.developed.knowledge..Also,.
in.the.case.of.management.science.understood.as.a fully.rational.undertaking,.
and.based.on.epistemological.fundamentalism,.the.most.general.theories.and.
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methods.of.management.should.be.permanent.and.reliable.regardless.of.histo-
rical.conditions..Moving.to.the.non-fundamentalist.position.entails.rejecting.
the.understanding.of.the.basic.epistemic.categories.rooted.in.European.cultu-
re,.which.bears.new.questions.about.unification.of.cultures.[Sułkowski.2002]..
From. the. non-fundamentalist. perspective,. truth. is. perceived. in. cohesive. or.
pragmatic,.rather.than.correspondent.categories.. ‘True’.means.matching.the.
existing. system.of.knowledge,. accepted.by. the. community. as. true.or.being.
the.basis.for.undertaking.actions.[Markowić.1992,.pp..147–163]..Rationality.
is.shaped.culturally,.socially.and.historically,.and.not.only.by.the.limitations.
of.the.human.cognitive.apparatus.and.access.to.information.[Habermas.1992,.
pp..78–104]..Cognition.is.conditioned.by.action,.and.learning.is.not.a fully.
rational.project,.while.from.the.angle.of.radical.non-fundamentalism,.it.is.ir-
rational..Scientific.knowledge.is.not.universal.but.relativised.and.local..Mana-
gement.science.is.shaped.by.cultural.and.social.factors..Approaches,.problems,.
topics.and.methods.are.variable,.accidental.and.subject.to.trends.[Klincewicz.
2004,.pp..15–32]..Learning.has.an.ideological.and.political.overtone,. it.can.
lead. to. the. legitimisation.of. control. and. the. exercising.of.power,.but. it. can.
also.criticise.social.relations,.aiming.at.the.emancipation.of.marginalised.so-
cial.groups.[Czarniawska-Joerges.1988]..Management.science,.being.a cultural.
undertaking,.does.not. reflect.but. shapes.organisations,. and. the.processes.of.
managing.them,.which.often.escapes.the.determinist.model.of.planning..The.
theories,.methods.and.techniques.of.management.are.inevitably.cultural.and.
historical.[Clegg.1990]..By.definition,.management.science.has.blurred.boun-
daries,. does.not. have. a  scientific. method. guaranteeing. reliable. and. timeless.
knowledge,.and.is.both.a cognitive.and.a pragmatic.activity..It.is.often.reflected.
in.the.definition,.according.to.which.management.is.both.science.and.art.[Mi-
kołajczyk.2003]..Examples.of.fundamentalist.epistemology.can.be.praxeology.
and.neoevolutionism,.while.examples.of.non-fundamentalist.epistemology.can.
be.the.interpretative.and.symbolic.current,.the.critical.current.(radical.structu-
ralism).and.postmodernist.current..The.key.differences.between.fundamenta-
list.and.non-fundamentalist.epistemology.can.be.found.in.Table.1..
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Table 1. Fundamentalist and non-fundamentalist epistemology (the characteristics 
of the management science epistemology are in italics)

Criterion. Fundamentalist.epistemology Non-fundamentalist.epistemology
The 
concept of 
the study 
subject

The.study.subject.is.precisely.
determined.by.the.nature.of.
reality.

The.study.subject.is.created.during.the.
interactions.between.the.subject.and.the.
object.

An unambiguous definition of 
an organisation and manage-
ment.

Ambiguous and variable definitions of an 
organisation and the subject of 
management.

The 
concept of 
the study 
object

The.object.is.independent.of.
the.subject.

The.object.and.the.subject.are.
interdependent.

Management researcher can be 
an objective observer.

Management researcher must interfere in 
the examined world.

Relations 
between 
the study 
subject and 
object

The.cognition.subject.gains.
direct,.free.of.assumptions.
knowledge.about.the.cognition.
object.

The.cognition.subject.gains.knowledge.
about.the.object,.based.on.axiological.
assumptions.and.mediated.by.the.
language.

Organisation examination is the 
empirical cognition of universal 
cause and effect relationships.

Organisation examination is a process of 
axiological interference, providing 
situationally conditioned knowledge.

Under-
standing of 
truth 

Correspondent.concept.of.
truth.

Non-correspondent.concepts.of.truth.
(e.g..a cohesive.concept)..

Management science reflects and 
describes a material or symbolic 
organisation.

Management science not only reflects but 
also shapes an organisation and its 
management.

Under-
standing of 
rationality

Universal.criteria.of.rationality. Cultural.criteria.of.rationality..
Management science is 
a rational undertaking, so it is 
also universal.

Management science is a cultural under-
taking, so it is historically conditioned .

The issue 
of a sci-
entific 
method

Discovering.reliable.knowl-
edge,.verified.by.the.use.of.
rational.research.procedures..

Creating.unreliable,.historically.
conditioned.knowledge.by.using.
heuristic.procedures..

The most general theories and 
methods of management are 
permanent and reliable, regard-
less of historical conditions. 

Theories, methods and techniques of 
management are inevitably cultural and 
historical.
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The issue 
of bound-
aries of 
a scientific 
discipline

Demarcation.of.scientific.disci-
plines.is.permanent.and.based.
on.the.boundaries.within.the.
examined.reality.

The.boundaries.between.scientific.
disciplines.are.fluid,.historically.variable.
and.socially.constructed..

The study subject of management 
science is interdisciplinary but 
individual and constant (rooted 
in the reality). 

The study subject of management science 
has fluid and variable boundaries, 
determined by a social agreement.

Relations 
between 
cognition 
and action 

The.process.of.getting.to.know.
reality.should.be.separate.from.
the.process.of.change.

The.processes.of.cognition.and.action.
are.inseparable.

The cognition of an organisation 
and the process of management 
is the first stage; the second stage 
may be planning, and the third 
– implementation of changes.

Cognition is an interference in the 
functioning of an organisation, while 
changes enrich its cognition.

Examples.
of.cognitive.
perspectives

Praxeology
Neoevolutionism

Interpretative.and.symbolic.current
Radical.structuralism.(critical.current)
Postmodernism

Source:.own.study.

Conclusions

Management. science. may.possibly. develop. in. the. direction. of. fundamenta-
list.and.non-fundamentalist.epistemology..Fundamentalism.remains.a kind.of.
unattainable.ideal.of.objective.cognition,.while.the.non-fundamental.catego-
ries. are. closer. to. the. practice. of. management. science,. based. as. they. are. on.
intersubjective.and.situational.cognition..It.is.important.to.make.a distinction.
between.radical.and.moderate.approaches.to.epistemological.fundamentalism..

Extreme.fundamentalism.is.an.orthodox.neopositivist.position,.while.ra-
dical.non-fundamentalism.can.be.identified.with.the.postmodern.and.critical.
currents.in.the.social.sciences..Moderate.fundamentalism.and.non-fundamen-
talism.are.not.necessarily.fully.opposing.and.can.be.related.to.looking.for.the.
‘golden.mean’..

It.seems.that.management.science.needs.a balance.between.cognitive.fun-
damentalism. and.non-fundamentalism..On. the. one. hand,. our. science.does.
have. cognitive. and. theoretical. ambitions,. so. it. is. supposed. to. reflect. reality.
(correspondent. theory.of. truth).but. on. the.other.hand,. it. is. a historical. di-
scipline,. subject. to. the. pressure. of. cultural. relativism,. far. from. the. ideal. of.
axiological.neutrality.and.oriented.mostly.towards.changing.the.existing.orga-
nisational.reality.
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Skłonność do ryzyka jako kryterium doboru kadr 
na przykładzie kierowców

Risk propensity as a personnel selection criterion: drivers – case study

Abstract: Risk propensity is regarded as an important selection criterion in 
such occupations as managers and “high-risk” jobs, e.g. policemen or fire-
men. However high risk propensity individuals tend to underestimate riski-
ness of many actions and cause accidents and losses in the effect. This pro-
blem deals with a large extent of workers using company cars. The aim of 
this study was to examine the relationship between risky driving and some 
psychological factors: risk propensity, risk perception of traffic threats and 
driver’s self-appraisal. assessed during adolescence and persistent risky dri-
ving behavior and traffic crash involvement among young adults. The study 
population was 187 young nonprofessional drivers aged 19–24, 87 males 
and 87 females. The results confirmed moderate association between risky 
driving and risk propensity and risk perception and some aspects of driver’s 
self-appraisal, especially ability to perform risky maneuvers. 

Key-words: risk propensity, selection criteria, drivers.

Wprowadzenie

Analiza.preferencji.w zakresie.oceny.i akceptacji.ryzyka.jest.jednym.z istotnych.
kryteriów.stosowanych.w procesie.doboru.pracowników.na.stanowiska.wyma-
gające.umiejętności.trafnego.zachowania.się.w trudnych,.nieprzewidywalnych.
sytuacjach.czy.w sytuacjach.wymagających.kreatywnego.podejmowania.decy-
zji.[por..Stawiarska-Lietzau.2009]..Znaczenie.indywidualnej.skłonności.do.po-
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dejmowania.ryzyka.jako.cechy.zawodowo.pożądanej.opisywane.jest.najczęściej.
w literaturze.przedmiotu.w kontekście.zdolności.menedżerskich..Badania.wy-
kazują,.że.menedżerowie,.którzy.mają.zdolność.do.szybkiego.podejmowania.
decyzji,.często.w oparciu.o niekompletne.informacje.i działania.w warunkach.
niepewności,. a  więc. podejmowania. ryzykownych. decyzji,. osiągają. większe.
sukcesy.niż.ich.ostrożni.koledzy,.szybciej.awansują.i są.oceniani.jako.bardziej.
efektywni. [Grey,.Gordon.1978,. za:.Zaleśkiewicz. 2000,. por..MacCrimmon,.
Wehrung.1990,.Powell,.Ansic.1997]..Zdolność.trafnego.oszacowania.ryzyka.
i adekwatnego.postępowania.w ryzykownej. sytuacji. rozpatrywana. jest. także.
jako.cecha.istotna.w zawodach.określanych.mianem.zawodów.„wysokiego.ry-
zyka”,.takich,.jak.np.:.strażak,.policjant,.pracownik.służby.ochrony,.pilot.itp..

Decyzja.o podjęciu.ryzyka.lub.jego.unikaniu.zależy.od.sytuacji,.w jakiej.
jednostka.się.znajduje,.subiektywnej.oceny.tej.sytuacji.oraz.akceptacji.określo-
nego.poziomu.ryzyka..Jeśli.osoba.spostrzega.jakieś.zagrożenia.związane.z daną.
sytuacją. i  uświadamia. sobie,. że. może. w  ich. następstwie. ponieść. szkodę,. to.
prawdopodobnie.jej.zachowanie.będzie.inne.niż.w przypadku.niedostrzegania.
zagrożeń.i nieświadomości.możliwości.poniesienia.negatywnych.konsekwencji..
W procesie.doboru.kadr.powinno.się.zatem.brać.pod.uwagę.to,.czy.kandydat.
potrafi.podejmować.ryzyko,.gdy.będzie.tego.wymagała.sytuacja,.a także.to,.czy.
nie.wykazuje.skłonności.do.jego.bagatelizowania.czy.akceptacji.nadmiernego.
poziomu.ryzyka..Zbytnia.ostrożność.w ocenie.ryzyka.prowadzi.do.postaw.ase-
kuranckich. i niepodejmowania. istotnych.dla. funkcjonowania.firmy.działań..
Z kolei.zaniżanie.wielkości.ryzyka.lub.przecenianie.własnych.możliwości.jest.
istotną.przyczyną.niepowodzeń.w podejmowaniu.ryzyka,.w tym.wypadków.
i  katastrof,. generujących. ogromne. straty. finansowe. i  społeczne. [Stawiarska-
Lietzau.2009]..Jedną.z sytuacji.zawodowych,.w których.pracownicy.niewła-
ściwie.oceniający.ryzyko.narażają.siebie.i innych.na.duże.straty,.jest.obsługa.
samochodu..Samochód.stanowi.współcześnie.narzędzie.pracy.dla.całej.rzeszy.
pracowników..Należą.do.niej.nie.tylko.tzw..kierowcy.zawodowi.(np..kierowcy.
autobusów,.samochodów.ciężarowych,.kurierzy,.taksówkarze),.ale.także.mene-
dżerowie,.przedstawiciele.handlowi.i wiele. innych.osób,.którym.pracodawca.
zapewnia.samochód.służbowy..

Bardzo.istotny.w tym.kontekście.wydaje.się.problem.młodych.kierowców,.
szczególnie.mężczyzn..Stanowią.oni.bowiem.grupę.największego.ryzyka,.jeśli.
chodzi.o udział.w wypadkach.drogowych,.włączając.w to.wypadki.śmiertelne..
Dane.dotyczące.sprawców.wypadków,.które.miały.miejsce.w 2009.i 2010.roku.
w Polsce,.wykazały,.iż.młodzi.kierowcy.–.w przedziale.wieku.18–24.lata.uzy-
skali.najwyższy.wskaźnik.liczby.wypadków.na.10.000.osób.w populacji.–.18,1..
W starszych.grupach.wiekowych.wskaźnik.ten.wyraźnie.spada.i wynosi.11,6.
dla.kierowców.w wieku.25–39.lat,.7,1.w grupie.40–59.lat.i jedynie.3,9.w gru-
pie.kierowców.powyżej.60..roku.życia..Jeśli.zaś.chodzi.o płeć.sprawców.wy-
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padków,.to.w 2010.r..mężczyźni.spowodowali.77,1%.wypadków.drogowych,.
kobiety.zaś.18,6%.[Zespół.Profilaktyki.i Analiz….2011].

Wypadki jako efekt niebezpiecznych zachowań kierowców 

Wypadek. drogowy. powstaje. na. skutek. splotu. różnych. czynników. sytuacyj-
nych.oraz.określonych.zachowań.użytkowników.dróg..W potocznym.przeko-
naniu,.odnotowywane.co.roku.w Polsce,. jedne.z najwyższych.wśród.krajów.
UE,.wskaźniki.liczby.śmiertelnych.ofiar.wypadków.drogowych,.spowodowane.
są.złym.stanem.dróg.i ich.niewystarczającą.w stosunku.do.liczby.użytkowni-
ków.liczbą..Analizy.przyczyn.wypadków.wskazują. jednak.na. inny,.znacznie.
bardziej. istotny.czynnik.–.niewłaściwe.zachowania. i błędne.decyzje.kierow-
ców..Z danych.Komendy.Głównej.Policji.wynika,.iż.głównymi.przyczynami.
wypadków.w Polsce.w 2010.r..były:.niedostosowanie.prędkości.do.warunków.
ruchu,. nieudzielenie. pierwszeństwa. przejazdu,. nieprawidłowe. wyprzedzanie.
i niezachowanie.bezpiecznej.odległości.między.pojazdami..W grupie.kierow-
ców.najmłodszych. (18–24. lata). aż.w 43%.przypadków.przyczyną.wypadku.
było.niedostosowanie.prędkości.do.warunków.na.drodze..Stanowili.oni.także.
około.30%.kierowców,.którzy. spowodowali.wypadek,.będąc.pod.wpływem.
alkoholu.[Zespół.Profilaktyki.i Analiz….2011,.s..26]..

Powyższe.dane.skłaniają.do.zadania.pytania.o przyczyny.tak.wysokiej.wy-
padkowości.wśród.młodych.kierowców..Zazwyczaj.jako.pierwszy.czynnik.wy-
mienia.się.tutaj.brak.doświadczenia.i małe.umiejętności.kierowania.pojazdem.
[por..Özkan,.Lajunen.2005]..Wydaje.się.jednak,.iż.nie.wyjaśniają.one.w pełni.
tego.zjawiska.–.młodzi.kierowcy.stanowią.bowiem.większe.zagrożenie.dla.bez-
pieczeństwa. ruchu. drogowego. niż. niedoświadczeni. kierowcy. z  innych. grup.
wiekowych. [Young. Drivers…. 2006].. Pewnych. wskazówek. dostarczyć. może.
analiza.przyczyn.wypadków,.których.sprawcami.byli.młodzi.kierowcy..Jak.wy-
nika.z raportu.„Young.Drivers…”.[Young.Drivers….2006],.główne.przyczyny.
i okoliczności.wypadków.powodowanych.przez.młodych.kierowców.to:.nad-
mierna.prędkość,. jazda.pod.wpływem.alkoholu,.a także.narkotyków.i  jazda.
bez. zapiętych. pasów. bezpieczeństwa.. Powyższe. dane. wskazują,. iż. wysoka.
wypadkowość.wśród.młodych.kierowców.może.być.wynikiem.nie.tyle.braku.
doświadczenia,.co.tendencji.do.niedoceniania.zagrożeń.związanych.z prowa-
dzeniem.pojazdu.i przeceniania.swoich.umiejętności,.a w efekcie.podejmowa-
nia. ryzykownych. zachowań. podczas. prowadzenia. pojazdu..Teza. ta. znajduje.
potwierdzenie.w badaniach.empirycznych.–.młodzi.kierowcy-mężczyźni.ak-
ceptują.wyższy.poziom.ryzyka.w sytuacjach.drogowych.i jeżdżą.bardziej.ryzy-
kownie.w porównaniu.z innymi.grupami.kierowców.[Turner,.McClure.2003],.
czego.przejawem.są.między.innymi.większa.liczba.ryzykownych.manewrów,.
szybsza. jazda.i zachowywanie.mniejszych.odstępów.od.poprzedzających.po-
jazdów.[Baxter.i in..1990],.częściej.niż.inne.grupy.kierowców.popełniają.wy-
kroczenia.drogowe.i przejawiają.większą.agresję.w ruchu.drogowym.[Özkan,.
Lajunen.2005]..
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Skłonność do ryzyka i percepcja ryzyka jako determinanty ryzykownych 
zachowań kierowców 

Sposób.zachowania. jednostki.w sytuacji.ryzyka.uwarunkowany.jest.w dużej.
mierze.charakterystyczną.dla.niej.motywacyjną.reakcją.na.ryzyko,.określaną.
jako. skłonność.do. ryzyka.oraz. spostrzeganą.wielkością. ryzyka..Czynniki. te.
zdaniem.niektórych.badaczy.stanowią.podstawowe.determinanty.różnic.indy-
widualnych.w podejmowaniu.ryzyka.[por..Bromiley.i Curley.1992,.Studenski.
2004,.Stawiarska-Lietzau.2006a,.2006b]..

Studenski.[2004,.ss..98–99].definiuje.skłonność.do.ryzyka.w kategoriach.
tendencji.motywacyjnej.określającej.siłę.i znak.motywacji,.jaka.z dużym.praw-
dopodobieństwem.zostanie.wzbudzona.u danej.jednostki,.jeśli.znajdzie.się.ona.
w sytuacji.ryzyka..Na.jednym.jej.krańcu.wyróżnić.można.tendencję.do.poszu-
kiwania.i podejmowania.ryzyka,.określaną.często.w literaturze.jako.skłonność.
do.podejmowania.ryzyka,.na.drugim.zaś.–.awersję.do.ryzyka..

Ludzie.różnią.się.skłonnością.do.ryzyka,.a jej.poziom.powiązany.jest.z in-
dywidualnymi. charakterystykami. jednostki,. takimi. jak:. poziom. aspiracji,.
zapotrzebowanie. na. stymulację,. poczucie. umiejscowienia. kontroli,. poziom.
agresywności,. tendencje. autodestrukcyjne,. poczucie. sprawstwa,. samoocena,.
poziom. lęku,. ekstrawersja,. neurotyzm. [Stawiarska-Lietzau. 2006a].. Spośród.
tych.cech.najlepiej.udokumentowany.jest.związek.skłonności.do.ryzyka.z cechą.
poszukiwania.wrażeń.. Johan. i  in.. [2001].badali. związki.między.poszukiwa-
niem.wrażeń.a różnymi.zachowaniami.ryzykownymi.związanymi.z prowadze-
niem.samochodu..Ustalili.oni,.że.osoby.uzyskujące.wysokie.wyniki.na.skali.
poszukiwania.wrażeń.były.zdecydowanie.bardziej.skłonne.niż.osoby.o niskich.
wynikach.do.jazdy.z nadmierną.prędkością,.niezapinania.pasów.bezpieczeń-
stwa,.częstego.picia.alkoholu.i prowadzenia.samochodu.pod.jego.wpływem..
Osoby.te.spostrzegały.także.niewielkie.ryzyko.wykrycia,.że.prowadzą.samo-
chód.niepewnie.pod.wpływem.alkoholu,.uważały,.że.mogłyby.wypić.więcej.
piwa.niż.zwykle.i nadal.mogłyby.prowadzić.samochód.oraz.relacjonowały,.że.
prowadzą.samochód.dość.agresywnie..Poza.tym.poszukiwacze.wrażeń.istotnie.
częściej. twierdzili,. że.byliby. skłonni.prowadzić. samochód.bardzo. szybko.na.
autostradzie.i na.mokrej.nawierzchni.oraz.po.wypiciu.alkoholu,.o ile.samochód.
wyposażony.byłby.w ABS.

Na.decyzję.o wyborze.ryzykownego.zachowania.wpływają,.obok.odczu-
wanej. przez. jednostkę. skłonności. do. takich. zachowań,. także. spostrzegana.
wielkość.ryzyka.oraz.przekonanie.o możliwości.poradzenia.sobie.w tej.sytu-
acji.[Goszczyńska.1997]..Działania.obiektywnie.bardzo.ryzykowne.mogą.być.
subiektywnie.spostrzegane.przez.niektóre.jednostki.jako.ostrożne.i bezpieczne..
Zachowania.ryzykowne.nie.zawsze.kończą.się.pomyślnie.–.zamiast.oczekiwa-
nego.sukcesu.czasem.pojawia.się.strata..Jednym.z ważnych.powodów.niepo-
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wodzeń. w  podejmowaniu. ryzyka. jest. właśnie. jego. błędne. oszacowanie.. Jak.
wskazuje.Studenski.[2004],.zwłaszcza.zaniżanie.wielkości.ryzyka.lub.przece-
nianie.własnych.możliwości.prowadzi.do.niepowodzeń.w podejmowaniu.ryzy-
ka,.w tym.wypadków.i katastrof..

W świetle.przytoczonych.danych,.można.zatem.założyć,.że.to.połączenie.
skłonności.do.ryzyka.i przeceniania.swoich.umiejętności.jazdy.samochodem.
powiązane.z małym.doświadczeniem.i niedocenianiem.(lub.nieświadomością).
ryzyka.wypadku.mogą.pełnić.kluczową.rolę.w wyjaśnieniu.statystyk.dotyczą-
cych.udziału.młodych.kierowców.w wypadkach.samochodowych..

Dla.zobrazowania.zależności.między.skłonnością.do.ryzyka.i percepcją.ry-
zyka.w powiązaniu.z samooceną.kierowcy.a niebezpiecznymi.zachowaniami.
kierowców,.zaprezentowano.poniżej.badania.z udziałem.kierowców.niezawo-
dowych.. Postawiono. następujący. problem. badawczy:. Czy istnieje związek 
między samooceną kierowcy i percepcją ryzyka w sytuacjach drogowych 
oraz skłonnością do ryzyka ujmowaną jako cecha podmiotowa a  ryzy-
kowną jazdą (deklarowaną częstością ryzykownych zachowań związa-
nych z prowadzeniem pojazdu)? Biorąc.pod.uwagę.różnice.płciowe.w staty-
stykach.sprawców.wypadków,.w analizie.wyników.uwzględniono.porównanie.
zależności.między.zmiennymi.osobno.dla.grupy.kobiet.i mężczyzn..

Założono,. iż. istnieje.pozytywna.korelacja.między.ryzykowną. jazdą.a  sa-
mooceną.kierowcy.oraz.skłonnością.do.ryzyka.oraz.negatywna.korelacja.mię-
dzy.ryzykowną.jazdą.a percepcją.ryzyka.w sytuacjach.drogowych.(hipoteza.1)..
Uwzględniając.opisywane.w literaturze.przedmiotu.wyniki.badań.oraz.dane.
statystyczne.na.temat.różnic.płciowych.w ryzykownej.jeździe,.założono.także,.
że.mężczyźni.częściej.w porównaniu.z kobietami.będą.deklarowali.ryzykowne.
zachowania.związane.z prowadzeniem.pojazdu.(hipoteza.2)..Mężczyźni.będą.
także.uzyskiwali.wyższe.wyniki.w zakresie.samooceny.umiejętności.kierowa-
nia.pojazdem.i skłonności.do.ryzyka.oraz.niższe.–.w porównaniu.z kobietami.
–.wyniki.w zakresie.percepcji.ryzyka.w sytuacjach.drogowych.(hipoteza.3)..

Metoda badań

Osoby.badane
W badaniach,.które.przeprowadzono.wśród.studentów.studiów.niestacjo-

narnych.Akademii.im..Jana.Długosza.w Częstochowie.oraz.Politechniki.Czę-
stochowskiej,.wzięło.udział.174.kierowców.obojga.płci,.niebędących.profesjo-
nalnymi.kierowcami,.w tym.87.kobiet.i 87.mężczyzn..Wiek.osób.badanych.
zawierał.się.w przedziale.19-25.lat.(X.=21,42,.odch..std..=.1,17)..Warunkiem.
wzięcia.udziału.w badaniach.było.posiadanie.prawa.jazdy.oraz.bycie.czynnym.
kierowcą.–.prowadzenie.pojazdu.przynajmniej.kilka.razy.do.roku..
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Zmienne i ich operacjonalizacja

Za.zmienną.zależną.przyjęto.w omawianych.badaniach.ryzykowną jazdę,.czyli.
ryzykowne.zachowania.związane.z prowadzeniem.pojazdu..Założono,.iż.ryzy-
kowna.jazda.oznacza.podejmowanie.przez.kierowcę.zachowań,.które.zwiększa-
ją.prawdopodobieństwo.kolizji.lub.wypadku,.takich.jak.na.przykład.przekra-
czanie.dozwolonej.prędkości.czy.wyprzedzanie.w miejscach.niedozwolonych..
Narzędzie.do.pomiaru.ryzykownej.jazdy.stanowił.kwestionariusz.złożony.z 25.
pozycji..Badani.na.7-stopniowej. skali. zaznaczali,. jak. często.podejmują.dane.
zachowanie.ryzykowne.podczas.prowadzenia.pojazdu.(0.–.nigdy,.1.–.bardzo.
rzadko,.2.–.raczej.rzadko,.3.–.czasami,.4.–.dosyć.często,.5.–.bardzo.często,.
6.–. zawsze)..Wskaźnikiem.ryzykownej. jazdy. jest. zagregowany.wynik.odpo-
wiedzi. na. poszczególne. pozycje. kwestionariusza.. Rzetelność. skali. obliczono.
za. pomocą. współczynnika. alfa. Cronbacha. (α =. 0,906). i  można. ją. uznać. za.
zadowalającą.

Uwzględnione.w badaniu.zmienne.niezależne.obejmowały.samoocenę.kie-
rowcy,.percepcję.ryzyka.w sytuacjach.drogowych,.skłonność.do.ryzyka.oraz.płeć.

Samoocena kierowcy. rozumiana. jest. jako. subiektywna. ocena. umiejętności.
prowadzenia.pojazdu..Badani.dokonywali.samooceny.umiejętności.prowadzenia.
pojazdu.na.10-stopniowej.skali.od.1.–.bardzo.słabe.umiejętności.do.10.–.dosko-
nałe.umiejętności,.w odniesieniu.do.samooceny.ogólnej.oraz.samooceny.różnych.
umiejętności.związanych.z prowadzeniem.pojazdu.(samooceny.cząstkowe):.zna-
jomość.przepisów. ruchu.drogowego,. jazda.w  ruchu.miejskim,.poza.obszarem.
zabudowanym,.na.drogach.ekspresowych./.autostradach,.refleks,.ryzykowne.ma-
newry,.parkowanie,.jazda.w trudnych.warunkach.atmosferycznych..

Percepcja ryzyka w sytuacjach drogowych.oznacza.subiektywną.ocenę.zagro-
żeń.związanych.z różnymi.sytuacjami.w ruchu.drogowym.(np.:.wyprzedzanie.
na.łuku.drogi,.rozmowa.przez.telefon.komórkowy.podczas.jazdy,.prowadzenie.
pojazdu.po.wypiciu.kieliszka.wódki.itp.)..Narzędzie.do.pomiaru.tej.zmiennej.
stanowił.Test.Próbek.Sytuacji.Drogowych. [Cibor,.Korchut.2008],.gdzie.ba-
dani.na.5-stopniowej. skali. oceniali.poziom.ryzyka.wypadku.w określonych.
sytuacjach.drogowych.

Skłonność do ryzyka.ujmowana.jest.jako.uogólniona.względnie.stała.tendencja.
jednostki.do.podejmowania.lub.unikania.ryzyka..Została.ona.zoperacjonalizo-
wana.przy.użyciu.Testu.Preferencji.Decyzyjnych.[Studenski.2004],.mierzącego.
gotowość.jednostek.do.podjęcia.ryzyka.w hipotetycznych.sytuacjach.problemo-
wych,.w których.cel.może.zostać.osiągnięty.za.pomocą.zachowania.ryzykow-
nego.lub.bezpiecznego..Wskaźnikiem.indywidualnej.skłonności.do.ryzyka.jest.
wynik.ilościowy.(w przedziale.0-25).uzyskany.w pomiarach.testem.TPD.
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Skłonność do ryzyka i percepcja ryzyka jako determinanty ryzykownej 
jazdy kierowców – wyniki badań własnych

W  tabeli. 1.. zamieszczono. wyniki. porównania. deklarowanej. przez. kobie-
ty. i  mężczyzn. częstości. podejmowania. ryzykownych. zachowań. związanych.
z prowadzeniem.pojazdu..
Tabela 1. Płeć a ryzykowna jazda

Płeć N Średnia Odch..Std. Różnica.średnich Wartość.t p
Mężczyźni 87 47,69 18,75

10,86 3,826 0,0001
Kobiety 87 36,83 18,69

Źródło:.opracowanie.własne..

Uzyskane.rezultaty.potwierdzają.istnienie.różnic.płciowych.w ryzykownej.
jeździe.–.mężczyźni.częściej.niż.kobiety.podejmują.ryzykowne.manewry.pod-
czas.jazdy.samochodem.(różnica.średnich.10,86,.p.=.0,0001).
Tabela 2. Płeć a samoocena kierowcy (ogólna)

Płeć N Średnia Odch..Std. Różnica.średnich
(m-k)

Wartość.t p

Mężczyźni 87 7,69 1,27
0,67 3,446 0,0007Kobiety 87 7,01 1,32

Źródło:.opracowanie.własne.

Z danych.zamieszczonych.w tabelach.2.. i 3..wynika. także,. iż.w porów-
naniu.z kobietami.mężczyźni.wyżej.oceniają.swoje.umiejętności.prowadzenia.
pojazdem.

Dotyczy. to. zarówno. samooceny. ogólnej. (różnica. średnich. 0,67,. p. =.
0,0007),.jak.i większości.samoocen.cząstkowych,.dotyczących.różnych.aspek-
tów.kierowania.samochodem..Jeżeli.chodzi.o samooceny.cząstkowe,.mężczyź-
ni.najwyżej.oceniają.swoje.umiejętności.jazdy.w terenie.niezabudowanym.(X=.
8,82),.a w dalszej.kolejności.jazdy.po.drogach.ekspresowych./.autostradach.(X.
=.8,71),.refleks.(X.=.8,59),.manewry.związane.z parkowaniem.(X.=.8,11),.jazdy.
w ruchu.miejskim.(X.=.7,89),.jazdy.w trudnych.warunkach.atmosferycznych.
(X.=.7,94),.wykonywanie.ryzykownych.manewrów.(X.=.7,79).i najniżej.–.zna-
jomość.przepisów.ruchu.drogowego.(X.=.7,53)..
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Tabela 3. Płeć a samoocena kierowcy (samooceny cząstkowe)

Samooceny.
cząstkowe

Mężczyźni.N=87 Kobiety.N=87 Różnica
średnich

(m-k)
Wartość

t
pŚrednia Odch..std Średnia Odch..

std
A..Znajomość.
przepisów.
ruchu.drog.

7,53 1,546 7,72 1,514 -0,19 -0,841 n..i.

B..Jazda.
w ruchu.miej-
skim

7,89 1,372 7,15 1,611 .0,75. 3,293 0,001

C..Jazda.w te-
renie.niezabu-
dowanym

8,81 1,280 8,78 1,224 0,03 0,181 n..i.

D..Jazda.po.
drodze.ekspre-
sowej./.autostr.

8,71 1,199 7,98 1,628 0,73 3,392 0,0001

E..Refleks.
(reagowanie.na.
nagłe.syt..na.
drodze)

8,59 1,175 7,54 1,757 1,06 4,664 0,0001

F..Ryzykowne.
manewry. 7,79 1,685 6,57 2,003 1,21 4,301 0,0001
G..Manew-
ry.związane.
z parkowa-
niem

8,11 1,565 6,86 1,893 1,25 4,756 0,0001

H..Jazda.
w trudnych.
war..atmosfe-
rycznych.

7,94 1,375 6,77 1,939 1,17 4,599 0,0001

Źródło:.opracowanie.własne..

W przypadku. kobiet. wartości. samoocen.dla. poszczególnych.umiejętno-
ści.są.niższe.niż.w przypadku.mężczyzn.–.z wyjątkiem.znajomości.przepisów.
ruchu.drogowego,.gdzie.kobiety.uzyskały.wynik.nieco.wyższy.w porównaniu.
z mężczyznami.(odpowiednio.X.=.7,72.i X.=.7,53,.różnica.średnich.0,84),.choć.
różnica.w tym.przypadku.okazała.się.nieistotna.statystycznie..Kobiety.najwy-
żej. oceniły. swoje. umiejętności. w  zakresie. jazdy. w  terenie. niezabudowanym.
(X.=.8,78),.a dalej.jazdy.po.drogach.ekspresowych./.autostradach.(X.=.7,98),.
znajomości.przepisów.ruchu.drogowego.(X.=.7,72),.refleksu.(X.=.7,54),.jazdy.
w ruchu.miejskim.(X.=.7,15),.parkowania.(X.=.6,86),.jazdy.w trudnych.wa-
runkach.atmosferycznych.(X.=.6,77).i najsłabiej.–.umiejętność.wykonywania.
ryzykownych.manewrów.(X.=.6,59)..
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Porównanie.samoocen.cząstkowych.kobiet.i mężczyzn.kierowców.wskazu-
je,.jak.wspomniano.powyżej,.że.mężczyźni.oceniają.swoje.umiejętności.istot-
nie. wyżej. niż. kobiety,. z wyjątkiem. znajomości. przepisów. ruchu. drogowego.
oraz.jazdy.w terenie.niezabudowanym..Największe.różnice.średnich.samoocen.
odnotowano.dla.umiejętności.parkowania.(różnica.średnich.1,25,.p.=.0,0001),.
wykonywania. ryzykownych.manewrów.(różnica. średnich.1,21,.p.=.0,0001),.
jazdy. w  trudnych. warunkach. atmosferycznych. (różnica. średnich. 1,17,. p. =.
0001).oraz.refleksu.(różnica.średnich.1,06,.p.=.0,0001)..Nieco.mniejsze,.ale.
także.statystycznie.istotne.różnice.pojawiły.się.w zakresie.umiejętności.jazdy.
w ruchu.miejskim.(różnica.średnich.0,75,.p.=.0,0001).i jazdy.po.drogach.eks-
presowych./.autostradach.(różnica.średnich.0,73,.p.=.0,001)..

W tabeli.4.zamieszczono.wyniki. testujące.hipotezę.o związku.samooce-
ny.kierowcy.z  częstością. ryzykownej. jazdy..Uzyskane. rezultaty.potwierdzają.
w pewnym.stopniu.istnienie.takiej.zależności..
Tabela 4. Ryzykowna jazda a  samoocena kierowcy – współczynniki korelacji  
r Pearsona

Ryzykowna.jazda
Samoocena.kierowcy Ogółem

N.=.173
Mężczyźni

N.=.87
Kobiety
N.=.86

.
Samoocena.ogólna 0,25** 0,27* 0,13
A..Znajomość.przepisów.ruchu.drog..

-0,10 -0,20 0,03
B..Jazda.w ruchu.miejskim

0,22** 0,09 0,22*
C..Jazda.w terenie.niezabudowanym

0,07 -0,04 0,19
D..Jazda.po.drodze.ekspresowej./.
autostr. 0,21** 0,08 0,21
E..Refleks.(reagowanie.na.nagłe,.syt..na.
drodze) 0,22** 0,01 0,23*
F..Ryzykowne.manewry.

0,35*** 0,30** 0,28**
G..Manewry.związane.z parkowaniem

0,12 0,06 0,00
H..Jazda.w trudnych.war..atmosferycz-
nych. 0,15 -0,02 0,13

*.p<0,01,.**.p<0,001,.***p<0,0001.(test.dwustronny)
Źródło:.opracowanie.własne..

Analiza.współczynników.korelacji.dla.całej.grupy.wykazała.istnienie.nie-
zbyt.silnego.związku.między.ryzykowną.jazdą.a ogólną.samooceną.kierowcy.(r.
=.0,25,.p<0,001).oraz.niektórymi.samoocenami.cząstkowymi:.jazdą.w ruchu.
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miejskim.(r.=.0,22,.p<0,001),.jazdą.po.drodze.ekspresowej./.autostradzie.(r.=.
0,21,.p<0,001). i refleksem.(r.=.0,22,.p<0,001)..Najsilniej.z ryzykowną.jazdą.
okazała.się.związana.samoocena.dotycząca.umiejętności.wykonywania.ryzy-
kownych.manewrów.(r.=.0,35,.p<0,0001).

Porównanie. związku. między. ryzykowną. jazdą. a  samooceną. kierowcy.
osobno.dla.grupy.mężczyzn.i kobiet.ujawniło.pewne.różnice..Samoocena.ogól-
na.okazała.się.istotnie.powiązana.z ryzykowną.jazdą.jedynie.u mężczyzn.(r.=.
0,27,.p<0,01)..Spośród.samoocen.cząstkowych.w tej.grupie.kierowców.istotny.
okazał.się.tylko.pozytywny.związek.ryzykownej.jazdy.z umiejętnością.wyko-
nywania. ryzykownych. manewrów. (r. =. 0,30,. p<0,001).. U  kobiet-kierowców.
odnotowano.także.pozytywną,.nieznacznie.słabszą.niż.u mężczyzn.zależność.
ryzykownej.jazdy.z umiejętnością.wykonywania.ryzykownych.manewrów.(r.=.
0,28,.p<0,001).oraz.dwoma.innymi.ocenianymi.umiejętnościami.–.refleksem.
(r.=.0,23,.p<0,01).i jazdą.w ruchu.miejskim.(r.=.0,22,.p<0,01).

Założono. także. istnienie. pozytywnego. związku. między. deklarowaną.
przez. badanych. częstością. podejmowania. ryzykownych. zachowań. w  czasie.
kierowania.pojazdem.a skłonnością.do.ryzyka.i percepcją.ryzyka.w ruchu.dro-
gowym,.a także.istnienie.różnic.płciowych.w zakresie.analizowanych.zmien-
nych..W tabeli.5..zamieszczono.porównanie.wyników.pomiarów.skłonności.
do. ryzyka. oraz. percepcji. ryzyka. w  sytuacjach. drogowych. uzyskanych.przez.
kobiety.i mężczyzn..Wyniki.potwierdziły,.iż.mężczyźni.mają.wyższy.poziom.
skłonności.do.ryzyka.w porównaniu.z kobietami.(różnica.średnich.1,77,.p.=.
0,0002)..Nie.znalazło.natomiast.potwierdzenia.w wynikach.założenie,.iż.ko-
biety.spostrzegają.różne.sytuacje.drogowe.jako.bardziej.ryzykowne.w porów-
naniu.z mężczyznami..Średnie.wyniki.w percepcji.ryzyka.uzyskane.przez.ko-
biety.są.nieco.wyższe.niż.te.uzyskane.przez.mężczyzn.(różnica.średnich.1,28),.
jednakże.różnica.ta.okazała.się.statystycznie.nieistotna.
Tabela 5. Płeć a skłonność do ryzyka i percepcja ryzyka w ruchu drogowym

Skłonność.do.
ryzyka.

i percepcja.
ryzyka

Mężczyźni.N.=.87 Kobiety.N.=.87 Różnica
Średnich

(m-k)
Wartość

t
pŚrednia Odch..std Średnia Odch..std

Skłonność. do.
ryzyka.

13,1 3,06 11,34 3,219 1,77 3,699 0,0002

Percepcja.ry-
zyka.w ruchu.
drogowym

37,57 6,85 38,86 7,109 -1,28 -1,205 n..i.

Źródło:.opracowanie.własne..

W  tabeli. 6.. zamieszczono. wyniki. analizy. związków. ryzykownej. jazdy.
z percepcją.ryzyka.w sytuacjach.drogowych.oraz.skłonnością.do.ryzyka..Tak.
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jak.założono.w hipotezie.1.,.ryzykowna.jazda.pozostaje.w dość.silnym.pozy-
tywnym.związku.z przejawianą.przez.jednostki.skłonnością.do.ryzyka,.czyli.
uogólnioną.tendencją.do.angażowania.się.w ryzykowne.aktywności.(r.=.0,41,.
p<0,0001).oraz.nieco.słabszym.negatywnym.związku.z percepcją.ryzyka.(r.=.
-0,33,.p<0,0001)..
Tabela 6. Ryzykowna jazda a skłonność do ryzyka i percepcja ryzyka w ruchu 
drogowym – współczynniki korelacji r Pearsona

Ryzykowna.jazda
Skłonność.do.ryzyka.i percepcja.ryzyka Ogółem

N.=.173
Mężczyźni

N.=.87
Kobiety
N.=.86

Percepcja.ryzyka.w ruchu.drogowym.
-0,33*** -0,39*** -0,26*

Skłonność.do.ryzyka
0,41*** 0,39*** 0,34**

*.p<0,01..**.p<0,001.***p<0,0001.(test.dwustronny).
Źródło:.opracowanie.własne..

Porównanie.związków.tych.zmiennych.ze.skłonnością.do.ryzyka.i percep-
cją.ryzyka.w sytuacjach.drogowych.osobno.dla.kobiet. i mężczyzn.wykazało.
interesujące.różnice.-.zależności.te.są.bardziej.istotne.w przypadku.kierowców.
płci.męskiej..U mężczyzn.tendencja.do.ryzykownej.jazdy.pozostaje.w dość.sil-
nej.pozytywnej.korelacji.ze.skłonnością.do.ryzyka.(r.=.0,39,.p<0,0001).i równie.
silnej.negatywnej.korelacji.z percepcją.ryzyka.(r.=.-0,39,.p<0,0001)..W przy-
padku.kobiet-kierowców,.skłonność.do.ryzyka.(r.=.0,34,.p<0,001).w większym.
stopniu.niż.spostrzegana.ryzykowność.sytuacji.w ruchu.drogowym.(r.=.-0,26,.
p<0,01).powiązana.jest.z ryzykowną.jazdą..

Podsumowaniem.analizy.prezentowanych.tu.badań.nad.uwarunkowania-
mi. ryzykownej. jazdy. są.wyniki. regresji.wielokrotnej. (tabela.7),.której. celem.
jest.oszacowanie.mocy.predykcyjnej.analizowanych.zmiennych.niezależnych:.
skłonności.do.ryzyka,.percepcji.ryzyka.w ruchu.drogowym,.ogólnej.samooce-
ny.kierowcy.oraz.płci.w wyjaśnianiu.zmienności.zmiennej.zależnej.–.ryzykow-
nej.jazdy..
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Tabela 7. Predyktory ryzykownej jazdy: R= 0,552 R²= 0,305 F=18,454 (4, 168) 
p<,000001

Zmienne Współczynnik.beta Wartość.t p

Płeć -0,13 -1,927 0,05568
n.i.

Samoocena.kierowcy 0,18 2,653 0,008744

Percepcja.ryzyka.
w ruchu.drogowym

-0,29 -4,429 0,00001

Skłonność.do.ryzyka. 0,30 4,396 0,00001

Źródło:.opracowanie.własne..

Współczynnik.regresji.wielokrotnej.uzyskał.wartość.R=0,552..Współczyn-
nik.determinacji.R²=0,305.jest.istotnie.różny.od.zera.(F.przy.4,.168.=.18,454).
i wskazuje,.że.analizowane.w modelu.zmienne.wyjaśniają.łącznie.30,5%.wa-
riancji.w zakresie.ryzykownej.jazdy..Wartości.współczynników.beta wskazują,.
że. najważniejszymi. predyktorami. ryzykownej. jazdy. są. skłonność. do. ryzyka.
(beta =. 0,30,. t. =. 4,369,. p<0,00001). i  percepcja. ryzyka. w  ruchu. drogowym.
(beta =.-0,29,.t.=.-4,429,.p<0,00001)..Mniejszy.wpływ.na.ryzykowną.jazdę.ma.
samoocena.kierowcy.(beta = 0,18,.t.=.2,653,.p<0,008),.natomiast.płeć.okazała.
się.nie.mieć.na.nią.istotnego.wpływu.(beta =.-0,13,.t.=.-1,927,.p>0,05)..

Dyskusja wyników

Celem. badań. była. weryfikacja. hipotezy. o  związku. ryzykownych. zachowań.
kierowców. ze. skłonnością. do. ryzyka,. percepcją. ryzyka.w  sytuacjach.drogo-
wych.oraz.samooceną.umiejętności.kierowania.pojazdem..Uzyskane.rezultaty.
w pełni.tę.hipotezę.wspierają..

Opierając. się. na. pracach. Studenskiego. [2004]. oraz. Sitkina. i  Weingart.
[1995]. przyjęto. założenie. o  przyczynowym. związku. między. skłonnością. do.
ryzyka. a  podejmowaniem. zachowań. ryzykownych.. Jak. zauważa. Studenski.
[2004,. s.. 100]:. „sytuacja. może. stwarzać. okazję. do. ryzykowania,. ale. ryzyko.
podejmuje.jednostka.zazwyczaj.preferująca.takie.zachowania”..Wyniki.anali-
zy.regresji.wielokrotnej.potwierdziły,.że.skłonność.do.ryzyka.wraz.z percepcją.
ryzyka.w sytuacjach.drogowych.są.istotnymi.predyktorami.ryzykownej.jazdy.
(odpowiednio:.beta=0,30,.p<0,00001;.beta=-0,29,.p<0,00001)..Uzyskane.re-
zultaty.zgodne.są.z przytaczanym.powyżej.twierdzeniem,.iż.decyzja.o podjęciu.
ryzykownego.działania.uzależniona.jest.od.spostrzeganej.wielkości.ryzyka.oraz.
przekonania.o możliwości.poradzenia.sobie.w tej.sytuacji.[por..Goszczyńska.
1997],.choć.samoocena.kierowcy.okazała.się.być.słabszym.predyktorem.ryzy-
kownej.jazdy.(beta=0,18,.p<0,008).w porównaniu.z percepcją.ryzyka..W ry-
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zykowne.zachowania.częściej.angażują.się.zatem.ci.kierowcy,.którzy.spostrze-
gają.różne.sytuacje.i zachowania.w ruchu.drogowym.jako.mniej.zagrażające.
i  którzy. jednocześnie.mają.przekonanie.o  swoich.wysokich.umiejętnościach.
prowadzenia.pojazdu..

Ponieważ.kierowanie.pojazdem.wymaga.różnych.umiejętności.w prezen-
towanych.badaniach.oprócz.ogólnej.samooceny.kierowcy.uwzględniono.także.
analizę.korelacji.między.ryzykowną.jazdą.a samoocenami.cząstkowymi.–.do-
tyczącymi.różnych.aspektów.kierowania..Okazało.się,.że.zagregowane.wyniki.
w zakresie.ryzykownej.jazdy.powiązane.są,.oprócz.samooceny.ogólnej,.także.
z  niektórymi. samoocenami. cząstkowymi,. przede. wszystkim. z  samooceną.
umiejętności.wykonywania.ryzykownych.manewrów.(np..wyprzedzanie,.szyb-
kie.zmiany.pasa.ruchu;.r.=.0,35,.p<0,0001),.a także.w nieco.mniejszym.stopniu.
z refleksem.i jazdą.w ruchu.miejskim.(r.=.0,22,.p<0,001).oraz.jazdą.po.drogach.
ekspresowych.i autostradach.(r.=.0,21,.p<0,001)..Jak.widać,.to.właśnie.prze-
konanie.kierowców.o umiejętności.wykonywania.niebezpiecznych.manewrów.
obok.skłonności.do.ryzyka.i niedoceniania.zagrożeń.w ruchu.drogowym.może.
być.znaczącym.regulatorem.ryzykownej.jazdy.

Doniesienia. z  badań. oraz. statystyki. dotyczące. wypadków. potwierdzają,.
że. mężczyźni. zdecydowanie. częściej. niż. kobiety. prezentują. ryzykowny. styl.
jazdy..Wynik.prezentowanych.tutaj.badań.nie.są.tak.jednoznaczne..Zgodnie.
z założeniami.hipotezy.2.,.test.istotności.różnic.potwierdził,.iż.mężczyźni.uzy-
skali. istotnie.wyższe.w porównaniu.z kobietami.wyniki.w zakresie.częstości.
podejmowania.ryzykownych.zachowań.związanych.z prowadzeniem.pojazdu..
Wynik.analizy.regresji.nie.potwierdził.jednak,.iż.płeć.jest.istotnym.predykto-
rem.ryzykownej.jazdy..Być.może.oznacza.to,.iż.nie.płeć.sama.w sobie,.ale.ja-
kieś.powiązane.z nią.czynniki.–.między.innymi.te.analizowane.w omawianych.
badaniach.–.odpowiadają.za.obserwowane.między.kobietami.i mężczyznami.
różnice.w skłonności.do.ryzykownej.jazdy..Hipoteza.ta.wymaga.dalszej.wery-
fikacji.empirycznej.

Mężczyźni,.jak.zakładano.w hipotezie.3.,.przejawiali.wyższą.skłonność.do.
ryzyka.oraz.wyższą.samoocenę.jako.kierowcy..Kobiety.i mężczyźni.nie.różnili.
się. natomiast. wynikami. w  zakresie. percepcji. zagrożeń. w  ruchu. drogowym..
Pewne. różnice. dotyczą. także. siły. związku. między. skłonnością. do. ryzyka.
i percepcją.ryzyka.a deklarowaną.częstością.ryzykownej.jazdy.w grupie.kobiet.
i mężczyzn..U mężczyzn.korelacje.ryzykownej.jazdy.ze.skłonnością.do.ryzy-
ka.(r.=.0,39,.p<0,0001). i percepcją.zagrożeń.w ruchu.drogowym.(r.=.-0,39,.
p<0,0001).są.nieco.silniejsze.i o wyższym.stopniu.istotności.niż.u kobiet.(od-
powiednio.r.=.0,34,.p<0,001.i r.=.-0,26,.p<0,01).–.wyraźna.różnica.dotyczy.
przede.wszystkim.spostrzegania.zagrożeń.w ruchu.drogowym.

Tendencja,. zgodnie. z  którą. mężczyźni. przejawiają. wyższą. skłonność. do.
ryzyka. i  częściej. podejmują. ryzyko. w  każdej. niemal. dziedzinie. życia,. także.
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w zakresie.motoryzacji,.ma.bogatą.dokumentację.empiryczną.[por..Byrnes.i in..
1999,.Stawiarska-Lietzau.2003,.2011]..Mniej.jednoznaczne.są.natomiast.wy-
niki.w zakresie.różnic.płciowych.w percepcji.ryzyka..O ile.niektóre.badania.
potwierdzają,.iż.kobiety.oceniają.różne.sytuacje.i zachowania.jako.bardziej.za-
grażające.[por..Stawiarska-Lietzau.2003,.Studenski.2004],.o tyle.inne.wskazu-
ją,.iż.kobiety.i mężczyźni.nie.różnią.się.w swoich.ocenach.ryzyka..Na.przykład.
przeprowadzone.przez.Boverie.i Scheuffele.[1995].badania.dotyczące.percepcji.
ryzyka.i podejmowania.ryzyka.wykazały,.że.przedstawiciele.obu.płci.podobnie.
definiowali.ryzyko.i oceniali.możliwe.konsekwencje.różnych.działań..Istotne.
różnice.ujawniły.się.natomiast.w zakresie.zachowań.ryzykownych.–.mężczyźni.
podejmowali.ogólnie.więcej.ryzyka,.przede.wszystkim.fizycznego.

Ujawnione.w prezentowanych. tu.badaniach. różnice.płciowe.w  częstości.
ryzykownej.jazdy.i jednocześnie.brak.różnic.między.kobietami.i mężczyzna-
mi.w ocenie.zagrożeń.w ruchu.drogowym.może.oznaczać,. iż.mężczyźni.nie.
tyle.nie.doceniają.ryzyka.związanego.z prowadzeniem.pojazdu,.ile.po.prostu.
akceptują.wyższy.jego.poziom..Teza.ta.zgodna.jest.z teorią.homeostazy.ryzyka.
sformułowaną.przez.Wilde’a [1994]..Wilde.uważa,.iż.w przypadku.każdego.za-
chowania.ludzie.akceptują.pewien.poziom.subiektywnie.szacowanego.ryzyka.
odnośnie.swojego.zdrowia,.bezpieczeństwa.lub.innych.wartości.w zamian.za.
korzyści,.jakie.mają.nadzieję.uzyskać.dzięki.tym.zachowaniom..Jeśli.poziom.
subiektywnie.doświadczanego.ryzyka.jest.niższy.od.poziomu.ryzyka.akcepto-
wanego,.ludzie.mają.tendencję.do.angażowania.się.w działania,.które.zwięk-
szą.poziom.ryzyka..Jeśli.zaś.poziom.subiektywnie.doświadczanego.ryzyka.jest.
wyższy.niż.akceptowany.–.będą.podejmować.próby.zwiększenia.ostrożności.
[Wilde.1994, s.. 3]..Zatem.można.przypuszczać,. że.kierowcy.niezależnie.od.
płci.mają.podobną.świadomość.ryzykowności.różnych.sytuacji.w ruchu.dro-
gowym,.ale.ich.decyzja.o wykonaniu.ryzykownego.manewru.(np..zwiększenia.
prędkości.pojazdu,.wyprzedzania.w miejscu.niedozwolonym).zależy.od.tego,.
na.ile.akceptują.poziom.ryzyka.z nim.związany..Związek.między.poziomem.
akceptacji.ryzyka.podczas.prowadzenia.pojazdu.a płcią.i wiekiem.kierowców.
potwierdzili.w swoich.badaniach.między.innymi.Baxter.i in..[1990].oraz.Tur-
ner. i  McClure. [2003].. Wykazali. oni,. że. młodzi. mężczyźni. stanowią. grupę.
kierowców.o najwyższym.poziomie.akceptacji.ryzyka.

Decyzja.o podjęciu.ryzykownej.aktywności.obok.spostrzegania.i akceptacji.
określonego.poziomu.ryzyka.uzależniona.jest.także.od.przekonania.jednostki.
o możliwości.poradzenia.sobie.w tej.sytuacji..W przypadku.kierowców.sposób.
jazdy.zależny.jest.po.części.od.subiektywnie.ocenianych.umiejętności.prowa-
dzenia.pojazdu..Wielu. autorów.wskazuje,. że.mężczyźni. –. zwłaszcza.młodzi.
–.mają.tendencję.do.przeceniania.swoich.umiejętności.w roli.kierowcy..Ana-
lizowane. tu. badania. potwierdziły. istnienie. różnic. płciowych. w  samoocenie.
umiejętności.kierowania.pojazdem..Zarówno.w zakresie.samooceny.ogólnej,.
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jak. i  większości. samoocen. cząstkowych. mężczyźni. uzyskali. wyniki. wyższe.
w porównaniu.z kobietami..Największe.różnice.dotyczą.umiejętności.wyko-
nywania.manewrów.związanych. z parkowaniem. (różnica. średnich.D.=.25),.
ryzykownych.manewrów.(D.=.1,21),. jazdy.w trudnych.warunkach.atmosfe-
rycznych. (D. =. 1,17). oraz. refleksu. (D. =. 1,06).. Brak. różnic. dotyczy. jedynie.
znajomości. przepisów. ruchu.drogowego.oraz.umiejętności. jazdy.w obszarze.
niezabudowanym..Ciekawych.informacji.na.temat.związku.samooceny.z czę-
stością.podejmowania. ryzykownych. zachowań.dostarcza. także. analiza.kore-
lacji.z uwzględnieniem.płci.kierowców..U mężczyzn.ryzykowna.jazda.pozo-
staje.w związku.z umiejętnością.wykonywania.ryzykownych.manewrów.(r.=.
0,30,.p<0,001).oraz.samooceną.ogólną.(r.=.0,27,.p<0,01),.u kobiet.natomiast.
–.z umiejętnością.wykonywania.ryzykownych.manewrów.(r.=.0,28,.p<0,001),.
refleksem.(r.=.0,23,.p<0,01).i umiejętnością.jazdy.w ruchu.miejskim.(r.=.0,22,.
p<0,01)..Wyniki.te.mogą.być.w pewnym.stopniu.odzwierciedleniem.potocz-
nych.poglądów.na.temat.związku.między.płcią.a umiejętnościami.kierowców,.
zgodnie. z  którymi. mężczyźni. są. kierowcami. lepszymi. od. kobiet. (stereotyp.
„baby.za.kierownicą”)..Dlatego,.poza.przekonaniem.o umiejętności.wykony-
wania.ryzykownych.manewrów,.u mężczyzn.znaczenie.dla.ryzykownego.stylu.
jazdy.ma.samoocena.ogólna.(„jestem.po.prostu.dobrym.kierowcą”),.u kobiet.
zaś. przekonanie. o posiadaniu. specyficznych.umiejętności,. takich. jak. refleks.
czy.umiejętność.radzenia.sobie.w skomplikowanych.sytuacjach.w ruchu.dro-
gowym,.w jakie.obfituje.jazda.w mieście.

Zakończenie

Zachowanie.kierowcy.w ruchu.drogowym.uzależnione.jest.od.wielu.czynni-
ków.sytuacyjnych.i podmiotowych..Jazda.samochodem.stanowi.sytuację.ry-
zykowną,.w której.kierujący.może.poprzez.swoje.zachowania.minimalizować.
lub.zwiększać.związane.z nią. zagrożenia..Niektórzy.kierowcy.podejmują.za-
chowania.ryzykowne.częściej.niż.inni,.stwarzając.poważne.niebezpieczeństwo.
dla.siebie.i innych.użytkowników.dróg,.a także.narażając.na.poważne.straty.
materialne,.finansowe.i społeczne.zatrudniające.ich.firmy..

Decyzja.o zatrudnieniu.pracownika.na.stanowisku.kierowcy.zawodowego.
zależna. jest. przede. wszystkim. od. posiadania. przez. niego. uprawnień. (prawa.
jazdy.określonej.kategorii),.uzyskania.pozytywnej.opinii. lekarskiej.oraz.psy-
chologa. transportu,. który. stwierdza,. czy. dany. kierowca. posiada. określoną.
sprawność. intelektualną. i  psychomotoryczną,. a  także. cechy.osobowości. po-
zwalające.mu.na.właściwe.wykonywanie.pracy..W przypadku.kierowców.po-
jazdów.służbowych.wymagane. jest,.poza.posiadaniem.prawa. jazdy.(zgodnie.
z Rozporządzeniem.Ministra.Zdrowia.z 15.kwietnia.2011 r.),.przeprowadzenie.
profilaktycznego.badania. lekarskiego,.w którym. stwierdza. się.brak.przeciw-
wskazań.do.kierowania.pojazdem.w  ramach.obowiązków. służbowych. [Wą-
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growska-Koski.2012]..Odbycie.badań.psychologicznych.nie.jest.obowiązkowe.
i zależy.od.decyzji.lekarza.lub.pracodawcy..Pozostaje.więc.poważna.luka.w ba-
daniach.sfery.motywacyjno-osobowościowej,.która.może.istotnie.wpływać.na.
bezpieczeństwo.pracownika.i mienia.firmy..

Ważne. jest. zatem. poznanie. i  uwzględnianie. w  decyzjach. kadro-
wych. czynników. indywidualnych. związanych. z  tendencją. do. podejmo-
wania. nadmiernego. ryzyka. przez. kierowców.. W  świetle. prezentowanych.
badań. należy. do. nich. młody. wiek,. powiązany. z  wysoką. skłonnością. do.
podejmowania. ryzyka,. szczególnie. ryzyka. stymulacyjnego,. a  także. wyso-
ką. (często. nieadekwatną. do. doświadczenia). oceną. własnych. umiejętności..
i niedocenianiem.zagrożeń.w ruchu.drogowym,.a także.do.pewnego.stopnia.
płeć..Jak.wskazuje.analiza.psychologicznych.uwarunkowań.percepcji.i skłon-
ności.do.ryzyka,.istotnym.prognostykiem.angażowania.się.w tego.rodzaju.za-
chowania. mogą. być. także. niektóre. cechy. osobowościowo-temperamentalne,.
przede.wszystkim.nasilenie.cechy.poszukiwania.wrażeń..Pewnych.informacji.
o stosunku.danej.osoby.do.ryzyka.i ryzykowania.może.dostarczyć.także.anali-
za.danych.biograficznych.(sukcesów.i niepowodzeń.w podejmowaniu.ryzyka,.
udziału.w wypadkach).czy.analiza.jej.systemu.wartości.i przekonań.dotyczą-
cych.ryzyka,.bezpieczeństwa.czy.zdrowia.[Stawiarska-Lietzau.2009].

Bibliografia

Baxter.J.S.,.Manstead.A.S.,.Stradling.S.G.,.Campbell.K.A.,.Reason.J.T.,.Parker.D..
(1990),.Social facilitation and driver behaviour,.„British.Journal.of.Psychology”,.81.

Boverie.P.E.,. Scheuffele.D.J.. (1995),.Multimethodological approach to examining 
risk-taking,.„Current.Psychology”, 13.(4).

Bromiley.P.,.Curley.S.P..(1992),.Individual differences in risk taking.[w:].J.F..Yates.
(red.),.Risk-taking Behavior,.John.Wiley.&.Sons,.New.York.

Byrnes.J.P.,.Miller.D.C.,.Schafer.W.D..(1999),.Gender Differences in Risk Taking: 
A Meta-Analysis,.„Psychological.Bulletin”, 125,.3.

Cibor.R.,.Korchut.W.M..(2008),.Propozycje nowych narzędzi diagnostycznych do 
oceny właściwości kierujących pojazdami samochodowymi.[w:] G..Dahlke,.W..Horst.
(red.),. Bezpieczeństwo pracy kierowców: uwarunkowania psychologiczne i  ergono-
miczne, Wydawnictwo. Instytutu. Inżynierii. Zarządzania. Politechniki. Poznań-
skiej,.Poznań.

Goszczyńska.M..(1997),.Człowiek wobec zagrożeń. Uwarunkowania oceny i akcep-
tacji ryzyka,.Wydawnictwo.„Żak”,.Warszawa.

Grey. R.J.,. Gordon. G.G.. (1978),. Risk-taking Managers: Who Gets the Top Jobs?,.
„Management.Review”,.67.

Monika.Stawiarska-Lietzau



299

Johan.B.A..(1997),.Sensation seeking and risky driving: A review and synthesis of the 
literature,.„Accident.Analysis.&.Prevention”,.29.(5).

MacCrimmon.K.R.,.Wehrung.D.A.. (1990),.Characteristics of risk taking execu-
tives,.„Management.Scence”, 36.(4).

Özkan.T.,.Lajunen.T..(2005),.Why Are There Sex Differences in Risky Driving? The 
Relationship Between Sex and Gender-Role on Aggressive Driving, Traffic Offences, 
and Accident Involvement Among Young Turkish Drivers,.„Aggressive.Behavior”,.31.

Powell.M.,.Ansic.D..(1997),.Gender differences in risk behaviour in financial deci-
sion-making: An experimental analysis,.“Journal.of.Economic.Psychology”,18.

Sitkin.S.B.,.Weingart.L.R..(1995),.Determinants of risky decision-making behavior: 
A test of the mediating role of risk perceptions and propensity,.„Academy.of.Manage-
ment.Journal”, 38,.6.

Stawiarska-Lietzau.M..(2003),.Uwarunkowania różnic płciowych w podejmowaniu za-
chowań ryzykownych,.„Prace.Naukowe.WSP.w Częstochowie,.Seria.Psychologia.X”.

Stawiarska-Lietzau.M..(2004),.Wybrane psychologiczne uwarunkowania skłonności 
do ryzyka u kobiet i mężczyzn,.niepublikowana.rozprawa.doktorska,.Uniwersytet.
Śląski,.Katowice.

Stawiarska-Lietzau.M..(2006a),.Wybrane podmiotowe uwarunkowania skłonności 
do ryzyka u kobiet i mężczyzn [w:].M..Goszczyńska,.R..Studenski.[red.].Psychologia 
zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka, Wydawnictwo.Akademickie.
„Żak”,.Warszawa..

Stawiarska-Lietzau.M..(2006b),.Płeć, temperament a skłonność do ryzyka,.„Psycho-
logia.Rozwojowa”,.t.11,.nr.3.

Stawiarska-Lietzau. M.. (2009),. Wybrane psychologiczne determinanty percepcji 
ryzyka i  ich zastosowanie jako kryterium w  procesie doboru kadr. [w:]. D.. Kukla,.
J..Górna,.Ł..Baka,.G..Wieczorek.[red.].Współczesny wymiar doradztwa zawodowe-
go w Polsce i na świecie,.Wydawnictwo.im..Stanisława.Podobińskiego.Akademii.
im..Jana.Długosza.w Częstochowie,.Częstochowa-Warszawa.

Stawiarska-Lietzau.M..(2011),.Ryzykanci – bohaterowie czy ofiary? Kulturowe wa-
runkowania ryzykownej jazdy młodych mężczyzn. [w:].K..Rędziński. (red.),. Peda-
gogika,. t..XX,.Wydawnictwo.im..Stanisława.Podobińskiego.Akademii. im..Jana.
Długosza.w Częstochowie,.Częstochowa.

Studenski.R..(2004),.Ryzyko i ryzykowanie,.Wydawnictwo.Uniwersytetu.Śląskie-
go,.Katowice.

Turner.C.,.McClure.R..(2003),.Age and gender differences in risk-taking behaviour 
as and explanation for high incidence of motor vehicle crashes as a driver in young 
males,.„Injury.Control.and.Safety.Promotion”, 10,.3.

Skłonność.do.ryzyka.jako.kryterium…



300

Wągrowska-Koski.E..(2012),.Kierowanie pojazdem w ramach obowiązków służbo-
wych, „Atest”,.3,.http://www.atest.com.pl/article.php?id=lr1203_1,.stan.na.dzień.
03.11.2012.

Wilde.G..(1994), Target Risk,.PDE.Publications.

Young Drivers: The Road to Safety.(2006),.http://internationaltransportforum.org/.
Pub/pdf/.06YoungDrivers.pdf,.stan.na.dzień.10.08.2011.

Zaleśkiewicz.T..(2000),.Skłonność do podejmowania ryzyka jako kryterium doboru 
kadr.[w:].T..Witkowski.(red.),.Nowoczesne metody doboru i oceny personelu,.Wy-
dawnictwo.Profesjonalnej.Szkoły.Biznesu,.Kraków.

Zespół.Profilaktyki.i Analiz.Biura.Ruchu.Drogowego.Komendy.Głównej.Policji.
(2011),.Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku,.http://www.krbrd.gov.pl/download.
/pdf/wypadki_drogowe_w_polsce_w_2010_roku.pdf,.stan.na.dzień.06.06.2011.

Monika.Stawiarska-Lietzau



Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Wydawnictwo SAN – ISSN 1733-2486

tom XIV, zeszyt 5, część I, 2013, ss. 301–326

Dagmara Szonert-Rzepecka
Społeczna Akademia Nauk

Sytuacje trudne w środowisku pracy – raport z badań 
dotyczących sposobów radzenia sobie ze stresem wśród 

pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
województwa łódzkiego

Difficult situations in professional environment – a report on stress  
management in small and medium-sized companies of Lodz voyvodship

Abstract: The article dwells on issues of corporate stress and includes rese-
arch data collected from 1445 employees of small and medium-sized com-
panies. 

The main objective of the research was to determine the degree to which 
employees of are exposed to stress, what symptoms of stress they demon-
strate, to what extent stress affects their efficiency, how they cope with it, 
what prevention measures (if any) are taken by employers / management to 
prevent the employees from burnout.

The results of the research show that both emloyees and employers/ma-
nagement know little about stress relieving techniques and almost no stress 
management programs are implemented in companies. Only 35,6% of the 
target group claim to be willing to take part in a stress reduction program-
me, while others do not feel such a need or do not care.

Only about 10% of the target group have been given a possibility to prevent 
or reduce stress through participation in workshops / proggrammes. Most 
employers do not seem to acknowledge the importance of stress manage-
ment and they tend to perceive stress prevention programs as luxury rather 
than priority. They also seem to disregard the possible consequences of unma-
naged stress, such as burnout, employee turnover, lower efficiency etc.
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Key-words: corporate stress, professional stress, stress management, small 
land medium-sized companies of Lodz voyvodship, stress reducti on pro-stress reduction pro-
grammes.

Część 1

Charakterystyka respondenta 

Analizę.rozpocznę.od.krótkiej.charakterystyki.podstawowych.cech.demogra-
ficzno-społecznych.badanej.grupy..Przyglądając.się.strukturze.płci,.można.za-
uważyć.(rysunek.1.),.iż.rozkład.respondentów.ze.względu.na.płeć.był.podob-
ny,.nieznacznie.przeważały.kobiety.–.stanowiły.50,7%.wszystkich.badanych,.
a nieznacznie.mniej,.bo.49,3%,.to.mężczyźni..
Rysunek1. Respondenci wg płci (w %)

50.7%
49.3%

Kobieta

Mężczyzna

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

Analizując.strukturę.respondentów.według.wieku.(rysunek.2.),.można.za-
uważyć,.że.największy.odsetek.przedstawiała.grupa.wiekowa.18–25.lat,.która.
stanowi.41,4%.ogółu.respondentów..Kolejne.miejsca.zajmują:.grupa.wiekowa.
26–35.lat,.stanowiąca.34,4%.ogółu.respondentów,.36–45.lat.–.6.0%.i 46–55.
lat.–.1,5%..Najmniejszym.odsetkiem.charakteryzowała.się.grupa.powyżej.55.
lat,.stanowiąca.0,3%.badanych..Wyniki.badania.nie.pozwalają.określić.wieku.
aż.16,5%.ankietowanych,.ze.względu.na.brak.odpowiedzi.na.to.pytanie..Jak.
wynika.z rysunku,.zdecydowana.większość.badanych.znalazła.się.w grupie.wy-
sokiej.mobilności.przestrzennej.i zawodowej,.co.może.stanowić.przesłankę.do.
oceny. tych.osób. jako. zainteresowanych. podnoszeniem. kwalifikacji. zawodo-
wych.i doskonalenia.swojej.samoświadomości.na.rynku.pracy.
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Rysunek 2. Respondenci wg grup wiekowych (w %)

16.5%

41.4%

34.4%

6.0%

1.5% 0.3%

brak danych

18‐25 lat

26‐35 lat

36‐45 lat

46‐55 lat

Powyżej 55 lat

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

Następną.cechą,. jaka. zostanie.przedstawiona,. jest.wykształcenie. respon-
dentów.(rysunek.3)..Najliczniejszą.grupę.stanowiły.osoby.z wyższym.wykształ-
ceniem.–.78,5%.ogółu. respondentów,. z  czego.większość. (70,3%). stanowiły.
osoby.z tytułem.licencjata,.zaś.8,2%.ogółu.badanych.ze.stopniem.magistra..Na.
drugim.miejscu.znalazły.się.osoby.z wykształceniem.podstawowym.–.16,3%.
ogółu.badanych..Mniejszy.odsetek.stanowią.osoby.z tytułem.doktora.–.3,9%.
oraz.osoby.z wykształceniem.średnim.–.1,2%..Najmniej.liczną.natomiast.oka-
zała.się.grupa.z wykształceniem.zasadniczym.–.0,1%.
Rysunek 3. Struktura respondentów wg wykształcenia (w %)

16.3% 0.1% 1.2%

70.3%

8.2%

3.9%

podsztawowe

zasadnicze

średnie

wyższe I stopnia (licencjat)

wyższe II stopnia (magister)

doktorat
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Ze.względu.na.kierunek.wykształcenia,.ankietowani.w większości.(bo.aż.
49%).wskazali.na.wykształcenie.artystyczne..Na.kolejnych.miejscach.znalazły.
się.kierunki:.ścisłe.–.20,8%.ogółu.badanych,.humanistyczny.–.16,3%,.biolo-
giczny.–.5,8%.ogółu.respondentów..Oprócz.kierunków.wymienionych.w kafe-
terii.tego.pytania,.respondenci.wskazali.inne.kierunki.swojego.wykształcenia.–.
było.tak.w przypadku.4,8%.ogółu.badanych..Wykształcenie.rolnicze.okazało.
się.najmniej.popularne.wśród.badanych.–.3,3%..

Poddano.także.badaniu.stan.cywilny.respondentów.oraz.stan.rodziny..Jako.
pierwsza.zostanie.omówiona.struktura.respondentów.ze.wzglądu.na.stan.cy-
wilny.(rysunek.4)..
Rysunek 4. Struktura respondentów wg płci oraz stanu cywilnego (w %)

16.2%

0.1%

24.6%

36.2%

9.0%
11.6%

0.8% 1.2%
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Jak.można.zauważyć.z powyższego.wykresu,.większość.ankietowanych.to.
osoby.stanu.wolnego.–.60,8%.ogółu.badanych,.z czego.36,2%.to.mężczyźni,.
a  24,6%. to.kobiety..Następnie.należy.wziąć.pod.uwagę.osoby,. które.posta-
nowiły.zalegalizować.swój.związek.małżeński.–.stanowiły.one.20,6%.ogółu.
badanych..Niewielki.odsetek.badanej.populacji.stanowiły.osoby.rozwiedzione.
–.2.%.ogółu.badanych..Najmniejszy.odsetek.wśród.ankietowanych.stanowiły.
osoby,.które.straciły.bezpowrotnie.swojego.partnera.życiowego.–.0,3%.ogółu.
badanych,.z czego.2.osoby.(0,1%).to.wdowy,.a 3.osoby.(0,3%).to.wdowcy..Na.
to.pytanie.nie.udzieliło.odpowiedzi.aż.16,3%.ankietowanych,.z czego.zdecy-
dowana.większość.to.kobiety.

Następnie. zostanie. opisana. struktura. respondentów. ze. względu. na. stan.
rodziny..Co.wiąże.się.bezpośrednio.z omówionym.powyżej.aspektem,.jakim.
jest.stan.cywilny.respondentów..Podobnie.jak.w przypadku.stanu.cywilnego,.
większość. ankietowanych.nie.posiadało.dzieci.–. stanowili. oni.68,7%.ogółu.
badanych..Tylko.14,9%.zadeklarowało,.iż.ma.od.1–3.dzieci..Najniższy.odsetek.
respondentów.stanowią.rodziny,.które.mają.powyżej.3.dzieci..Na.to.pytanie,.
podobnie.jak.w poprzednim,.nie.udzieliło.odpowiedzi.16,3%.ogółu.ankieto-
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wanych..Jak.wiadomo,.posiadanie.dzieci.w dzisiejszych.czasach.to.luksus,.więc.
łatwiej.zrozumieć,.iż.większość.respondentów.nie.decydowała.się.na.planowa-
nie.i urodzenie.dziecka..
Rysunek 5. Struktura respondentów wg stanu rodziny (w %) 
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Po. powyższym. przeglądzie. podstawowych. cech. demograficzno-społecz-
nych.możemy.przejść.do.analizy.doświadczenia.respondentów.w zakresie.opie-
ki.nad.dziećmi..

W tej.części.opracowania.omówiona.zostanie.struktura.respondentów.ze.
względu.na.rodzaj.wykonywanej.pracy.oraz.stanowisko.zajmowane.w firmie.

Rozważania.rozpoczniemy.od.określenia,. z  jakich.organizacji.pochodzili.
wylosowani.respondenci..Przyglądając.się.szczegółowo.strukturze.responden-
tów.pracujących.w sektorze.MŚP,.można.zauważyć.(rysunek.6.),.iż.większość.
pracujących. w  sektorze. MŚP. była. zatrudniona. w  mikro-przedsiębiorstwach.
(aż.87,3%.ankietowanych.pracowników)..Kolejną.grupę.stanowili.pracownicy.
małych.przedsiębiorstw.–.11,8%.badanych.pracowników.MŚP.

Najmniejszy.odsetek.badanych.pracowników.–.0,8%.zanotowano.w przy-
padku.pracowników.dużych.przedsiębiorstw..Na.to.pytanie.nie.udzieliła.odpo-
wiedzi.jedna.osoba.(0,1%).z grupy.badanych.pracowników..
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Rysunek 6. Struktura respondentów wg zatrudnienia w MŚP(w %) 
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Jeśli.chodzi.o rodzaj.wykonywanej.pracy,.zdecydowana.większość.respon-
dentów.(68,1%).wykonywała.pracę.umysłową.zgodną.ze. swoim.wykształce-
niem,.zaś.31,9%.ogółu.badanych.pracę.fizyczną..

Kolejno. zapytano. ankietowanych. o  ich. funkcje. pełnione. w  organizacji,.
w której.wykonują.swoją.pracę.(rysunek.7)..Z analizy.wynika,.iż.ponad.połowa.
ogółu.badanych.–.51,3%.–.to.kadra.zarządzająca,.a 48,7%.ogółu.badanych.to.
pracownicy.wykonujący.najczęściej.polecenia.kierownictwa..Największą.grupę.
–.kadry.kierowniczej.–.reprezentowali.menadżerowie.niższego.szczebla.–.sta-
nowili.oni.43,5%.ogółu.badanych..Wśród.nich.największy.odsetek.stanowili.
respondenci. zajmujący. stanowisko.menadżera.ds..marketingu. (14,5%.ogółu.
badanych).. Kolejne. miejsca. zajmują:. menadżer. ds.. produkcyjnych. –. 5,3%.
ogółu.badanych,.menadżer.ds..administracyjnych.5,1%.menadżer.ds..zasobów.
ludzkich.–.4,7%,.menadżer.ds..finansowych.–.4,6%.oraz.menadżer.ds..księgo-
wych.1,6%.ogółu.badanych..Oprócz.wyżej.wymienionych,.badani.pracują.na.
innych.niewymienionych.w kafeterii.stanowiskach.kierowniczych.–.stanowią.
oni.7,7%.

Kadra.najwyższego.szczebla.(właściciele.firm,.dyrektorzy.generalni,.preze-
si).stanowi.7,8%.ogółu.osób.poddanych.badaniu..
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Rysunek 7. Struktura respondentów wg funkcji zajmowanych w przedsiębiorstwie 
(w %) 

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

Rozpatrując.pracowników.biorących.udział.w badaniu.(rysunek.8.),.naj-
więcej. z  nich. pracowało. w  zespole. ds.. marketingu. –. 10%. ogółu. badanych..
Kolejne.miejsce.zajmują.pracownicy.działów:.produkcyjnych.–.4,6%,.zasobów.
ludzkich.–.4,2%.,.administracji.–.3,6%,.księgowości.–.1,8%.oraz.finansów.–.
1,2%.ogółu.badanych..Spośród.badanych.pracowników.7,7%.pracowało.w in-
nych.działach.niż.wymienionych.w kafeterii.tego.pytania.
Rysunek 8. Struktura respondentów wg funkcji zajmowanych w przedsiębiorstwie 
(w %)
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Jak. wynika. z  powyższej. analizy. procentowo. rozkład. badanych. jest. po-
dobny.ze.wzglądu.na. stanowiska. zajmowane.w organizacji..Pozwoli.nam.to.

Sytuacje.trudne.w środowisku.pracy…



308

w dużej.mierze.określić,.jakie.są.przyczyny.i skutki.stresu.w każdej.z grup.oraz.
jaką.wiedzą.na.temat.radzenia.sobie.ze.stresem.dysponuje.kadra.zarządzająca.
oraz.pracownicy..Poznamy.także.odpowiedź,.jakie.metody.i techniki.stosują.te.
dwie.grupy.w organizacji,.aby.zniwelować.niepożądane.działanie.czynników.
stresogennych.

Część 2

Analiza badanych ze względu na występowanie czynników stresogennych 
w pracy i w życiu codziennym oraz przyczyn sprzyjających powstawaniu 
zjawiska wypalenia 

W części.tej.przedstawione.zostaną.wyniki.badania.dotyczące.występowania.
czynników. stresogennych.w codziennym.życiu.oraz.w pracy,. jak. i przyczyn.
sprzyjających.powstawaniu.zjawiska.wypalenia.zawodowego..

Na.początek.przeanalizujemy,.czy.badana.grupa.ma.do.czynienia.z uczu-
ciem.stresu..Otóż.okazuje.się,.że.83,7%.ankietowanych.kiedykolwiek.znajdo-
wało.się.w sytuacji,.w której.czuli.się.zestresowani..

Kolejnym. aspektem. analizy. była. częstotliwość. uczestnictwa. badanych.
w  sytuacji. wywołujących. stres. (rysunek. 9).. Największy. odsetek. badanych.
osób,.tj..39,8%.odpowiedziało,.iż.ma.do.czynienia.ze.stresem.raz.w tygodniu..
Na.drugim.miejscu.znalazła.się.odpowiedź,.iż.sytuacje.wywołujące.stres.zda-
rzają.się.kilka.razy.w ciągu.dnia.–.twierdziło.tak.18,6%.ankietowanych..

Trudność. z  określeniem. częstotliwości. występowania. sytuacji. stresogen-
nych.miało.11,6%.ogółu.respondentów..Podobnego.problemu.nie.miały.osoby.
wskazujące,. iż.doświadczają.stresu.raz.dziennie.–.stanowiły.one.7,4%.ogółu.
badanych.oraz.osoby,.które.doznawały.uczucia.stresu.raz.na.miesiąc.–.6,2%.
wszystkich.ankietowanych.

Na.to.pytanie.nie.udzieliło.odpowiedzi.tylko.0,1%.respondentów..Pozosta-
łe.16,3%.to.osoby,.które.zadeklarowały.w poprzednim.pytaniu,.iż.nie.mają.do.
czynienia.ze.stresem...
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Rysunek 9. Struktura respondentów ze względu na częstotliwość sytuacji 
stresogennych, w jakich się znajdują (w %)
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Następnie.dokonano.przeglądu.źródeł.stresu.zawodowego.–.uzyskane.wy-
niki.przedstawiono.w rankingu.praprzyczyn5.(tabela.1.),.który.zostanie.przed-
stawiony.w poniższej.części.analizy..
Tabela 1. Ranking źródeł stresu zawodowego, z którą identyfikuje się respondent

Pozycja..
rankingu Źródła.stresu.zawodowego

1 wynagrodzenie

2 podejście.kierownictwa

3 niesprzyjająca.atmosfera.pracy
4 niedotrzymywanie.terminów
5 zmiany.w organizacji
6 poczucie.bycia.niedocenionym
7 przejmowanie.obowiązków.innych.pracowników
8 praca.poza.niezaplanowanymi.godzinami
9 mobbing
10 rodzaj.wykonywanej.pracy
11 za.duża.liczba.zadań.w zbyt.krótkim.czasie
12 brak.kontroli.nad.swoim.dniem.pracy

13 inne

14 przepracowanie
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5.Do.utworzenia.rankingu.posłużono.się.prostą.miarą.syntetyczną.
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Pierwsze.dwa.miejsca.w rankingu.zajmują.takie.źródła.stresu.zawodowe-
go. jak:.wynagrodzenie. oraz.podejście. kierownictwa..Kolejne. cztery. obsza-
ry.to:.niesprzyjająca.atmosfera.pracy,.niedotrzymywanie.terminów,.zmiany.
w organizacji.oraz.poczucie.bycia.niedocenionym..Na.kolejnych.miejscach.
w rankingu.znalazły.się.takie.źródła,.jak:.przejmowanie.obowiązków.innych.
pracowników,. praca. poza. niezaplanowanymi. godzinami,. mobbing,. rodzaj.
wykonywanej.pracy..

Cztery. ostatnie. pozycje. rankingu. zajmują:. za. duża. liczba. zadań. w  zbyt.
krótkim.czasie,.brak.kontroli.nad. swoim.dniem.pracy,.przepracowanie.oraz.
inne.źródła.niewymienione.w kafeterii.tego.pytania..

W dalszej.części.respondenci.zostali.spytani.o swoje.reakcje.na.stres.(rysu-
nek.10.).oraz.jak.sobie.radzą.w sytuacjach.stresowych.(rysunek.11.).Najczęstszą.
reakcją.na.stres.wśród.ankietowanych.był.ból.głowy.–.22,6%.ogółu.odpowie-
dzi..W następnej.kolejności.badani.określali,.iż.ich.reakcją.na.stres.jest.smutek.
(18,2%.wszystkich.odpowiedzi),.złość.(17,8%.wszystkich.odpowiedzi)..Wśród.
reakcji.występujących.w sytuacjach.stresowych.respondenci.wymieniali:.ogól-
ny.niepokój.i lęk.–.15,4%.,.kołatanie.serca.–12,9%,.ból.brzucha.–.11,3%.ogółu.
odpowiedzi..Reakcje.respondentów.na.stres.rzadziej.występujące.to:.podnie-
sione. ciśnienie. –. 1,0%. ogółu. odpowiedzi,. trudności. w  oddychaniu. –. 0,5%.
ogółu. odpowiedzi.. Niewielka. część. respondentów. określiła,. iż. w  sytuacjach.
stresowych.nie.ma.żadnych.objawów..
Rysunek 10. Reakcje na stres (w %)

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

W.przypadku.środków.zaradczych.na.stres,.większość.ankietowanych.stara.
się.zapomnieć.o problemie.poprzez.jakąś.rozrywkę.–.23,5%.ogółu.odpowiedzi.
oraz.rozmawia.o problemie.z kimś.bliskim.–.21,9%.ogółu.odpowiedzi..Inny-
mi.sposobami.wspomagającym.radzenie.sobie.ze.stresem.z nieco.mniejszym.
odsetkiem.ogółu.odpowiedzi.są:.picie.ziół.uspokajających.–.16,8.%,.palenie.
tytoniu.–.12,5%,.sen.–.7,6%.oraz.objadanie.się.–.7,1%.ogółu.odpowiedzi.
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Mniej. popularne. sposoby. wskazane. przez. respondentów. w  niwelowaniu.
reakcji.na.stres.to:.środki.farmakologiczne,.czyli.lekarstwa,.które.zażywają.–.
4,5%. ogółu. odpowiedzi,. słuchanie. muzyki. relaksacyjnej. –. 3,3%,. ćwiczenia.
relaksacyjne.1,6%,.nadużywanie.alkoholu.–.1,0%.oraz.wizyta.lekarska.–.0,4%.
ogółu.udzielonych.odpowiedzi.
Rysunek 11. Sposoby radzenia sobie ze stresem (w %).
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Następnie. spytano.badanych,. czy. stres.motywował. ich.kiedykolwiek.do.
pracy.i czy.stres.jest.potrzebny.w pracy..Jak.wynika.z przeprowadzonego.ba-
dania,.najczęściej.ankietowani.odpowiedzieli.na.to.pytanie.przecząco.–.48,9%.
badanych. twierdzi,. iż. stres. nie. motywował. ich. do. pracy.. Dla. 22,2%. ogółu.
respondentów. stres. działa. motywująco. do. pracy,. zaś. 12,6%. ogółu. ankieto-
wanych.nie.ma.zdania.na.ten.temat..Na.to.pytanie.nie.udzieliło.odpowiedzi.
16,3%.ankietowanych..

Podobnie.wyglądają.opinie.respondentów.na.temat,.czy.stres.jest.potrzebny.
w pracy.większość.ankietowanych.–.51,7%.uważa,.że.nie..Tylko.17,9%.ogółu.
respondentów.uważa,.że.stres.pomaga.w pracy,.z czego.16,3%.ogółu.badanych.
twierdzi,.że.stres.tylko.do.pewnego.poziomu.pomaga.w pracy..

Analizując.objawy.towarzyszące.syndromowi.wypalenia.zawodowego6,.po-
dzielono.je.na.trzy.części.wg.schematu7:
6. W  ankiecie. posłużono. się. kwestionariuszem. do. diagnozy. syndromu. wypalenia. zawodowego.
Christiny.Maslach.
7.Według.Maslach.wypalenie.zawodowe.przebiega.zgodnie.z.następującyn.schematem:
I.. stadium.wyczerpania.emocjonalnego.–.pojawia. się.zmęczenie.fizyczne,.dolegliwości.ze. strony.
układu.pokarmowego,.bóle.głowy,.zaburzenia.snu,.osłabienie.układu.immunologicznego..Sprzyja.
to.ograniczaniu.kontaktu.z klientami.lub.pacjentami,.poprzez.zwiększanie.przerw.w pracy.
II.. stadium. depersonalizacja. -. przejawia. się. poprzez. dystansowanie. się. fizyczne. lub. psychiczne.
w stosunku.do.pacjenta.lub.klienta,.a także.negatywne.przekonanie,.że.osoba.potrzebująca.pomocy.
zasługuje.na.los.jaki.ją.spotkał.i nie.jest.warta.godnego.traktowania.
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–. wyczerpanie.emocjonalne;
–. depersonalizacja;
–. stadium. braku. poczucia. osobistych. osiągnięć. i  kompetencji. w  związku.

z wykonywaniem.pracy.–.własna.ocena.swoich.możliwości.
Te.trzy.powyższe.stadia.są.uznawane.za.podstawowe.wymiary.syndromu.

wypalenia.zawodowego..Mogą.one.występować.łącznie.lub.pojawiać.się.kolej-
no.u poszczególnych.osób..Osoby.te.najczęściej.nie.są.świadome.narastającego.
problemu,.którego.praźródeł.należy. się.doszukiwać.wyłącznie.w  środowisku.
zewnętrznym.–.to.czynniki.społeczne,.organizacyjne.oraz.sytuacyjne.

Rozpatrując.symptomy.wyczerpania.emocjonalnego.wśród.kadry.kierow-
niczej.wysokiego.szczebla.(rysunek.12.).można.zauważyć,.iż.najwięcej.respon-
dentów.kadry.zarządzającej.wysokiego.szczebla.wskazywało,.że.za.ciężko.pra-
cuje.–.twierdziło.tak.70,8%.wszystkich.zarządzających.na.wysokim.szczeblu..
Kolejne.miejsca.o podobnym.odsetku.odpowiedzi.kadry.zarządzającej.wyso-
kiego.szczebla.zajmują.symptomy:.wypalenia.przez.pracę.–.15,9%,.frustracji.
przez.pracę.oraz.stres.związany.z pracą.w bezpośrednim.kontakcie.z  ludźmi.
–.13,3%...
Rysunek 12. Symptomy wyczerpania emocjonalnego wśród kadry zarządzającej 
wysokiego szczebla (w %)

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

Dalsze.miejsca.zajmują.objawy:.po.wstaniu.rano.uczucie.zmęczenia.przed.
nowym. dniem. pracy. –. 9,7%,. wyczerpanie. emocjonalne. z  powodu. pracy. –.
7,1%,.wyczerpanie.związane.z całodzienną.pracą.z ludźmi.oraz.zmęczenie.na.
koniec.dnia.pracy.–.twierdziło.tak.5,3%.ogółu.kadry.zarządzającej.wysokiego.
szczebla..

III..stadium.brak.poczucia.osobistych.osiągnięć.i kompetencji.w związku.z wykonywaniem.pracy.
-.przejawia.się.w przeświadczeniu.pracownika.o własnej.niekompetencji.i braku.kontroli.nad.spra-
wami.zawodowymi,.a także.trudności.w koncentracji.na.problemie.i opanowywaniu.emocji,.nieza-.trudności.w koncentracji.na.problemie.i opanowywaniu.emocji,.nieza-trudności.w koncentracji.na.problemie.i opanowywaniu.emocji,.nieza-
dowolenie.i niechęć.do.wykonywanej.pracy.
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W.przypadku.symptomów.wyczerpania.emocjonalnego,.nieco.mniej.opty-
mistycznie.wygląda.sytuacja.wśród.kadry.zarządzającej.średniego.szczebla.(ry-
sunek.13.)..Podobnie.jak.w przypadku.kadry.menadżerów.wysokiego.szczebla,.
na. pierwszym. miejscu. wyczerpania. emocjonalnego. pojawia. się. poczucie,. iż.
kierownicy.średniego.szczebla.pracują.za.ciężko.–.twierdzi.tak.68,8%.ogółu.tej.
grupy.respondentów.
Rysunek 13. Symptomy wyczerpania emocjonalnego wśród kadry zarządzającej 
średniego szczebla (w %)

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

Na.kolejnych.miejscach.ankietowani.z grupy.menadżerów.średniego.szcze-
bla.umieścili.symptomy.zmęczenia.przed.nadchodzącym.nowym.dniem.pracy.
oraz.stresem.związanym.z pracą.w bezpośrednim.kontakcie.z ludźmi.–.twier-
dziło.tak.22,9%.ogółu.ankietowanych.zajmujących.stanowiska.kadry.kierow-
niczej.średniego.szczebla..Następne.pozycje.wyczerpania.emocjonalnego.wśród.
menadżerów.średniego.szczebla.zajmowały.symptomy.frustracji.przez.pracę.–.
18,1%.ogółu.badanych.kierowników.średniego.szczebla.oraz.wypalenia.przez.
pracę.–.18,0%.ogółu.respondentów.kadry.zarządzającej.średniego.szczebla..

W kolejnej.grupie.objawów,.o zbliżonym.udziale.procentowym,.znalazły.
się:.zmęczenie.na.koniec.dnia.pracy.–.14.%.ogółu.badanych.menadżerów.śred-
niego. szczebla,. wyczerpanie. emocjonalne. przez. pracę. –. 12,2%. ogółu. bada-
nych.kierowników.niższego.szczebla..Najmniej.ankietowanych.przyznało.się.
do.występowania. symptomu.wrażenia.osiągnięcia. granicy.mądrości.–.3,3%.
badanych.kierowników.średniego.szczebla..

Podobnie.(jak.w przypadku.menadżerów.średniego.szczebla).wygląda.sy-
tuacja.wśród.kadry.pracowników. (rysunek.14)..Podobnie,. jak.w przypadku.
kadry. menadżerów. wysokiego. szczebla. i  średniego. szczebla,. na. pierwszym.
miejscu.wyczerpania.emocjonalnego.pojawia.się.poczucie,.iż.pracownicy.pra-
cują.za.ciężko.–.twierdziło.tak.58,9%.ogółu.tej.grupy.respondentów.
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Rysunek 14. Symptomy wyczerpania emocjonalnego wśród pracowników (w %)

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

Kolejne.miejsca.na. liście.objawów,.które.wywołują.wyczerpanie.emocjo-
nalne.wśród.pracowników,.zajmują:.frustracja.pracą.–.24,1%.ogółu.pracowni-
ków,.stres.związany.z pracą.w bezpośrednim.kontakcie.z ludźmi.–.twierdziło.
tak.22,6%.ogółu.ankietowanych.z grupy.pracowników.oraz.emocjonalne.wy-
czerpanie.przez.pracę.–.20,0%.ogółu.badanych.pracowników..W kolejnej.gru-
pie.symptomów.wyczerpania.emocjonalnego.wśród.pracowników.znalazły.się.
zmęczenie.przed.nadchodzącym.dniem.pracy.–.18,7%.ogółu.ankietowanych.
pracowników,.zmęczenie.na.koniec.dnia.pracy.–.18,1%.ogółu.badanych.pra-
cowników.oraz.wypalenie.przez.pracę.–.16,0%.ogółu.respondentów.z grupy.
pracowników..

Wśród.badanej.grupy.pracowników.listę.symptomów.wyczerpania.emocjo-
nalnego.zamykały:.wyczerpanie.z powodu.całodziennej.pracy.z ludźmi.–.7,7%.
oraz.wrażenie.osiągnięcia.granicy.mądrości.–.twierdziło.tak.3,3%.badanych.
pracowników..

Rozpatrując.objawy.depersonalizacji. (druga.część.kwestionariusza.wypa-
lenia. zawodowego. Christiny. Maslach). wśród. kadry. kierowniczej. wysokiego.
szczebla.(rysunek.15.),.można.zauważyć,.iż.najwięcej.respondentów.tej.grupy.
wskazywało,.iż.w rzeczywistości.nie.interesuje.ich,.co.się.stanie.z niektórymi.
klientami.–.twierdziło.tak.14,2%.wszystkich.respondentów.z tej.grupy..Ko-
lejne.miejsca.zajmują.takie.symptomy,.jak:.obawy,.iż.praca.spowoduje,.że.re-
spondenci.staną.się.mniej.współczujący.–.11,5%;.wrażenie,.że.niektórzy.klienci.
i ich.krewni.sądzą,.iż.respondenci.ponoszą.odpowiedzialność.za.ich.problemy.
–.5,3%.oraz.obojętność.wobec. ludzi.–.3,5.%.ogółu.badanych.kierowników.
najwyższego.szczebla..Niewielki.odsetek.(1,8%).osób.z tej.grupy.miało.wraże-
nie,.iż.niektórych.klientów.traktuje.jak.przedmioty..
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Rysunek 15. Symptomy depersonalizacji wśród menadżerów wysokiego szczebla 
(w %)

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

Analizując.symptomy.depersonalizacji.wśród.kadry.kierowniczej.średniego.
szczebla.(rysunek.16.),.można.zauważyć,.iż.najwięcej.respondentów.tej.grupy,.
podobnie. jak.w przypadku.grupy.kierowników.najwyższego.szczebla,.odpo-
wiadało,.iż.w rzeczywistości.nie.interesuje.ich,.co.się.stanie.z niektórymi.klien-
tami.–. twierdziło. tak.20,7%.wszystkich.odpowiedzi.menadżerów.średniego.
szczebla..
Rysunek 16. Symptomy depersonalizacji wśród menadżerów średniego szczebla 
(w %)

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.
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Kolejne.miejsca.zajmują. takie.objawy,. jak:.obawy,. iż.praca.powoduje,.że.
respondenci. staną. się.mniej.współczujący.–.13,2%;.wrażenie,. że. responden-
ci. staną. się. obojętni. wobec. ludzi. –. 12,4%. oraz. obawy,. że. niektórzy. klienci.
i ich.krewni.sądzą,.iż.respondenci.ponoszą.odpowiedzialność.za.ich.problemy.
–.odpowiedziało.tak.8,3%.ogółu.badanych.kierowników.średniego.szczebla..
Najmniejszy.odsetek.badanych.osób.z tej.grupy.miał.wrażenie,.iż.niektórych.
klientów.traktuje.jak.przedmioty.–.twierdziło.tak.3,8%.ogółu.ankietowanych.
menadżerów.średniego.szczebla..

Rozważając.przejawy.depersonalizacji.wśród.pracowników. (rysunek.17.),.
można.zauważyć,.iż.najwięcej.respondentów.tej.grupy,.podobnie.jak.w przy-
padku.grupy.kierowników.najwyższego.szczebla.i średniego.szczebla,.wskazy-
wało,.iż.w rzeczywistości.nie.interesuje.ich,.co.się.stanie.z niektórymi.klientami.
–.twierdziło.tak.22,4%.wszystkich.badanych.pracowników..

Kolejno.respondenci.wskazywali.takie.objawy,.jak:.obawy,.iż.ich.praca.po-
woduje,.że.stają.się.mniej.współczujący.–.16,3%,.niektórzy.klienci.i ich.krewni.
sądzą,.iż.oni.ponoszą.odpowiedzialność.za.ich.problemy.–.15,7%.oraz.wraże-
nie,.że.stają.się.obojętni.wobec.ludzi.–.12,3%.ogółu.badanych.pracowników..
Tak. samo. jak.w poprzednich. grupach,.najmniej. badanych.osób. z  tej. grupy.
miało.wrażenie,.iż.niektórych.klientów.traktuje.jak.przedmioty.–.twierdziło.
tak.5,2%.ogółu.ankietowanych.pracowników.
Rysunek 17. Symptomy depersonalizacji wśród pracowników (w %)

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

Ostatnia. część. kwestionariusza. wypalenia. zawodowego. dotyczyła. braku.
poczucia. osobistych. osiągnięć. i  kompetencji. w  związku. z  wykonywaniem.
pracy.–.własnej.ocena. swoich.możliwości,.która.w każdej. z  rozpatrywanych.
grup. przedstawia. się. znacznie. gorzej. od. etapu. wyczerpania. emocjonalnego.
i depersonalizacji.
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.Rozpatrując.tę.część.w grupie.kierowników.piastujących.najwyższe.stano-
wiska.w firmie.(rysunek.18.),.można.stwierdzić,.iż.większość.respondentów.tej.
grupy. (91,2%).nie. traktowała.problemów.emocjonalnych. spokojnie.oraz.nie.
czuła.się.ożywiona.podczas.ścisłej.współpracy.ze.swoimi.klientami.–.twierdziło.
tak.89,4%.ogółu.kierowników.najwyższego.szczebla..

Kolejną. grupę. symptomów,. o  podobnym. rozkładzie. procentowym. od-
powiedzi. (niskiej. samooceny).w grupie.menadżerów.wysokiego.szczebla. sta-
nowią:.trudności.w wytworzeniu.rozluźnionej.atmosfery.–.67,3%;.trudności.
w zrozumieniu,.co.klienci.mają.na.myśli.–.63,7%;.brak.pozytywnych.pokła-
dów.energii.–.61,9%.oraz.brak.skuteczności.w rozwiązaniu.problemów.swoich.
klientów.–.twierdziło.tak.61,1%.ogółu.badanych.zarządzających.na.wysokim.
szczeblu..
Rysunek 18. Samoocena własnych możliwości w  związku z  wykonywaniem 
pracy wśród menadżerów średniego szczebla (w %)

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

Dwa.ostatnie.miejsca,.o jednakowym.udziale.procentowym.54,9%.ogółu.
respondentów.z grupy.kierowników.najwyższego.szczebla,.to:.brak.odczucia,.
że.przez.swoją.pracę.pozytywnie.wpływają.na.życie.czy.osiągają.w pracy.wiele.
znaczących.celów..

Analizując.samoocenę.własnych.możliwości.w związku.z wykonywaniem.
pracy.w grupie.pracowników.(rysunek.19.),.można.stwierdzić,.że.sytuacja.jest.
znacznie.lepsza.od.opisanej.powyżej..
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Rysunek 19. Samoocena własnych możliwości w  związku z  wykonywaniem 
pracy wśród pracowników (w %)

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

W grupie.pracowników.mamy.do.czynienia.z inną.sytuacją.niż.w grupach.
poprzednich.. Najczęściej. wskazywanym. przez. ankietowanych. pracowników.
negatywnym. objawem. są. trudności. w  wytworzeniu. rozluźnionej. atmosfery.
–.60,0%,. trudność.w  zrozumieniu,. co. klienci.myślą.na. określone. tematy. –.
52,9%.oraz.brak.poczucia.ożywienia.podczas.współpracy.ze.swoimi.klientami.
–.twierdziło.tak.51,6%.ogółu.ankietowanych.pracowników.

Kolejną.grupę.symptomów,.o zbliżonym.rozkładzie.procentowym.odpo-
wiedzi,. tworzą:. trudności. w  rozwiązywaniu. problemów. klientów. –. 45,6%,.
brak.odczucia,.że.przez.swoją.pracę.pozytywnie.wpływają.na.życie.–4.1,1%,.
brak.osiągnięcia.w pracy.wielu.znaczących.celów.–.tak.odpowiedziało.39,6%.
ogółu.ankietowanych.pracowników..Ostatnie.miejsca.wśród.objawów.niskiej.
samooceny.w  tej. grupie. respondentów,. zajmują:.brak.pokładów.pozytywnej.
energii.–.33,5%.oraz.brak.umiejętności. spokojnego. traktowania.problemów.
emocjonalnych.–.twierdziło.tak.30,5%.ogółu.badanych.pracowników.

W  kolejnym. etapie. badania. spytano. ankietowanych. o  ich. sytuację. za-
wodową. i  osobistą. w  ciągu. ostatniego. roku.. Analizując. grupę. kierowników.
najwyższego. szczebla. zarządzania. (tabela.2.),.można. stwierdzić,. że. zdecydo-
wana.większość.miała.w ciągu.ostatniego.roku.często.problemy.ze.snem,.aż.
99,1%.ogółu. ankietowanych. menadżerów. najwyższego. szczebla. uważała,. że.
czuje. się. zmęczona,. mimo. że. śpi. wystarczająco. długo. oraz. ma. problemy. ze.
snem,.ponieważ.zamartwia. się.problemami.w pracy.–. twierdziło. tak.93,8%.
ogółu.ankietowanych.kierowników.najwyższego.szczebla..Kolejnym.istotnym.
problemem. w  ocenie. sytuacji. zawodowej. i  osobistej. okazała. się. mobilizacja.
do.pracy.–.większość.ankietowanych.menadżerów.wysokiego.szczebla.często.
miała.trudności.z mobilizacją.do.pracy.–.twierdziło.tak.aż.61,1%.ogółu.ankie-
towanych.tej.grupy.
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Na.dalszych.miejscach.często.występujących.sytuacji.znalazły.się:.poczu-
cie,.iż.mimo.ciężkiej.pracy.za.mało.osiągają.–.twierdziło.tak.54,9.%.ogółu.ba-
danych.kierowników.najwyższego.szczebla.oraz.poczucie,.że.ich.praca.nie.ma.
sensu.–.41,6%.ogółu.badanych..Ranking.często.występujących.sytuacji,.wska-
zanych.przez.respondentów.kadry.kierowniczej.najwyższego.szczebla,.zamyka-
ją.sytuacje,.w których:.ludzie.drażnią.i irytują.–.0,0%.ogółu.respondentów.tej.
grupy,.łatwo.popadają.w konflikty.–.1,8%.ogółu.respondentów.tej.grupy.oraz.
brak.ochoty.na.seks.–.odpowiedziało.tak.2,7%.ogółu.respondentów.tej.grupy..
Tabela 2. Ocena sytuacji zawodowej i osobistej kierowników najwyższego szczebla 
w ostatnim roku (w %)

Ocena sytuacji zawodowej i osobistej w ostatnim roku 
brak 

odpowiedzi rzadko czasami często
bardzo 
często

Zamartwiam się, kiedy jestem poza pracą, np. w domu. 0.0% 31.0% 44.2% 13.3% 11.5%
Choć śpię wystarczająco długo, czuję się zmęczony/a. 0.0% 0.0% 0.9% 23.0% 76.1%
Nie odczuwam satysfakcji z wykonywanej pracy. 0.0% 7.1% 61.9% 23.9% 7.1%
Jestem roztargniony, zapominam o ważnych sprawach. 0.0% 15.9% 57.5% 19.5% 7.1%
Czuję się podle bez żadnego wyraźnego powodu. 0.0% 41.6% 54.0% 4.4% 0.0%
Ludzie mnie drażnią i irytują. 0.0% 48.7% 51.3% 0.0% 0.0%
Częściej niż w poprzednich latach zdarza mi się chorować. 1.8% 19.5% 54.9% 19.5% 4.4%
Mam poczucie, że moje praca nie ma sensu. 0.0% 12.4% 46.0% 34.5% 7.1%
Łatwo popadam w konflikty. 0.0% 37.2% 61.1% 1.8% 0.0%
Palę papierosy lub piję alkohol, aby poczuć się lepiej. 0.0% 4.4% 70.8% 24.8% 0.0%
Mam poczucie, że ciężko pracuję, a mało osiągam. 0.0% 0.0% 45.1% 54.9% 0.0%
Nie mam ochoty na seks. 0.0% 50.4% 46.9% 2.7% 0.0%
Jestem znudzony wykonywaną pracą. 0.0% 9.7% 59.3% 25.7% 5.3%
Mam problemy ze snem, ponieważ zamartwiam się problemami w pracy. 0.0% 0.0% 6.2% 37.2% 56.6%
Ciężko mi zmobilizować się do pracy. 0.0% 0.9% 38.1% 60.2% 0.9%

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

Rozważając.ocenę. sytuacji.w grupie.kierowników. średniego. szczebla. za-
rządzania.(tabela.3.),.można.stwierdzić,.iż.zdecydowana.większość.także.miała.
w ciągu.ostatniego.roku.często.problemy.ze.snem,.aż.81,6%.ogółu.ankietowa-
nych.menadżerów.średniego.szczebla.uważała,.że.czuje.się.zmęczona,.mimo.że.
śpi.wystarczająco.długo.oraz.wskazała.na.występowanie.problemów.ze.snem.
z powodu.trudności.w pracy.–.twierdziło.tak.71,7%.ogółu.ankietowanych.tej.
grupy..Kolejnym.problemem.w ocenie. sytuacji. zawodowej. i osobistej.okaza-
ła.się.mobilizacja.do.pracy.–.większość.ankietowanych.menadżerów.średnie-
go.szczebla.często.miała.trudności.z mobilizacją.do.pracy.–.twierdziło.tak.aż.
52,0%.ogółu.ankietowanych.menadżerów.średniego.szczebla.
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Tabela 3. Ocena sytuacji zawodowej i osobistej kierowników najwyższego szczebla 
w ostatnim roku (w %)

Ocena sytuacji zawodowej i osobistej w ostatnim roku 
brak 

odpowiedzi rzadko czasami często
bardzo 
często

Zamartwiam się, kiedy jestem poza pracą, np. w domu. 0.00% 41.34% 30.52% 19.24% 8.90%
Choć śpię wystarczająco długo, czuję się zmęczony/a. 0.48% 7.31% 10.65% 34.02% 47.54%
Nie odczuwam satysfakcji z wykonywanej pracy. 0.00% 15.10% 51.35% 24.96% 8.59%
Jestem roztargniony, zapominam o ważnych sprawach. 0.00% 15.90% 47.38% 27.03% 9.70%
Czuję się podle bez żadnego wyraźnego powodu. 0.00% 48.17% 44.20% 6.68% 0.95%
Ludzie mnie drażnią i irytują. 0.16% 52.15% 46.74% 0.95% 0.00%
Częściej niż w poprzednich latach zdarza mi się chorować. 0.32% 19.08% 55.48% 21.94% 3.18%
Mam poczucie, że moje praca nie ma sensu. 0.00% 13.99% 52.78% 27.19% 6.04%
Łatwo popadam w konflikty. 0.00% 64.39% 29.09% 4.45% 2.07%
Palę papierosy lub piję alkohol, aby poczuć się lepiej. 0.00% 13.04% 63.12% 23.21% 0.64%
Mam poczucie, że ciężko pracuję, a mało osiągam. 0.00% 8.90% 44.83% 43.40% 2.86%
Nie mam ochoty na seks. 0.00% 0.00% 60.57% 38.31% 1.11%
Jestem znudzony wykonywaną pracą. 0.00% 14.94% 44.52% 30.84% 9.70%
Mam problemy ze snem, ponieważ zamartwiam się problemami w pracy. 0.48% 11.92% 15.90% 33.86% 37.84%
Ciężko mi zmobilizować się do pracy. 0.00% 8.59% 39.43% 48.65% 3.34%

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

Na.dalszych.miejscach.często.występujących.sytuacji.znalazły.się:.poczucie,.
iż.mimo.ciężkiej.pracy.za.mało.osiągają.–.twierdziło.tak.46,3%.respondentów.
oraz. znudzenie.wykonywaną.pracą.–. twierdziło. tak.40,5%.ogółu.badanych.
tej.grupy..Ranking.ten.zamykają.sytuacje.w których:.ludzie.drażnią.i irytują.
–.1,0%.oraz. łatwo.popada.się.w konflikty.–.odpowiedziało.tak.6,5%.ogółu.
respondentów.tej.grupy.

Badając.ocenę.sytuacji.zawodowej.i osobistej.w grupie.pracowników,.można.
stwierdzić,. iż. sytuacja. ma. się. znacznie. lepiej. w  porównaniu. z  poprzednimi.
grupami. (tabela. 4).. Większość. ankietowanych. pracowników. miała. w  ciągu.
ostatniego.roku.często.problemy.ze.snem,.aż.74,2%.ogółu.ankietowanych.pra-
cowników.czuła.się.zmęczona,.mimo.że.spała.wystarczająco.długo.oraz.zamar-
twiała.się.problemami.w pracy.(64,7%.ogółu.ankietowanych.tej.grupy)..
Tabela 4. Ocena sytuacji zawodowej i osobistej kierowników najwyższego szczebla 
w ostatnim roku (w %)

Ocena sytuacji zawodowej i osobistej w ostatnim roku 
brak 

odpowiedzi rzadko czasami często
bardzo 
często

Zamartwiam się, kiedy jestem poza pracą, np. w domu. 0.4% 49.2% 22.8% 23.2% 4.3%
Choć śpię wystarczająco długo, czuję się zmęczony/a. 0.0% 8.2% 17.6% 37.6% 36.6%
Nie odczuwam satysfakcji z wykonywanej pracy. 0.0% 15.7% 49.9% 26.5% 8.0%
Jestem roztargniony, zapominam o ważnych sprawach. 0.0% 20.0% 39.8% 33.3% 6.9%
Czuję się podle bez żadnego wyraźnego powodu. 0.0% 39.1% 52.9% 6.2% 1.7%
Ludzie mnie drażnią i irytują. 0.0% 49.9% 49.5% 0.6% 0.0%
Częściej niż w poprzednich latach zdarza mi się chorować. 0.0% 20.9% 50.5% 24.7% 3.9%
Mam poczucie, że moje praca nie ma sensu. 0.0% 14.4% 50.8% 30.3% 4.5%
Łatwo popadam w konflikty. 0.2% 68.6% 28.2% 2.4% 0.6%
Palę papierosy lub piję alkohol, aby poczuć się lepiej. 0.0% 16.8% 52.7% 28.2% 2.4%
Mam poczucie, że ciężko pracuję, a mało osiągam. 0.0% 3.9% 46.9% 47.5% 1.7%
Nie mam ochoty na seks. 0.0% 63.7% 35.5% 0.9% 0.0%
Jestem znudzony wykonywaną pracą. 0.0% 12.5% 49.5% 31.0% 7.1%
Mam problemy ze snem, ponieważ zamartwiam się problemami w pracy. 0.0% 15.7% 19.6% 41.7% 23.0%
Ciężko mi zmobilizować się do pracy. 0.2% 7.1% 43.4% 46.5% 2.8%

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

Kolejne.miejsca.zajmują:.problemy.z mobilizacją.do.pracy.oraz.kwestia.zbyt.
małych.osiągnięć.mimo.ciężkiej.pracy.–.odpowiedziało.tak.aż.49,2%.ogółu.
ankietowanych.pracowników.
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Listę.zamykają.sytuacje,.w których:. ludzie.drażnią. i  irytują.–.0,6%.oraz.
brakuje.ochoty.na.seks.–.0,9%.ogółu.respondentów.tej.grupy.

Po.powyższym.przeglądzie.czynników.stresogennych.w pracy.oraz.w życiu.
codziennym,.jak.i przyczyn.sprzyjających.powstawaniu.zjawiska.wypalenia.za-
wodowego.wśród.respondentów,.możemy.przejść.do.analizy.wiedzy.oraz.moż-
liwości.niwelowania.skutków.stresu.i.potrzeb.szkoleniowych.z zakresu.radze-
nia.sobie.ze.stresem..

Część 3

Analiza wiedzy i możliwości niwelowania skutków stresu, prowadzących 
do występowania objawów wypalenia zawodowego oraz potrzeb szkole-
niowych z zakresu radzenia sobie z tym zjawiskiem. 

Ta.część.opracowania.dotyczy.preferencji.badanych.odnośnie:.wiedzy.i moż-
liwości.niwelowania.skutków.stresu.oraz.potrzeb.szkoleniowych.z zakresu.ra-
dzenia.sobie.ze.stresem.

W pierwszej.kolejności.zbadano,.czy.pracodawca.daje.możliwość.niwelo-
wania.zawodowych.przyczyn,.jakie.powoduje.stres..

Większość.badanych.(bo.aż.61,5%).uważała,.że.pracodawcy.nie.dają.moż-
liwości. niwelowania. zawodowych. przyczyn. stresu. (rysunek. 20).. Niespełna.
jedna.czwarta.ogółu.badanych.(22,3%).twierdziła,.że.otrzymuje.od.pracodaw-
cy.pomoc.w niwelowaniu. stresu..Na. to.pytanie.nie.udzieliło.odpowiedzi.aż.
16,3%.wszystkich.ankietowanych..
Rysunek 20. Umożliwienie przez pracodawców niwelowania zawodowych 
przyczyn, jakie powoduje stres (w %)

Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.kwestionariusza.ankietowego.

Analizując.wiedzę.respondentów.na.temat.sposobów.radzenia.sobie.ze.stre-
sem,.można.stwierdzić,. iż.zdecydowana.większość.(71,4%).badanych.słysza-
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ła.o technikach.relaksacyjnych..Aż.28,6%.ogółu.respondentów.nie.posiadało.
wiedzy.na.ten.temat.

Wśród.najczęściej.wymienianych.przez.respondentów.technik.relaksacyj-
nych8.znalazły.się:.hatha.joga.(4,7%.ogółu.wszystkich.odpowiedzi);.techniki.
oddechowe.(4,2%.ogółu.wszystkich.odpowiedzi).oraz.medytacja.(3,4%.ogółu.
wszystkich.odpowiedzi)..Do.mniej.znanych.technik.należą.metody:.NLP.oraz.
trening.autogenny.Schulza.–.tylko.0,1%.ogółu.wszystkich.odpowiedzi..Pozo-
stałe.techniki.wymienione.w kafeterii.tego.pytania.nie.są.znane.przez.respon-
dentów.biorących.udział.w badaniu,.należą.do.nich:. relaksacja.progresywna.
Jacobsona,. metoda. Sedony,. technika. Alexandra,. EFT. (Emotional. Freedom.
Techniques).oraz.technika.Feldenkraisa.

Następnie.spytano.ankietowanych,.czy.w razie.możliwości.uczestniczyliby.
w takim.szkoleniu..Ze szkolenia.takiego.skorzystałoby.35,6%.ogółu.respon-
dentów..Brak.chęci.na.uczestnictwo.w takim.szkoleniu.wyraziło.26,5%.ogółu.
badanych,.zaś.21,3%.ogółu.ankietowanych.nie.ma.zdania.na.ten.temat..Na.to.
pytanie.nie.udzieliło.odpowiedzi.16,4%.ogółu.respondentów.

Kolejnym.aspektem.analizy.było.zbadanie,.czy.ankietowani.uczestniczyli.
już.w szkoleniach.z zarządzania.stresem.oraz.technik.relaksacyjnych..Zdecy-
dowana. większość. respondentów. nie. uczestniczyła. w  tego. typu. szkoleniach.
(90,0%.ogółu.badanych)..Tylko.10%.ankietowanych.szkoliło. się.z  tematyki.
związanej.z zarządzaniem.stresem.

Podsumowanie

Jak.wynika.z powyższej.analizy,.większość.ankietowanych.miała.do.czynienia.
z uczuciem.stresu.(twierdziło.tak.83,7%.ogółu.ankietowanych.pracowników.
8.Techniki.wymienione.w kwestionariuszu:
1.. Hatha.joga.–.zajmuje.się.związkami.między.ciałem,.umysłem,.świadomością.i duchem;
2.. Technika.Feldenkraisa.–. jest.procesem.poznawania. siebie,.odkrywaniem.oraz. rozwijaniem.

swojego.potencjału.poprzez.ruch;
3.. EFT.(Emotional.Freedom.Techniques,).Techniki.Emocjonalnej.Wolności.–.narzędzie.psy-

choterapeutycznej.medycyny.alternatywnej.oparte.na.teorii,.iż.negatywne.emocje.są.spowo-
dowane.zaburzeniami.pola.energetycznego.człowieka;

4.. Relaksacja.progresywna.Jacobsona.–.technika.relaksacji.bazująca.na.założeniu,.że.odprężenie.
psychiczne.powinno.naturalnie.wynikać.z odprężenia.fizycznego;

5.. Trening.autogenny.Schulza.–.technika.relaksacji.neuromięśniowej,.polegająca.na.wywołaniu.
poprzez.autosugestię.doznań.podobnych.do.stanu.hipnozy.oraz.wewnętrznej.medytacji;

6.. Technika.Alexandra.–.metoda.reedukacji.psychofizycznej,.ucząca.świadomego.przywracania.
naturalności.i swobody.psychofizycznej.organizmu;

7.. Techniki.oddechowe.–. techniki. relaksacyjne.uczące,. że.oddech. to.potężne.źródło.zdrowia.
i spokoju;

8.. Medytacja.–.praktyki.mające.na.celu.samodoskonalenie;
9.. NLP.(Neuro-Linguistic.Programming).–.zbiór.technik.komunikacji.nastawionych.na.two-

rzenie.i modyfikowanie.wzorców.postrzegania.i myślenia.u ludzi;
10.. Metoda.Sedony.–.metoda.polegająca.na.uwalnianiu.emocji.

Dagmara.Szonert-Rzepecka



323

zatrudnionych.w sektorze.MSP.oraz.studentów)..Jeśli.chodzi.o częstość.sytu-
acji.stresogennych,.to.65,8%.ogółu.badanych.choć.raz.w tygodniu.znajduje.się.
w takiej.sytuacji.

Dlatego.też.istotne.jest.poznanie.źródła.oraz.przyczyny.występowania.tego.
zjawiska.oraz.dowiedzienie.się,.jak.sobie.radzić.w sytuacjach.stresogennych.

Analizując.źródła.występowania.stresu.zawodowego,.można.stwierdzić,.iż.
badani.najczęściej.wskazywali.na.wynagrodzenie. jako.główny.czynnik..Ko-
lejnymi.przyczynami.były:.brak.odpowiedniego.podejścia.kierownictwa,.nie-
sprzyjająca.atmosfera.pracy,.niedotrzymywanie.terminów,.zmiany.w organiza-
cji,.poczucie.bycia.niedocenionym,.przejmowanie.obowiązków.innych,.praca.
poza.niezaplanowanymi.godzinami,.mobbing.oraz.rodzaj.wykonywanej.pracy..
Jak.widać.z powyższego.rankingu,.istnieje.wiele.praprzyczyn,.które.powodują,.
iż. pracownicy.MSP. czują. się. zestresowani..Zapytani. o opinię,. czy. stres. jest.
potrzebny.w pracy.w większości.przypadków.odpowiedzieli,. że.nie.–.51,7%.
ogółu.badanych.tak.twierdzi..

Stres. pracowników. wywołuje. pewne. reakcje,. które. wiążą. się. niekiedy.
z problemami.zdrowotnymi.i emocjonalnymi..Główne.reakcje,.jakie.wskazali.
respondenci,. to:. bóle. głowy,. smutek,. złość,. ogólny. niepokój. (lęk). oraz. bóle.
brzucha.. Jak.widać. z  powyższego. przeglądu,. pracownik. w  takim. stanie. nie.
będzie.efektywnie.pracował,.co.wiąże.się.ze.spadkiem.zysku.firmy,.a niekiedy.
wzrostem.kosztów.pracodawcy.(długotrwałe.zwolnienia.pracowników)..

Z  analizy. wynika,. iż. ankietowani. próbowali. radzić. sobie. w  sytuacjach.
stresowych.na.różne.sposoby..Większość.ankietowanych.starała.się.zapomnieć.
o problemie.poprzez.rozrywkę,.rozmowę.o problemie.z kimś.bliskim,.picie.ziół.
uspokajających,.palenie.tytoniu,.sen.oraz.objadanie.się..Jak.widać,.są.to.głów-
nie.domowe.metody.zaradcze,.polegające.na. intuicyjnym.działaniu.poszcze-
gólnych.jednostek..Brakuje.technik.opartych.na.wiedzy.z zakresu.zarządzania.
stresem,.co.sugeruje,.że.wiedza.pracowników.i pracodawców.w tym.zakresie.
nie.jest.szeroka..

W badaniu.zastosowano.kwestionariusz.Christiny.Maslach..Według.autor-
ki.wypalenie.zawodowe.przebiega.według.trzech.stadiów:
–. wyczerpanie.emocjonalne.–.pojawiają.się.objawy.przemęczenia.fizycznego,.

oraz. dolegliwości. obniżające. sprawność. organizmu.. Objawy. te. sprzyjają.
ograniczaniu.kontaktu.z klientami.poprzez.zwiększanie.przerw.w pracy;

–. depersonalizacja. –. przejawia. się. poprzez. dystansowanie. się. fizyczne. lub.
psychiczne.w stosunku.do.klienta,.a także.negatywne.przekonanie,.że.nie.
jest.on.wart.godnego.traktowania;

–. brak.poczucia.osobistych.osiągnięć.i kompetencji.w związku.z wykonywa-
niem.pracy.–.przejawia.się.w przeświadczeniu.pracownika.o własnej.nie-
kompetencji.i braku.kontroli.nad.sprawami.zawodowymi,.a także.trudno-
ści.w koncentracji.na.problemie.i opanowywaniu.emocji,.niezadowolenie.
i niechęć.do.wykonywanej.pracy.
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Przyglądając. się. wynikom. badania. opartego. na. tym. kwestionariuszu,.
można.stwierdzić,. iż.zarówno.wśród.kadry.zarządzającej.wysokiego.szczebla.
i średniego.szczebla.oraz.szeregowych.pracowników.różnych.działów.występu-
ją.objawy.wypalenia.zawodowego..

W.przypadku zjawisk.towarzyszących.rozwojowi.wypalenia.zawodowego,.
można.określić,.iż.ankietowani.czują.się.wyczerpani.emocjonalnie.i fizycznie,.
traktują. problemy. bardzo. emocjonalnie,. zmieniają. nastawienie. do. klienta,.
traktując.go.przedmiotowo,.mają.niską.ocenę.swoich.możliwości.i kompeten-
cji,.gorzej.współpracują.bezpośrednio.z klientami..

Ponieważ. kierownicy. wyższego. i  średniego. szczebla. oraz. szeregowi. pra-
cownicy.nie.posiadają.za.dużej.wiedzy.na. temat.zarządzania. stresem. i  tech-
nik. radzenia. sobie.z nim.w sytuacjach. stresogennych,.wykorzystują.głównie.
powszechnie. znane.metody,. takie. jak:. rozmowa.z przyjaciółmi.o problemie,.
zapominanie.o problemie.poprzez.korzystanie.z rozrywki,.z ziołowych.kuracji.
uspakajających,.a dopiero.na.końcu.z technik.relaksacyjnych.

Do.najczęściej.wymienianych.przez.respondentów.technik.relaksacyjnych.
należą:. hatha. joga,. techniki. oddechowe.oraz.medytacja..Do.mniej. znanych.
technik.należą.metody:.NLP.oraz.trening.autogenny..

Z przeprowadzonego.badania.wynika,.iż.pracodawcy.nie.dają.możliwości.
niwelowania.zawodowych.przyczyn.stresu.(twierdziło.tak.aż.61,5%.ogółu.an-
kietowanych)..Wiedza.ankietowanych.na.temat.sposobów.i technik.radzenia.
sobie.ze.stresem.jest.niewielka.(aż.28,6%.ogółu.nie.słyszało.o technikach.relak-
sacyjnych,.zaś.u pozostałych.ta.wiedza.była.na.podstawowym.poziomie)..Pra-
cownicy.chętnie.podnieśliby.poziom.kompetencji.z tego.zakresu,.lecz.niestety.
pracodawcy. nie. dostarczają. tej. wiedzy,. nie. zapewniają. szkoleń. traktujących.
o  zarządzaniu. stresem.oraz.wykorzystaniu. technik.wspomagających.niwelo-
wanie.skutków.stresu.oraz.wypalenia.zawodowego..Świadczy.o tym.to,.iż.90%.
respondentów.nie.brało.udziału.w tego.typu.szkoleniach.i warsztatach..

Z badania.wynika,.że.jedynie.10%.ogółu.respondentów.miało.okazję.za-
poznać.się.z tematyką.zarządzania.stresem.poprzez.szkolenia,.w których.brali.
oni.udział..Jak.widać,.jest.to.niewielka.liczba.ludzi,.którzy.zapoznali.się.z wie-
dzą.nt.. stresu,. technik. łagodzących.objawy. sytuacji. stresowych..Nasuwa. się.
zatem.przypuszczenie,.że.większość.pracodawców.nie.wdraża.szkoleń.w zakre-
sie.technik.redukcji.stresu,.gdyż.nie.wierzy.w sensowność.zarządzania.stresem.
w przedsiębiorstwie,.dlatego.też.nie.inwestuje.w wiedzę.pracownika.z tego.za-
kresu..Można.podejrzewać,.iż.w przedsiębiorstwach,.które.wdrożyły.szkolenia.
w zakresie.redukcji.stresu,.brakuje.traktowania.tychże.narzędzi.jako.procesu,.
a  nie. tylko. jednorazowego. działania.. Oceniając. efekty. i  działania. związane.
z zarządzaniem.emocjonalną.sferą.pracowniczą.przedsiębiorstw.na.rynku.pol-
skim,.które.wykorzystują.techniki.relaksacyjne,.można.stwierdzić,.iż.wybierają.
one.głównie.proste,.niezaawansowane.metody..
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Powyższa.sytuacja.sugeruje.potrzebę.upowszechniania.wiedzy.o zagroże-
niach.wynikających.ze.stresu.zawodowego.oraz.sposobach.prewencji.i redukcji.
stresu.wśród.pracodawców.i pracowników.przedsiębiorstw.województwa.łódz-
kiego..Stwarza.też.olbrzymią.szansę.firmom.szkoleniowym.do.wkroczenia.na.
rynek.z ofertą.usług.szkoleniowych.w zakresie.zarządzania.stresem.
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Podejmowanie decyzji ryzykownych jako rodzaj „gry” 
prowadzonej przez inwestorów giełdowych

Risky decision making as a kind of “game” conducted by stock market 
investors

Abstract: To succeed on the stock market is not only the possession of spe-
cific knowledge of economics, but also psychological one. But few investors 
manage risk in rational manner. They are often guided by excessive optimism 
and certainty of their own expertise, or they are characterized by the exces-
sive conservatism. Reluctance to incur losses, mental accounting or the di-
sposition effect can be observed in the majority of investors. Many players 
take risky decisions, but only some of them bears the traits of rationality. 

Key-words: risk management, investors, wins, losses.
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„Świat.jest.teatrem,.aktorami.ludzie,
Którzy.kolejno.wchodzą.i znikają”

William.Shakespeare,
„Jak.wam.się.podoba?”,.akt.II,.scena.7.[1993].

To,.co.w poetycki.sposób.wyraził.Shakespeare,.to.odniesienie.do.koncepcji.
„teatrum.mundi”.–.świata.jako.teatru..Powstała.ona.w starożytności,.a swoich.
głosicieli.odnajdywała.w kolejnych.wiekach,.na.przykład.w osobie.Goffmana.
[2008,.ss..3–276],.który,.podobnie.jak.najsławniejszy.dramaturg.epoki.elżbie-
tańskiej,.porównywał.społeczeństwo.do.teatru,.gdzie.każdy.gra.określoną.rolę.
i musi.dbać.o to,.jakie.wrażenie.wywiera.na.widzach..Zatem.każdy.człowiek,.
podejmując.decyzje.o uczestnictwie.w obowiązujących. rytuałach.bądź. rezy-
gnując.z nich.–.podejmuje.decyzje.pociągające.za.sobą.określone.konsekwencje.
wynikające.z obowiązujących.norm.społecznych.

Jak.zauważa.Kiepas.[1997,.s..93]:.„Ryzyko.przybiera.obecnie.wymiar.glo-
balny,.a wspólnota.tworzy.się.tutaj.nie.tyle.w wyniku.dążenia.do.czegoś,.lecz.
raczej.unikania.i ucieczce.przed.ryzykiem.i zagrożeniami”,.ale.także,.co.pod-
kreśla.Muller.[1970,.s..6]:.„Materialiści.cywilizacji.przemysłowej,.choć.zawsze.
skłonni.do.pytania,.dokąd.ich.to.doprowadzi.[…],.robią.wszystko,.co.dopro-
wadza.ich.donikąd.–.tyle,.że.w przyjemnym.nastroju”..

Wśród.uczestników.gry.zwanej.życiem.są.zarówno.osoby.pragnące.wtopić.
się.w tłum,.jak.i tacy,.którzy.zawsze.wyróżniają.się.nietuzinkowymi.posunię-
ciami.w nadziei.na.to,.że.przyniosą.im.one.profity.–.tak.w sensie.dosłownym,.
jak.i „duchowym”.–.emocjonalnym,.liczą.więc.zarówno.na.zarobek,.jak.i miłe.
doznania.

Czy.zatem.wszystko,.w co.się.angażujemy,.jest.grą,.jest.stąpaniem.po.kru-
chym.lodzie?.Można.pokusić.się.o takie.twierdzenie,.zakładając,.że.największą.
rozgrywką. jest. samo. życie,. a  każdy. z  nas. przyjmuje. rolę. gracza,. który. nie-
ustająco.zmuszany.jest.do.podejmowania.rozmaitych.decyzji,.z których.każda.
pociąga.za.sobą.określone.konsekwencje..

Decyzja o decyzji

Już.pierwsza.„decyzja.o decyzji”.jest.ważna,.bowiem.to.nic.innego,.jak.tylko.
rozstrzygnięcie,.czy.warto.się.czymś.zajmować,.czy.nie;.czyli,. innymi.słowy,.
uznanie.określonej.sytuacji.za.problem.(lub.nie),.a także.wyznaczenie.priory-
tetów.oraz.oszacowanie,.czy.sytuację.można.zignorować.–.przejść.nad.nią.do.
porządku.dziennego.w nadziei,.że.problem.„rozwiąże.się.sam”.lub.też.przeka-
zać.go.do.rozwikłania.innej.osobie,.czyli.pozbyć.się.go.bez.własnego.w nim.
udziału..Dopiero.wtedy,.gdy.jednostka.uznaje.konieczność. ingerencji.w ota-
czającą. rzeczywistość. –. podejmuje. „decyzję. o  decyzji”,. czyli. przystępuje. do.
rozwiązywania.problemu,.podejmując.przy.tym.wiele.innych.„poddecyzji”..Te,.
dotyczące.drobnych,.rutynowych.spraw.to.decyzje.programowe.–.z założenia.
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łatwiejsze,.których.powzięcie.nie.nastręcza.żadnych.większych.kłopotów,.zaś.
te,.które.wymagają.głębszej.analizy,.bowiem.dotyczą.nierutynowych.proble-
mów.i podejmowane.są.w sprawach.wyjątkowych,.to.decyzje.zaliczane.do.nie-
programowych..

Już.samo.podjęcie.decyzji.o działaniu.lub.zaniechaniu.działania.wiąże.się.
podejmowaniem.ryzyka,.bowiem.„gracz”.nie.jest.pewien.konsekwencji.decyzji.
–.jego.pozytywnych.bądź.negatywnych.skutków..Ową.„podwójną.naturę”.ry-
zyka.znakomicie.oddaje.chiński.symbol.oznaczający.to.pojęcie,.bowiem.część.
zapisu.tłumaczona.jest.jako.„szansa”,.a część.jako.„zagrożenie”.[Zaleśkiewicz.
2012,. s..97]..Wydaje. się,. że.ów. ideogram.znakomicie.–.niezwykle. trafnie.–.
oddaje.znaczenie.terminu.„ryzyko”..Już.w popularnym.znaczeniu.tego.słowa.
jest.dużo.rozbieżności.definicyjnych,.zaś.w odniesieniu.do.ekonomii.pieniądza,.
problemy.definicyjne.zdają.się.rosnąć..Tomasz.Zaleśkiewicz,.twórca.i kierow-
nik.Centrum.Badań.nad.Zachowaniami.Ekonomicznymi,.zauważa,.że.inwe-
storzy.dość.opacznie.interpretują.ryzyko,.co.z kolei.ekspert.Domu.Maklerskie-
go.BOŚ.SA,.Grzegorz.Zalewski,.tłumaczy.faktem,.iż.samo.słowo.„ryzyko”.jest.
dość.abstrakcyjne:.nic.nie.mówi.o tym,.co.może.się.przydarzyć.[por..Zalewski,.
Zaleśkiewicz.2011,.s..119]..Jak.bowiem.dalej.argumentuje.Zaleśkiewicz.[2011,.
s.. 120],.dla.przeciętnego. tradera,. zwłaszcza.początkującego,.wariancja. stopy.
zwrotu. znaczy. niewiele. [por.. Tarczyński,. Mojsiewicz. 2001,. s.. 78;. Hellwig.
1998,.ss..149–151]..

Sytuacje.decyzyjne.często.ocenia.się.według.skali.rozciągającej.się.od.pew-
ności.(czyli.pełnej.możliwości.przewidywania),.poprzez.ryzyko,.do.niepewno-
ści,.czyli.minimalnej.możliwości.przewidywania..

W warunkach.pewności.znamy.cel.i dysponujemy.dokładnymi,.wymierny-
mi,.wiarygodnymi.informacjami.o skutkach.wybrania.każdej.z rozważanych.
możliwości..Z  ryzykiem.mamy.do.czynienia.wtedy,.gdy.nie.możemy.z  całą.
pewnością.przewidzieć.skutku.wyboru.danej.możliwości,.ale.mamy.dostatecz-
nie.dużo.informacji,.aby.określić.prawdopodobieństwo.osiągnięcia.pożądane-
go.wyniku..W warunkach.niepewności.niewiele.wiadomo.o poszczególnych.
możliwych.działaniach.ani.o ich.skutkach..

Okoliczności.towarzyszące.podejmowaniu.decyzji.w zróżnicowanych.wa-
runkach,.w podobny. sposób.opisują. także. inni. autorzy,. na.przykład.Kmita.
[1976,. ss.. 15–21],. uwzględniając. sytuację. pewności,. ryzyka. i  niepewności..
Pierwsza.z nich.–.sytuacja.pewności.(deterministyczna).–.ma.miejsce.wyłącznie.
wtedy,.kiedy.podmiot.działający.wie,.czego.jest.pewien..Jest.to.więc.zdarzenie.
pewne,.a tego.rodzaju.sytuację.określa.się.w psychologii.mianem.zamkniętej..

Sytuacja.ryzyka.(probabilistyczna).–.zdarza.się.wtedy,.gdy.działający.pod-
miot. jest. pewien,. że.wie,. czego.nie.wie.. Jest. to.przypadek.probabilistyczny,.
w którym.zakłada.się,.że.część.danych.o sytuacji.ma.charakter.losowy.o zna-
nym. rozkładzie. prawdopodobieństw.. Można. więc. oszacować. wynik,. a  więc.
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prognozować.przyszłe.zdarzenia..Podmiot.wybiera.jedną.z czynności.wzajem-
nie.wykluczających.się..Racjonalność.pojmowana.jest.więc.jako.podejmowanie.
czynności.prowadzących.do.rezultatu.maksymalnie.preferowanego..

Sytuacja.niepewności. (statystyczna.oraz. strategiczna).–.pojawia. się.nato-
miast.wtedy,.gdy.podmiot.podejmujący.decyzję.nie.wie,.czego.nie.wie..Tego.
rodzaju. sytuacje,.w których.działania. ryzykowne.nie. są.określone,. zwane. są.
sytuacjami.otwartymi..Utożsamienie. sytuacji.niepewności. z  sytuacją. ryzyka.
wiedzie.często.do.przekonania,.że.działający.podmiot.wie.dostatecznie.dużo.
(tak. jest. na. przykład. w  przyjmowaniu. tak. zwanego. kryterium. optymizmu.
w psychologicznej.teorii.ryzyka)..

Osoba,. która. stojąc. wobec. konieczności. podjęcia. decyzji,. rozważa. rysu-
jące.się.przed.nią.możliwości. i oblicza.optymalny.poziom.ryzyka,.posługuje.
się. racjonalnym.modelem.podejmowania.decyzji..Model. ten. jest. szczególnie.
przydatny.i polecany.do.wykorzystywania.przy.podejmowaniu.decyzji.niepro-
gramowych,.których.rozważenie.wymaga.także.nieszablonowych.rozwiązań..
Rzecz.jasna,.żadne.z rozwiązań.ani.żadna.z obranych.dróg.osiągnięcia.celu.nie.
gwarantuje.sukcesu,.jednak,.jak.twierdzą.specjaliści,.racjonalny.model.podej-
mowania.decyzji.może.to.ułatwić.

Kto jak decyduje

Poszczególne.jednostki.różnią.się.między.sobą.stylami.podejmowania.decyzji..
Osoby.o dyrektywnym.stylu.podejmowania.decyzji.cechują.się.niską.tolerancją.
wobec.niejednoznaczności.i dążą.do.racjonalności..Ludzie.typu.analitycznego.
cechują.się.znacznie.większą.tolerancją.wobec.niejednoznaczności.niż.reprezen-
tanci.stylu.dyrektywnego..Osoby.o stylu.koncepcyjnym.mają.bardzo.szerokie.
spojrzenie.i rozważają.wiele.możliwości,.do.rozwiązywanych.problemów.pod-
chodzą.twórczo.–.często.–.niekonwencjonalnie..Ludzie.o stylu.behawiorystycz-
nym.potrafią.współpracować.z innymi,.troszczą.się.o nich,.są.również.skłonni.
do.wymiany.poglądów.

Racjonalny. model. podejmowania. decyzji. przebiega. kilkuetapowo..
W pierwszej.fazie.obejmuje.analizę.sytuacji.–.zdefiniowanie.problemu.i usta-
lenie.przyczyn.jego.pojawienia.się,.oraz.określenie.celów.podejmowanych.de-
cyzji..Etap.drugi.polega.na.wyszukiwaniu.możliwych.rozwiązań,.a trzeci.ma.
obejmować.ocenę.możliwych.rozwiązań.i wybór.najlepszego.z nich..Wtedy.też.
należy.ocenić,.czy.rozpatrywane.rozwiązanie.jest.realne,.czy.dana.możliwość.
stanowi.rozwiązanie.zadowalające,.wreszcie.–.jakie.przyniesie.rezultaty.–.tak.
w sensie.pozytywnym,.jak.i negatywnym..Końcowy.etap.polega.na.wprowa-
dzeniu.w życie.powziętej.decyzji.i śledzeniu.jej.skutków..

Zdawać.by.się.mogło,.że.taki.sposób.podejmowania.decyzji.eliminuje.wszel-
ką.przypadkowość,.jednak.zazwyczaj.procesowi.temu.towarzyszy.ograniczona.
racjonalność,.jak.bowiem.zaakcentował.to.specjalista.w dziedzinie.teorii.orga-
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nizacji.firmy. i problematyki.podejmowania.decyzji.ekonomicznych,.Herbert.
Simon.[Stoner,.Freeman,.Gilbert.1997,.s..253],.najczęściej.dostępne.informacje.
są.niepełne,.a umiejętności.decydenta.niewystarczające..Według.jego.teorii.–.
jednostki.kierują.się.w procesach.decyzyjnych.ograniczoną.racjonalnością,.ule-
gając.irracjonalnym.preferencjom.czy.też.działając.pod.wpływem.niekontrolo-
wanych.stanów.emocjonalnych,.co.prowadzi.do.nieadekwatnej.oceny.sytuacji.
i wpływa.na.procesy.decyzyjne.i podejmowane.w związku.z nimi.ryzyko.[Dra-
bińska.2004,.s..95]..Jednym.z ciekawszych.aspektów.ograniczonej.racjonalno-
ści.jest.to,.że.przy.ostatecznym.wyborze.możliwości,.decydujące.znaczenie.ma.
kolejność,.w jakiej.się.je.rozpatruje..Kiedy.istnieje.więcej.niż.jedno.rozwiązanie,.
wyborem.zadowalającym.często.będzie.pierwsze,.które.osoba.podejmująca.de-
cyzję.uzna.za.możliwe.do.przyjęcia.[Robbins.1998,.s..143]..

Innym. stosowanym. sposobem. jest. intuicyjne. podejmowanie. decyzji..
Wbrew.pierwszemu.wrażeniu,.nie.stoi.ono.w opozycji.do.racjonalnego..Anali-
za.racjonalna.i intuicja.często.uzupełniają.się,.jako.że.intuicyjne.podejmowanie.
decyzji. jest.w istocie.korzystaniem.ze.wszystkich.dotychczasowych.doświad-
czeń,.a więc.–.zgromadzonej.przez.jednostkę.wiedzy..

Aby.uniknąć.przeciążenia.informacyjnego,.decydenci.często.posługują.się.
heurystyką.–.„drogą.na.skróty”.–.w wydawaniu.sądów..Heurystyka.jest.umie-
jętnością.wykrywania.nowych.faktów.i związków.między.nimi..Prowadzi.do.
poznania.nowych.prawd.poprzez.formułowanie.hipotez,.przez.co.przeciwsta-
wiana. jest. czynności.uzasadniania..Dwie.najczęściej. spotykane.cechy. sądów.
heurystycznych.to.dostępność.i reprezentatywność..Każda.z nich.prowadzi.do.
zniekształceń.w wydawaniu.sądów,.choć.spotkać.się.można.i z innymi.przeja-
wami.zniekształceń,.na.przykład.–.silniejszym.angażowaniem.się.w działania.
nieprzynoszące.powodzenia,.„z góry.przegrane”..Jest.to.tak.zwana.eskalacja.za-
angażowania..O zakotwiczeniu.i dostosowaniu.mówi.się.zaś.wtedy,.gdy.ludzie.
dochodzą.do.jakiejś.decyzji,.zaczynając.rozumowanie.nie.od.„zera”,.ale.innego,.
umownego.punktu,.tzw..„kotwicy”,.a następnie.tak.ją.dostosowują,.by.dojść.
do.ostatecznej.decyzji.

Dwie.wersje.dostosowawczego.podejścia.do.podejmowania.decyzji.to.teoria.
gier. i  teoria. chaosu..Teoria.gier. zajmuje. się.wyborami.dokonywanymi.przez.
ludzi.w warunkach.wzajemnej.zależności,.natomiast.teoria.chaosu.zajmuje.się.
badaniem.dynamicznych.układów.w wielkich.systemach.społecznych..

Jak.wynika. z dotychczasowych. rozważań,. gracze,. choć.w  różny. sposób,.
starają.się.jednak.podejmować.decyzje.racjonalne,.czyli.–.nastawione.na.osią-
gnięcie.określonego.celu..Ekonomiczny.model. racjonalności. jest. ściśle. zwią-
zany.z podejmowaniem.decyzji,.przy.czym.decyzja.jest.racjonalna.wtedy,.gdy.
człowiek. maksymalizuje. oczekiwane. wyniki,. to. znaczy. dokonuje. możliwie.
najlepszego.wyboru. spośród.dostępnych.możliwości..Zaleśkiewicz.podkreśla.
[2012,.ss..49–51,.77],.że.–.wedle.aksjomatycznej.teorii.użyteczności.–.preferen-
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cje.racjonalnego.decydenta.muszą.być.zgodne,.między.innymi,.z aksjomatami.
spójności,.przechodniości,.wyniku.zupełnie.pewnego.i podstawialności,.co.ak-
centują.również.Dzik.i Tyszka.[2004,.ss..39–73]..

Jednak.badania.empiryczne.wskazują.na.to,.że.rzeczywiste.decyzje.ekono-
miczne. często.nie. odpowiadają.wymogom. teorii. von.Neumanna. i Morgen-
sterna,.co.prowadzi.do.tak.zwanych.paradoksów.racjonalności,.czego.dobrym.
przykładem.może.być.paradoks.Allaisa.lub.paradoks.Ellsberga.[Zaleśkiewicz.
2012,. ss.. 52–56,. 77].. Pierwszy. z  nich. odnosi. się. do. preferowania. pewnego.
zysku,.zaś.drugi.koncentruje.się.na.unikaniu.niejasności,.nawet.za.cenę.zupeł-
nie.nieracjonalnego.zachowania..

Badania. nad. racjonalnością. decyzji. ekonomicznych. doprowadziły,. kil-
kadziesiąt. lat. temu,. do. powstania. alternatywnych. modeli. racjonalności,. na.
przykład.modelu.racjonalności.ograniczonej.–.Herberta.Simona.oraz.modelu.
racjonalności.ekologicznej,.prezentowanego.przez.psychologów.ewolucyjnych..
Pierwszy.ze.wspomnianych.modeli.wskazuje.na.to,.że.ludzie.wybierają.warian-
ty.satysfakcjonujące,.a nie.maksymalizujące.użyteczność,.a także,.że.posługują.
się.heurystykami.zamiast.algorytmów..Zgodnie.z drugim.modelem,.o racjo-
nalności.bądź.nieracjonalności.działania.rozstrzyga.to,.czy.działanie.owo.ma.
wysoką.czy.niską.wartość.adaptacyjną,.nie.zaś.to,.czy.jest.zgodne.z regułami.
logiki.i rachunku.prawdopodobieństwa.[Zaleśkiewicz.2012,.s..77].

Należy.podkreślić,.że.podejmowanie.decyzji.obejmuje.również.fazę.przed-
decyzyjną.i podecyzyjną..Pierwsza.z nich.koncentruje.się.głównie.na.zbieraniu.
informacji.–.zarówno.ze.źródeł.zewnętrznych.(opinie.ekspertów,.notowania.na.
giełdzie),. jak. i wewnętrznych. (dotychczasowe.doświadczenia,.własna.wiedza.
i przemyślenia)..W fazie.podecyzyjnej.redukowana.jest.niepewność.dotycząca.
ewentualnych.wątpliwości.co.do.trafności.wyboru..Na.tym.etapie.często.do-
chodzi.do.zniekształceń.poznawczych.[por..Wosińska.2004,.s..171,.Zaleśkie-
wicz.2012,.ss..90–92].

Kto w co gra, czyli rodzaje gier

Tym.zajmuje.się.dział.matematyki.stosowanej.zwany.teorią.gier..Bada.on.mo-
dele.sytuacji,.w których.decyzje.podejmowane.przez.strony,.umownie.nazywa-
ne.„graczami”,.mają.łączny.wpływ.na.poziom.ich.satysfakcji,.także.umownie.
określany. mianem. „wypłaty”.. Gracze. mogę. reprezentować. państwa,. firmy,.
frakcje.polityczne;.wypłata.natomiast.może.być.przeliczana.zarówno.na.pie-
niądze,.jak.i liczbę.mandatów.poselskich.czy.jakąkolwiek.inną,.ustaloną.przez.
graczy.jednostkę.płatniczą.–.od.szyszek.począwszy,.na.liczbie.wyborców.skoń-
czywszy..

Najczęściej.zakłada.się,.że.gracze.mają.własne.określone.cele.–.dążą.do.uzy-
skania.maksymalnej.wypłaty.–.i starają.się.ją.osiągnąć.kalkulując.i przewidując.
posunięcia.innych..Popularnymi.przykładami.gier.są.takie.gry.towarzyskie.lub.
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sportowe,.niezawierające. elementów. sprawności. fizycznej,. jak:. brydż,. szachy.
albo.kółko.i krzyżyk..W takich.grach.celem.jest.wybór.odpowiedniej.strate-
gii,.prowadzącej.do.zwycięstwa.nad.przeciwnikiem..Rozgrywki.o charakterze.
sportowym,.na.przykład.koszykówka.lub.golf,.oprócz.elementu.strategicznego.
akcentują.wyszkolenie.lub.talent.graczy..Wynik.rozgrywki.w grach.towarzy-
skich. jest. funkcją. strategii. zastosowanej. przez.wszystkich. graczy. i/lub. przy-
padku.(na.przykład.doboru.kart)..Teoria.gier.znajduje.natomiast. zastosowa-
nie.w ekonomii,.naukach.politycznych,.teorii.organizacji,.ale.także.w biologii,.
wojskowości,.etyce.i w psychologii..Wywodzi.się.z badania.gier.hazardowych.
i taka.też.jest.jej.terminologia..

Mimo. że. zarówno. teoria. gier,. jak. i  teoria. decyzji. analizują. sposoby. po-
dejmowania.optymalnych.decyzji.w rozmaitych. sytuacjach,. te.dwie.dziedzi-
ny.nauki.istotnie.się.od.siebie.różnią..Podstawowa.różnica.polega.na.tym,.że.
w teorii.gier.działania.podejmowane.przez.każdego.z uczestników.mają.wpływ.
na.pozostałych.uczestników.gry.–.jest.to.sytuacja.współzależności.społecznej..
Dodatkowo,.gdy.gracze.podejmują.decyzję.co.do.wyboru. swoich. strategii.–.
biorą.te.interakcje.pod.uwagę..W teorii.decyzji,.decyzje.mogą.być.podejmowa-
ne.w warunkach.ryzyka.lub.niepewności,.ale.nie.zależą.one.od.strategicznych.
działań.innych.osób.niż.decydent..

Gra.jest.to.więc.dowolna.sytuacja.konfliktowa,.natomiast.gracz.to.dowolny.
jej.uczestnik..Gry.dzielą.się.na.gry.o sumie.stałej,.gdy.suma.wypłat.obu.graczy.
jest.stała.i o sumie.zmiennej;.sprawiedliwe.–.gdy.wartość.oczekiwana.wypłaty.
każdego.z graczy.jest.taka.sama;.niesprawiedliwe,.gdy.jest.różna.–.najwyższa.
wygrana.jednego.z graczy.przewyższa.najwyższą.wygraną.drugiego;.dwuoso-
bowe.i wieloosobowe;.na.gry,.w których.gracz.podejmuje.decyzję.o wybraniu.
strategii.bez.wiedzy.o decyzjach.przeciwników.oraz.na.gry,.w których.taką.wie-
dzę.posiada;.gry,.w których.gracz.ma.pełną.informację.o wypłacie.wszystkich.
graczy.oraz.gry,.w których.takiej.informacji.nie.ma;.wreszcie.–.gry.o skończo-
nym.i nieskończonym.czasie.rozgrywki.[por..Kałuski.2002,.ss..21–24;.Pietraś.
2000,.ss..229–248].

Jedną.z najpoważniejszych.„gier”.jest.giełda.–.najbardziej.rozwinięta.i efek-
tywna.forma.rynku,.umożliwiająca.obiektywne.ustalenie.ceny.instrumentów.
będących.przedmiotem.obrotu..Giełdy.charakteryzują.się.koncentracją.popy-
tu.i podaży,.standaryzacją.przedmiotu.obrotu.oraz.regularnym.odbywaniem.
sesji.według.ustalonych.reguł,.określających.między.innymi.zasady.dopuszcza-
nia.instrumentów.do.notowań,.zawierania.transakcji.i ich.rozliczania,.a także.
ujawniania. informacji. dotyczących. zawartych. transakcji. oraz. rozstrzygania.
sporów.[Kachniewski.2004,.s..137]..Są.przedmiotem.zainteresowania.nie.tylko.
inwestorów,.czy. szerzej. rzecz.ujmując.–.ekonomistów,.ale. także. specjalistów.
w dziedzinie.psychologii.ekonomicznej.i behawioralnej.ekonomii,.badających.
mechanizmy.społeczno-ekonomiczne.[Tyszka.2004,.s..26.i nast.;.Tyszka.2000,.
s..351.i nast.]..
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Psychologia.ekonomiczna.jako.dyscyplina.obejmująca.przedmiotem.zain-
teresowań.tak.ekonomię,.jak.i psychologię,.zajmuje.się.mechanizmami.i proce-
sami.psychicznymi.leżącymi.u podstaw.zachowań.konsumenckich.i innych.za-
chowań.ekonomicznych..Bada,.jaki.wpływ.na.te.zachowania.mają.preferencje,.
wybory,.decyzje.i inne.czynniki..Zajmuje.się.również.konsekwencjami.decyzji,.
szczególną.wagę.przywiązując.do.kwestii.zaspokojenia.potrzeb..Ponadto.zaj-
muje.się.wpływem.zjawisk.ekonomicznych.na.ludzkie.zachowanie.i poczucie.
dobrobytu..Wnioski.dotyczą.zarówno.zachowań.indywidualnych,.decyzji.po-
dejmowanych.przez.gospodarstwa.domowe,.jak.też.skali.makro,.obejmującej.
całe.narody.

Jedną.z dziedzin.ściśle.współpracujących.z psychologią.ekonomiczną.jest.
zagadnienie.interdyscyplinarne,.nazywane.zarządzaniem.ryzykiem,.które.łączy.
funkcje.zarządzania.z monitorowaniem.określonej.dziedziny.(na.przykład.gieł-
dy).i zmniejszaniem.możliwych.zagrożeń.poprzez.ocenę.tak.zwanego.parame-
tru.ryzyka,.odnoszącego.się.do.zawartych.w tej.dziedzinie.obiektów,.zdarzeń.
lub.procesów..W zależności.od.dziedziny,.której.ma.to.dotyczyć,.określa. się.
specyficzne,. odpowiadające. danej. sferze. działalności. ludzkiej. cele. i  metody,.
stosuje.odmienną.metodologię.i teorię..

Na.zarządzanie.ryzykiem.składa.się.kilka.głównych.procesów..Są.to:.plano-
wanie.zarządzania.ryzykiem,.identyfikacja.ryzyka,. jakościowa.oraz.ilościowa.
jego.analiza,.planowanie.reakcji.na.ryzyko,.wreszcie.–.monitorowanie.i kon-
trolowanie.ryzyka.

Według. psychologii. i  kognitywistyki. oszacowanie. ryzyka. bezpośrednio.
wiąże.się.ze.stanem.psychofizycznym.człowieka.oraz,.według.systemowej.teorii.
Gadomskiego.[por..Jurasz.2003,.ss..2–3],.z posiadanymi.informacjami,.wiedzą.
i preferencjami..Percepcja.ryzyka,.nie.zaś. samo.ryzyko,.zależy.od.wielu.róż-
norodnych.czynników,.na.przykład.od.zaufania.do.źródła.informacji.czy.też.
spodziewanych.korzyści..

Błędy inwestorów w sferze opinii i sądów

Jednym.z najpowszechniejszych.błędów.popełnianych.przez.inwestorów.gieł-
dowych.jest.nadmierna.pewność.własnej.wiedzy.i umiejętności..Przekonanie.
to,.jak.dowodzi.Zielonka.[2008,.s..49],.jest.nieuzasadnione..Może.ujawniać.się.
na.dwa.sposoby:.pierwszy.to.zawężanie.poziomu.ufności.przypisywanego.do-
konywanym.prognozom,.drugi.to.niewłaściwe.określanie.prawdopodobieństw..
Efekt.ten.u inwestorów.przejawia.się.przekonaniem,.że.zakupione.akcje.będą.
bardziej. zyskowne. od. niezakupionych,. chociaż. nie. posiadają. oni. informacji.
potwierdzających.to.przekonanie..Samo.posiadanie.akcji.daje.im.poczucie.kon-
troli.nad.sytuacją.[Nofsinger.2006,.s..35]..Zauważono.również,.że. ludzie.są.
tym.pewniejsi.swoich.racji,.im.większy.sukces.lub.im.większą.sumę.sukcesów.
odnieśli.do.tej.pory..Ponadto,.często.żywią.przekonanie,.że.trafność.przewidy-
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wań.powinna.wzrastać.wraz.z większą.liczbą.posiadanych.informacji..Przeko-
nanie.to.wynika.z niedoceniania.zdarzeń.losowych..U inwestorów.zauważalna.
jest.także.skłonność.do.przewidywania.stóp.zwrotu.na.podstawie.poprzednich.
wyników.[Tyszka.2004,.ss..345–346;.Tyszka.2000,.ss..358.i nast.]..Tego.typu.
zachowania.częściej.obserwowane.są.u mężczyzn.niż.u kobiet.[por..Trippner,.
Turajczyk.2004,.s..338]..Większe.zmiany.zachodzą.także.w portfelach.singli.
niż.par;.najsilniej.zjawisko.to.występuje.u samotnych.mężczyzn,.najsłabiej.–.
u  samotnych. kobiet.. Badania,. które. przeprowadzali. Barber. i  Odean. [1999,..
ss..41–55].wykazały.także.[Nosfinger.2006,.ss..43–44],.że.inwestorzy.o wyso-
kim.stopniu.pewności.oceniali.swoje.ruchy.inwestycyjne.jako.bardziej.zyskow-
ne.niż.były.one.w istocie..

Z poczuciem.nadmiernej.pewności.swojej.wiedzy.i umiejętności.silnie.jest.
powiązany.efekt.złudzenia.kontroli,.polegający.na.uczuciu.możliwego.wpły-
wu.na.zjawiska,.na.które.w rzeczywistości.nie.posiada.się.wpływu.[Zielonka.
2008,. s.. 51]..Badania.nad. tym.efektem.prowadziła.Langer. [Zielonka.2008,.
s..51],.Tversky.[Kahneman,.Tversky.1979,.ss..263–291].i inni..Thompson.ze.
współpracownikami.wytypował.czynniki.mające.wpływ.na.ocenę.kontroli.ob-
serwowanego.zjawiska.[Zielonka.2008,.s..52]..Pierwszym.z nich.jest.chęć.osią-
gnięcia.założeń..Odnosi.się.do.momentu,.kiedy.człowiek.jest.zmotywowany.
do.realizacji.założonego.przez.siebie.celu..Sama.motywacja.posiadania.kontroli.
powoduje.uczucie,.że.już.się.tę.kontrolę.posiada..Innym.czynnikiem.powodu-
jącym.zwiększenie.kontroli.jest.koncentracja.na.osiąganym.sukcesie..Poczucie.
kontroli.zwiększa.również.pozytywny.nastrój..Jeśli.zaś.ludzie.starają.się.myśleć.
realistycznie.–.prowadzi.to.do.zmniejszenia.kontroli.

Efekt.złudzenia.kontroli.ulega.wzmocnieniu.za.sprawą.pięciu.przymiotów.
[Tyszka.2004,.s..346]..Pierwszym.jest.dokonanie.wyboru..Polega.ono.na.tym,.
że. inwestor.sam.dokonujący.wyboru.ma.poczucie.wpływu.na.wartość.okre-
ślonego.waloru..Kolejnym.przymiotem.jest.znajomość.problemu:.im.większa,.
tym.większe.przekonanie.podmiotu.o możliwości.przewidzenia.biegu.wypad-
ków.. Inna. cecha. to. sekwencja. rezultatów.. Jeśli.pierwsze.działania.przynoszą.
satysfakcjonujący.efekt,.powoduje.to.poczucie.zwiększenia.kontroli.nad.prze-
biegiem.zdarzeń..Zwiększa.je.również.osobiste.zaangażowanie.gracza.oraz.po-
siadanie. informacji,. szczególnie.nowych,.których.dodatkowym.walorem. jest.
ich.niezwykłość.[Nofsinger.2006,.ss..48–51]..

Istotne.zmiany.dokonały.się.także.za.sprawą.upowszechnienia.transakcji.
on-line..Nadmierna.pewność.siebie.wśród.inwestorów.spowodowała.ich.przej-
ście.na.system.internetowy,.przez.co.inwestorzy.zyskali. iluzoryczne.poczucie.
kontroli,.co.wielu.z nich.doprowadziło.do.nadmiernej.pewności.własnej.wie-
dzy.i umiejętności,.a w konsekwencji.do.popełnienia.poważnych.błędów.

Wielu.giełdowych.graczy.cechuje.również.nadmierny.optymizm,.definio-
wany. jako. nierealistyczne. przekonanie. inwestora. o  pozytywnym. przebiegu.
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zdarzeń,.które.go.dotyczą..Występowanie.tego.efektu.potwierdziły.liczne.ba-
danie.przeprowadzane.wśród.zróżnicowanych.grup.zawodowych.i społecznych.
[Zielonka. 2008,. ss.. 54–55;. Kryś. 2006,. ss.. 1–4].. Osiemdziesiąt. procent. ba-
danych.wyrażało.przekonanie,.że.ich.przedsięwzięcie.się.uda..Inwestorzy.nie.
stanowią.tu.odstępstwa.

Jedną.z metod.pozwalającą.zmniejszyć.opisywany.efekt. jest.rzetelne.sza-
cowanie. sukcesu. (polecane. wszystkim. osobom. skłonnym. do. podejmowania.
decyzji.ryzykownych).

Kolejnym. efektem. występującym. u  graczy. giełdowych. jest. pułapka. po-
twierdzenia..Efekt.ten.polega.na.poszukiwaniu.lub.interpretowaniu.informacji.
w taki.sposób,.by.potwierdziły.one.osobiste.opinie.lub.postawy..U inwestorów.
efekt. ten.polega.na.wyłapywaniu. informacji.pozwalających.na.utwierdzenie.
się.w swoim.poglądzie..Badania.nad.tym.efektem.prowadził.Wason,.a także.
Schrag.i Rabin.[Zielonka.2008,.ss..55–56]..Odkryli.oni,.że.pułapka.potwier-
dzenia.dotyczy.trzech.typów.przetwarzania.informacji..Pierwszy.odnosi.się.do.
sytuacji,.kiedy.ludzie.mają.do.czynienia.z interpretacją.informacji.o niejedno-
znacznych.przesłankach..W drugim.przypadku.efekt.pułapki.potwierdzenia.
nasila.się.wtedy,.gdy.inwestorzy.oceniają.napływające.dane.statystyczne,.szacu-
jąc.zależność.między.zjawiskami,.które.występują.osobno..Zaś.w trzecim,.gdy.
przesłanki.są.jednoznaczne,.mogą.zostać.nieprzyjęte.przez.rynek.do.wiadomo-
ści.–.zgodnie.z założeniem.inwestora..

Z  efektem. pułapki. potwierdzenia. silnie. związany. jest. efekt. wytrwałości.
w wierze..Polega.on.na.zbyt.silnym.i długotrwałym.przywiązaniu.do.wytwo-
rzonego.przez.siebie.poglądu,.co.prowadzi.do.trwania.na.straconych.pozycjach,.
wbrew. oczywistym. przesłankom. wskazującym. na. błędne. założenia.. Żeby.
uniknąć. pułapki. potwierdzenia,. wszystkie. informacje. należy. badać. bardzo.
wnikliwie.i dokładnie..Dobrze.jest.postawić.się.w roli.„adwokata.diabła”..

Dość.powszechny.jest.także.efekt.myślenia.wstecznego,.definiowany.jako.
możliwość.przewidzenia.zaistniałych.zdarzeń..Zdarzenia,.które.nie.wystąpiły.
i  są.do.przyjęcia.przez. inwestorów,.są. inaczej.odbierane.niż.zdarzenia,.które.
miały.już.miejsce.[Zielonka,.2003,.ss..20–21]..To,.co.miało.miejsce.w rzeczy-
wistości,.było.bardziej.prawdopodobne.w ich.opinii.i przez.to.prostsze.do.prze-
widzenia.niż.zdarzenia,.które.się.nie.wydarzyły..Jeśli.więc.coś.miało.miejsce,.
zwykle.bywa.komentowane.przez.zainteresowanych.post factum:.„To.musiało.
się.tak.skończyć”.albo:.„To.było.do.przewidzenia”,.albo:.„Wiedziałem,.że.tak.
będzie”..Badania.psychologiczne.wykazały,.że.wiedza.o zdarzeniu,.które.na-
stąpiło,.zmienia.poglądy.o prawdopodobieństwie.wystąpienia.tego.zdarzenia..

Nawet.jeśli.zdarzenie,.które.wystąpiło,.miało.niewielkie.znaczenie,.inwe-
storzy.i tak.twierdzą,.że.„musiało”.nadejść..Występowanie.tego.efektu.utrud-
nia.zauważenie.swoich.błędów.inwestycyjnych..Według.De.Bondta,.inwesto-
rzy. bardzo. często. dokonują. transakcji. we. własnym. umyśle.. Wydaje. im. się,.
że. w  jakimś. momencie. zakupili. papiery. wartościowe. i,. zgodnie. z  tą. logiką,.
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w odpowiednim.momencie.zamierzają.je.sprzedać..Jeśli.nie.prowadzą.na.bie-
żąco.księgowości,.trwają.w swym.błędnym.przekonaniu,.twierdząc,.na.przy-
kład,.że.dokonali. transakcji,.chociaż.w rzeczywistości.nie.miała.ona.miejsca.
lub.też.utrzymują,.że.kupili.papiery.wartościowe.w korzystniejszym.dla.siebie.
momencie.niż.miało.to.miejsce.w istocie..Jeśli.prowadzą.skrupulatny.rejestr,.
mogą.zweryfikować.swoje.przekonania.i pozostaje.to.bez.większego.wpływu.
na.zawierane.transakcje,.jeśli.zaś.tak.nie.jest.–.konsekwencje.błędów.mogą.być.
brzemienne.w skutki.

Opisywany.efekt.można.analizować.na.dwa.sposoby..Pierwszy.polega.na.
tym,.że.człowiek.dodaje. informacje.o występującym.zdarzeniu.do.struktury.
znanych. mu. informacji.. Informacja. taka. może. mieć. znaczenie. dominujące,.
gdyż.dotyczy.zdarzenia,.które.jest.dokładnie.określone..Powoduje,.że.pozostałe.
informacje.mają.tylko.informować.o zdarzeniu,.które.wystąpiło..Drugi.rodzaj.
analizy.dotyczy.pojęcia.„Ja”;.błędne.przewidywania.przyszłych.zdarzeń.obni-
żają.poczucie.własnej.wartości.i prowadzą.do.uczucia.lęku..Z tego.powodu.jed-
nostka.nabiera.przekonania.o nieuchronności.zachodzących.zdarzeń,.co,. jak.
zauważa.Tyszka.[2004,.s..347],.pozwala.zachować.poczucie.własnej.wartości..
Żeby.bronić.się.przed.tym.efektem,.należy.prowadzić,.co.podkreśla.Zielonka.
[2008,.s..58],.dokładny.rejestr.transakcji.oraz.własnych.prognoz,.a następnie.
porównywać.je.z zaistniałymi.zdarzeniami..

Zarówno.w życiu.prywatnym,.jak.i zawodowym,.jednostki.często.podlega-
ją.efektowi.znanemu.pod.nazwą.heurystyki.dostępności..Jeśli.w pamięci.istnie-
je.łatwiejszy.dostęp.do.jakiegoś.zdarzenia,.informacji.lub.kategorii.zdarzeń,.to.
większe.jest.prawdopodobieństwo,.że.zaistnieje.to.zdarzenie.lub.wydaje.się,.że.
większa.jest.liczebność.kategorii.zdarzeń..Prowadzący.badania.nad.tym.zagad-
nieniem.Ekkehard.Stephan.sklasyfikował.różne.kategorie.dostępności..Pierw-
sza.z nich.to.dostępność.oparta.na.doświadczeniu..Przejawia.się.większym.za-
ufaniem.do. rzeczy,.które. są.nam.znane..Drugi. rodzaj.dostępności. związany.
jest.z pamięcią.–.zależy.on.od.łatwości,.z jaką.przywoływane.są.informacje,.co.
pozostaje.w ścisłym.związku.z umiejętnością.skupienia.(koncentracji),.znajo-
mością.tematyki,.której.dotyczy.zdarzenie,.bliskością.przestrzenną.i czasową.
oraz.gwałtownością.doznania.. Im.wskaźniki. te. są.wyższe,. tym.większa.wy-
stępuje.dostępność..Z przeprowadzonych.badań.wynika.[Kahneman,.Tversky,.
1979,.ss..263–291;.Heath,.Tversky.1991,.ss..5–28;.Tyszka.2004,.ss..348–349],.
że.inwestorzy.chętniej.nabywają.spółki.sobie.znane.lub.ze.znanych.sobie.sek-
torów. albo. te. firmy,. których. siedziby. znajdują. się. niedaleko. ich. miejsca. za-
mieszkania..Zatem:.jednostka.ma.bardziej.przychylne.nastawienie.do.zdarzeń,.
faktów,.ludzi.i miejsc.znanych.sobie.niż.do.nieznanych..Dotyczy.to.wszystkich.
dziedzin.życia,.także.gry.na.giełdzie..Wedle.obserwacji.Covala.i Moskowitza.
[2001,.ss..811–841],.nawet.20-25%.akcji.spółek.ma.swoją.siedzibę.w okolicach.
miejsca.zamieszkania.zarządzającego.nimi.specjalisty.
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Inwestorzy. często. ulegają. również. efektowi. zakotwiczenia,. co. polega. na.
analizowaniu.tych.danych.liczbowych,.które.są.akurat.dostępne,.choć.nieko-
niecznie.najtrafniejsze.i wyciąganiu.wniosków.właśnie.na.ich.podstawie..Rzecz.
jasna,.takie.wnioskowanie.może.być.błędne.[Zielonka.2008,.s..60]..

Heurystyka.afektu.także.rzutuje.na.sposób.podejmowania.decyzji.przez.in-
westorów..Traktowanie.przesłanek.w kategoriach.„dobry-zły”.zostaje.przenie-
sione.na.inne.atrybuty.przedmiotu.analizy..Efekt.ten.występuje.wtedy,.gdy.de-
cyzję.należy.podjąć.szybko.[Zielonka.2008,.s..63]..Widoczny.jest.na.przykład.
w przypadku.przypisywania.dobrych.danych.finansowych.tym.spółkom,.które.
udzielają.się.w fundacjach.albo.działają.na.rzecz.ochrony.środowiska..Badania.
nad.występowaniem. tego.efektu.prowadzili.Shefrin. i Statman. [Helm.2007,.
ss..22–37],.pytając.analityków.o przewidywaną.stopę.zwrotu.ze.spółek.z sek-
tora.IT;.mieli.oni.każdej.spółce.przypisać.określony.poziom.ryzyka..Wyniki.
pokazały.zależność.polegającą.na.tym,.że.wysoka.stopa.zwrotu.była.kojarzona.
z niskim.ryzykiem..Badani.analitycy.byli.przekonani,.że.bezpieczniejsze.akcje.
przyniosą. im. wyższe. stopy. zwrotu. niż. ryzykowne. aktywa.. Zaobserwowano.
więc.ujemną.zależność.między.zyskiem.a ryzykiem..Z tego.wniosek,.że.dobre.
firmy.są.uważane.przez.graczy.giełdowych.za.nieryzykowne,.o wysokiej.sto-
pie.zwrotu.z zainwestowanego.kapitału.–.inwestorzy.postrzegają.je.zatem.jako.
dobrą.inwestycję..Odwrotna.sytuacja.zachodzi.oczywiście.wtedy,.gdy.spółka.
ma.złą.renomę..

Powszechnie.znane.zjawisko.nieprzyjemnego.napięcia.psychicznego,.towa-
rzyszącego.równoczesnemu.pojawieniu.się.w świadomości.sprzecznych.treści.
poznawczych,. czyli. dysonans. poznawczy,. to. stan. dobrze. znany. inwestorom.
giełdowym..Dysonans.może.pojawić.się.także.wtedy,.gdy.zachowania.nie.są.
zgodne.z postawami..Stan.taki.wywołuje.napięcie.emocjonalne.motywujące.
do. usunięcia. lub. przynajmniej. ograniczenia. stopnia. postrzeganej. niezgod-
ności;.dążenie.to.jest.tym.silniejsze,.im.bardziej.są.utrwalone.i rozbudowane.
przekonania,.które.znalazły.się.w konflikcie,.a także.–.im.większe.znaczenie.
dla.jednostki.mają.sprawy,.których.dotyczą.te.przekonania.[por..Meyers.2003,..
s..177]..Redukcja.dysonansu.może.nastąpić.poprzez.zmianę.dotychczasowych.
przekonań.lub.przez.taką.reinterpretację.sytuacji,.która.pozwoli,.na.przykład,.
odrzucić. otrzymaną. informację. lub. uznać. ją. za. tylko. pozornie. sprzeczną.
z kwestionowanym.przekonaniem..Aby.uniknąć.dysonansu,.człowiek.pomija.
informacje.niezgodne.z jego.przekonaniami,.a spostrzega.i zapamiętuje.przede.
wszystkim.te,.które.je.potwierdzają.

Znajduje. to. odzwierciedlenie. w  badaniach. przeprowadzonych. wśród. in-
westorów.(nieprofesjonalistów.i profesjonalistów),.których.zapytano.o wyniki.
wybranych.przez.nich. funduszy. inwestycyjnych..Nieprofesjonaliści. zawyżyli.
wyniki.o 6%,.a profesjonaliści.o 4%..Jedni.i drudzy.zrobili.to,.by.uniknąć.dy-
sonansu.poznawczego,.jakim.byłoby.przyznanie.się.do.niekompetencji..Jak.za-
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uważa.Zielonka.[2008,.ss..64–65],.inwestor.powinien.zważać.na.konsekwencje.
swoich.decyzji,.ponieważ.ulegając.emocjom,.może.powziąć.niekorzystne.dla.
siebie.działania.–.niezgodne.z racjonalną.teorią.decyzji..

Podstawowy.błąd.atrybucji.–.pojęcie.wprowadzone.do.psychologii.społecz-
nej.przez.Lee.Rossa.–.opisuje.powszechną.skłonność.do.wyjaśniania.zachowa-
nia.obserwowanych.osób.w kategoriach.przyczyn.wewnętrznych.i stałych,.na.
przykład.cech.charakteru,.przy.jednoczesnym.niedocenianiu.wpływów.sytu-
acyjnych,. zewnętrznych.. Przy. czym. pod. pojęciem. atrybucji. przyczynowych.
rozumie.się.przypisywanie.przyczyn.własnym.zachowaniom.lub.wydarzeniom.
społecznym..Jeżeli.jednostka.upatruje.ich.w swoich.dyspozycjach.–.nazywa.się.
je.atrybucjami.wewnętrznymi.–.dyspozycyjnymi..Jeśli.zaś.przyczyny.przypisy-
wane.są.właściwościom.sytuacji,.wówczas.określane.są.mianem.zewnętrznych.
–.sytuacyjnych..Zarówno.atrybucje.wewnętrzne,.jak.i zewnętrzne,.mogą.być.
stałe.lub.zmienne..Atrybucje.wewnętrzne.stałe.reprezentowane.są.przez.cechy.
osobowości.i inteligencję.jednostki,.zmienne.zaś.przez.wysiłek..Atrybucje.ze-
wnętrzne.stałe.dotyczą.trudności.zadania,.zewnętrzne.zmienne.–.to.szczęście,.
traf.lub.zachowanie.innych.ludzi..Zazwyczaj.człowiek.samemu.sobie.przypisuje.
przyczyny.sukcesu,.natomiast.winą.za.porażki.obarcza.„okoliczności.zewnętrz-
ne”.[Wosińska.2004,.s..122.i nast.]..Podstawowy.błąd.atrybucji.polega.na.tym,.
iż.u ludzi,.którzy.starają.się.zrozumieć,.dlaczego.doszło.do.danego.zdarzenia.–.
pojawia.się.tendencja.do.dokonywania.atrybucji.dyspozycyjnych,.co.prowadzi.
do.przeceniania.roli.osoby.działającej.kosztem.uwarunkowań.sytuacyjnych..

Badania.dotyczące.podstawowego.błędu.atrybucji.wśród.inwestorów.prze-
prowadził.Nofsinger.[Zielonka.2008,.ss..66–67]..Na.ich.podstawie.stwierdził,.
że. poczucie. żalu. inwestorów. po.doznanej. stracie.wzrasta. w przypadku,. gdy.
akcje.analizowanego.przedsiębiorstwa.spadały.na.tle.wzrastającego.rynku;.na-
tomiast.mniejszy.dyskomfort.obserwowano,.jeśli.na.rynku.ceny.akcji.pozosta-
łych.spółek.również.spadały..Jeśli.akcje.spółek.inwestora.odnotowywały.zyski,.
inwestora.przepełniała.duma.i zadowolenie.z osobistego.sukcesu..W przypad-
ku.kiepskich.notowań.–.winą.za.nie.obarczał.(przynajmniej.po.części).swojego.
doradcę..

Heurystyka.reprezentatywności.polega.na.określaniu.poglądów.odnośnie.
prawdopodobieństwa,. z  jakim.wystąpi.zdarzenie,.gdy.nie.użyto.zasad.zgod-
nych.ze.statystyką..Efekt. ten.bazuje.zazwyczaj.na.stereotypach..Zjawisko.to.
występuje.najczęściej,.gdy.badania.prowadzone.są.na.zbyt.małej.próbie..Inne.
zjawisko. znane. z  parkietu. –. konserwatyzm. inwestorów. –. definiowany. jest.
jako.niewystarczająca. ocena.prawdopodobieństwa,. że. zajdzie. zdarzenie. spo-
wodowane.napłynięciem.jakiejś.informacji..Efekt.ten.uwidacznia.się.poprzez.
ignorowanie. napływających. wiadomości.. W  takiej. sytuacji. gracz. giełdowy,.
przywiązany.do.swoich. sądów. i przewidywań,.nie.docenia. informacji,.które.
mogłyby.zmodyfikować.kurs.posiadanej.przez.inwestora.spółki..
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Efekt. świeżości. odnosi. się. do. prognozowania. trendu;. dodatni. oznacza.
kontynuację.dotychczasowego.trendu,.a ujemny.–.jego.odwrócenie..Badania,.
prowadzone.w grupie.inwestorów.[Zielonka.2008,.ss..71–73],.potwierdziły.ist-
nienie.zjawiska.podążania.za.aktualnie.panującym.trendem..Nie.ulegają.temu.
jedynie. najbardziej. doświadczeni. gracze,. świadomi. zmienności. panujących.
trendów.i tendencji..

„Droga.na.skróty”.zazwyczaj.nie.popłaca,.a taką.właśnie.rolę.odgrywają.
schematy.i heurystyki,.którymi.posługują.się.uczestnicy.rynkowej.gry..Sche-
maty.zawierają.wiedzę.uogólnioną.i wyabstrahowaną.z konkretnych.doświad-
czeń,.natomiast.heurystyki.stanowią.uproszczone.reguły.wnioskowania,.któ-
rymi.inwestorzy.–.ryzykanci.i  inni,.niekoniecznie.giełdowi.gracze.posługują.
się,.by.wydawać.sądy.w sposób.szybki.i efektowny.(choć.niestety.nie.zawsze.
poprawny.i efektywny).

Błędy inwestorów wynikające z ich motywacji

Motywacja. towarzyszy. każdej. intencjonalnej. aktywności,. zarówno. w  sferze.
prywatnej,.jak.i zawodowej..Wobec.rzeczywistości.zewnętrznej.człowiek.przyj-
muje. jedną.z dwóch.orientacji..Pierwsza.zakłada.realizację.określonego.celu,.
czego.przykładem.może.być.praca.wytwórcza.–.nastawiona.na.efekt.działania;.
drugi.rodzaj.motywacji.odnosi.się.do.sytuacji,.w której.dla.jednostki.istotna.
jest.aktywność.sama.w sobie,.nie.zaś.rezultat. jej.starań..W pierwszym.przy-
padku.wskazane. jest.raczej.niskie.pobudzenie.emocjonalne,.zaś.w drugim.–.
optymalne.jest.pobudzenie.wysokie..Poszczególne.emocje.uruchamiają.zatem.
odpowiadające.im.„programy.działania”.

Procesy. motywacyjne. obejmują. wiele. zjawisk.. Najważniejsze. z  nich. to:.
uruchomienie,.podtrzymanie,.zaniechanie.i zakończenie.działania..O przebie-
gu.tych.procesów.decyduje.wiele.czynników.osobowościowych.i sytuacyjnych..
Niekiedy.człowiek.podejmuje.działania.ze.względu.na.zewnętrzne.wzmocnie-
nia.związane.z ich.realizacją,.czasami.zaś.dlatego,.że.aktywność.jest.dla.niego.
nagradzająca.sama.w sobie..W takich.wypadkach.mówi.się.o istnieniu.moty-
wacji.wewnętrznej.[por..Łukaszewski.2002,.ss..427–428].

W przypadku.graczy.giełdowych.czynniki.motywacyjne.odgrywają.istotną.
rolę.przy.podejmowaniu.decyzji.w warunkach.ryzyka,.szczególnie.zaś.motywa-
cja.osiągnięć..Brak.jest.jednak.dowodów.empirycznych.na.potwierdzenie.tezy,.
że.osoby.przedsiębiorcze.są.bardziej.skłonne.do.ryzyka.niż.inne.[Tyszka.2000,.
s..360]..Jednak.w badaniach.samo.pojęcie.ryzyka.jest.dalekie.od.jednoznaczno-
ści.i różne.przejawy.stosunku.do.ryzyka.nie.są.ze.sobą.zgodne.

Kompleksową.teorię.podejmowania.decyzji,.znaną.jako.teoria.perspekty-
wy,.stworzyli.Daniel.Kahneman.i Amos.Tversky.[Kahneman,.Tversky.1979,.
ss..263–291]..Tłumaczy.ona.podejmowane.przez.ludzi.decyzje.w warunkach.
ryzyka,.przy.czym.jest.sprzeczna.z dominującą.w głównym.nurcie.ekonomii.
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teorią.użyteczności.oczekiwanej..Teoria.perspektywy.ma.za.zadanie.adekwat-
nie.opisać.rzeczywisty.proces.podejmowania.decyzji.przez.ludzi..W myśl.teo-
rii.Kahnemana.i Tversky’ego.proces.ten.składa.się.z dwóch.etapów:.obróbki.
i oceny..Pierwszy.stanowi.analizę.postawionego.problemu,.zaś.drugi.to.podej-
mowanie.decyzji..W pierwszej.fazie.decydent.określa.możliwe.rozwiązania.oraz.
konsekwencje.każdego.nich,.a także.szacuje.prawdopodobieństwo.wystąpienia.
każdej.z potencjalnych.opcji..Na.tym.etapie.wykonywana.jest.również.czyn-
ność. nazywana. ramowaniem,. polegająca. na. określeniu. punktu. odniesienia..
Odgrywa.on.niebagatelne.znaczenie,.ponieważ.oddziela.potencjalne.zyski.od.
potencjalnych.strat..Drugą.fazą.podejmowania.decyzji,.wedle.teorii.perspek-
tywy,.jest.rozwój.poszczególnych.opcji,.rozumiany.jako.ich.ewaluacja..W fazie.
tej.następuje.wybór.jednej.z możliwości.

Na.podstawie.przeprowadzonych.przez.siebie.badań.Kahneman.i Tversky.
stwierdzili,.że.jednostka.jest.bardziej.skłonna.do.ryzyka.w obliczu.potencjalnej.
straty,. natomiast. niechęć. do. decyzji. ryzykownych. przejawia. w  sytuacji,. gdy.
stoją.przed.nią.potencjalne.zyski..Inną.ciekawą.obserwacją.jest.sytuacja.straty..
Gdy.człowiek.pogodzi.się.już.ze.stratą,.odrobienie.jej.traktuje.jako.nowy.zysk..
Jest.to.tak.zwane.przesunięcie.preferencji..

Pierwsza.część.teorii.perspektywy.stwierdza,.że.u człowieka.występuje.lęk.
przed.ryzykiem,.zaś.ból.spowodowany.stratą.jest.w większym.stopniu.odczu-
wany.niż. radość. z  osiągniętego. zysku..Gdy.dwie. transakcje.bilansują. się.na.
zero,. zyski. –. choć. zrekompensowały. straty. –. nie. zrekompensowały. „bólu”,.
toteż.jednostka.odczuwa.stan.dyssatysfakcji..

Druga.część.teorii.perspektywy.odnosi.się.do.sfery.poznawczej.i dotyczy.
przekonań.oraz.poglądów;.jest.powiązana.z heurystykami..Wedle.niej,.czło-
wiek.w czasie.podejmowania.decyzji.charakteryzuje.się.skłonnością.do.zawy-
żania. wystąpienia. zdarzeń. o  małym. prawdopodobieństwie. i  obniżania. tych.
o dużym.[Zielonka.2008,.ss..85–89]..

Błędy związane z niedokończoną inwestycją

Błędy. inwestorów.związane.z  ich.motywacją.dotyczą.albo. inwestycji. za-
kończonych,.albo.niedokończonych..Do.pierwszej.grupy.zalicza.się.efekt.gry.
na.koszt.firmy.i efekt.ukąszenia.węża..Efekt.gry.na.koszt.firmy.polega.na.więk-
szej.skłonności.do.ryzyka,.jeśli.pieniądze.nie.pochodzą.z własnej.kieszeni.gra-
cza,.natomiast.ten,.kto.właśnie.stracił,.ma.„węża.w kieszeni”.i przejawia.wy-
raźną.niechęć.do.ryzyka..Te.dwa.błędy.zalicza.się.do.inwestycji.zakończonych,.
natomiast.do.błędów.należących.do.drugiej.kategorii,.czyli.niedokończonych.
inwestycji,.zalicza.się.kilkanaście.innych..Najczęściej.występującymi.są:.księ-
gowanie.mentalne,.hedoniczne.kadrowanie,. efekt.kosztów.utopionych,. efekt.
dyspozycji,.krótkowzroczne.unikanie.strat,.efekt.posiadania.i efekt.status quo.
[Nofsinger.2006,.ss..80–82;.Zielonka.2008,.ss..89–103].
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–. Księgowanie. mentalne. polega. na. nieracjonalnym. segregowaniu. różnych.
rodzajów.inwestycji. i rozważaniu.każdej.z nich.oddzielnie.w funkcji.po-
tencjalnych.zysków.i strat,.co.może.prowadzić.do.paradoksalnych.sytuacji..
Przykładem.może.być.zamiar.zdeponowania.środków.na.rachunku.długo-
terminowym,.gdzie.odsetki.wynoszą.5%.w skali.roku,.przy.równoczesnym.
zaciągnięciu. kredytu. o  piętnastoprocentowym. opodatkowaniu. w  skali.
roku..Jeśli.cele.każdej.z tych.inwestycji.są.różne,.jednostka.może.nie.za-
uważyć.absurdalności.swoich.posunięć.

–. Efekt.hedonicznego.kadrowania.polega.na.segregowaniu.lub.agregowaniu.
przepływów.pieniężnych.w celu.uzyskania.wyższego.poziomu.satysfakcji..
Inwestorzy. przypisują. przeprowadzanym. przez. siebie. transakcjom. różne.
kategorie. związane. z  posiadanym. przez. nich. majątkiem.. U  inwestorów.
efekt.hedonicznego.kadrowania.występuje.jako.skala.szeroka.i skala.wąska..
Pierwsza.odnosi.się.do.zmian.stanu.posiadania.całego.majątku.decydenta,.
a drugi.dotyczy.jego.składowych..W chwili.zakończenia.na.papierze.jakiejś.
inwestycji,.inwestor.dokonuje.mentalnego.przeksięgowania.na.swoje.konto.
w taki.sposób,.by.doznać.możliwie.największej.satysfakcji..

–. Efekt. utopionych. kosztów. można. nazwać. podstępną. pułapką,. którą. za-
stawiamy.na. samych.siebie..Polega.na. tym,.że.brniemy.dalej.w  inwesty-
cje.generujące.straty.–.jeśli.wcześniej.przeznaczyliśmy.na.ten.cel.określone.
środki..Takie.zachowanie.tłumaczy.fakt,.iż.ludzie.mają.skłonność.do.trzy-
mania.się.wcześniej.powziętych.decyzji.nawet.wtedy,.gdy.okazały.się.one.
niekorzystne..Zachowanie.to.jest.sprzeczne.z teorią.ekonomii,.która.mówi,.
że.tylko.teraźniejsze.oraz.przyszłe.zyski.i koszty.powinny.mieć.wpływ.na.
podejmowanie.decyzji,.zaś.koszty.poniesione.wcześniej.nie.powinny.mieć.
znaczenia..Jednak.ten.sposób.postępowania.jest.zgodny.z teorią.perspekty-
wy.–.człowiek.wykazuje.awersję.do.strat,.więc.stara.się.ich.uniknąć..

–. Tendencja.do. sprzedaży.akcji,.które.przyniosły.zysk. i niepozbywania. się.
tych,.które.generują.straty,.nazywana.jest.efektem.dyspozycji..Taki.sposób.
giełdowej.gry.spowodowany.jest.unikaniem.wstydu.i/lub.innych.przykrych.
uczuć.związanych.ze.stratą,.a „w zamian.za.to”.–.dążeniem.do.pozytyw-
nych.wzmocnień.w postaci.dumy.z zysków..

–. Efekt.krótkowzrocznego.unikania.strat.definiowany.jest.jako.odczuwanie.
dyskomfortu.podczas.krótkoterminowych.zmian.cen.jakiegoś.posiadanego.
waloru.. Uczucie. to. występuje. podczas. zmian. kursów. akcji.. U  długoter-
minowych.graczy.giełdowych.efekt.ten.jest.obserwowany.podczas.wahań.
cen. akcji. w  krótkim. terminie.. Efekt. ten. jest. także. obserwowany. wśród.
graczy.podejmujących.decyzję,.czy.operować.obligacjami,.czy.też.akcjami..
Jak.wiadomo.–.zyski.z obligacji.są.niewielkie,.ale.w miarę.stabilne.w cza-
sie,.w przeciwieństwie.do.zysków.z akcji..Inwestorzy.często.preferują.takie.
niewielkie,.ale.stabilne.w czasie.zyski,.nie.dostrzegając,.że.wysokie.stopy.
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zwrotu.z akcji.nie.tylko.usprawiedliwiają.ponoszone.ryzyko,.ale.gwarantu-
ją.niemałą.dodatkową.premię..

–. Efekt.posiadania. to. zachowanie.polegające.na. tym,. że. człowiek.bardziej.
ceni. dobra,. które. już. posiada. niż. te,. których. jeszcze. nie. ma.. Efekt. po-
siadania.na.rynku.kapitałowym.polega.na.tym,.że.inwestorzy.skłonni.są.
do.przetrzymywania.tych.papierów.wartościowych,.które.już.są.w ich.po-
siadaniu.. Badanie. na. temat. efektów. posiadania. na. przykładzie. polskich.
spółek. giełdowych,. przeprowadzone. w  2010. roku. [Kowalewska. 2010,..
ss..43–46].udowadnia.istnienie.bardzo.silnej.zależności.pomiędzy.wyso-
kim.poczuciem.własności. spółki.przed.debiutem,. a  zawyżaniem.danych.
finansowych.zawartych.w nieaudytowanych.raportach.finansowych..Do-
datkowo.wskazuje,.że.ten.stan.posiadania.ma.wpływ.także.na.zwiększa-
nie.kontroli.nad.spółką.(powiązania.rodzinne).oraz.na.publikowane.na.jej.
temat.informacje..Oznacza.to,.że.80%.własności.przedmiotu.(na.przykład.
akcji.spółki).wystarcza,.by.czuć.się.właścicielem.i podlegać.efektom.wła-
sności.

–. Ludzie.często.nie.podejmują.działań,.które.wiążą.się.z jakimikolwiek.kosz-
tami,.nawet.wtedy,.gdyby.miały.przynieść.pozytywny.efekt..Tendencja.do.
niewprowadzania. zmian. w  aktualnym. stanie. rzeczy. nosi. miano. „efektu.
status quo”.. Wynika. ona. z  niechęci. poniesienia. straty. przez. decydenta..
U graczy.giełdowych.efekt.ten.prowadzi.do.zbyt.rzadkich.zmian.w port-
felu. i niezamykaniu. inwestycji.przynoszących. straty,. jako. że. zamknięcie.
inwestycji.spowodowałoby.u gracza.giełdowego.uczucie.wstydu.i bólu.spo-
wodowanego.nieudaną.transakcją.

Zakończenie

Odnoszenie. sukcesów. wiąże. się. nie. tylko. z  posiadaniem. określonej. wiedzy.
ekonomicznej,.ale.także.psychologicznej..Inwestorzy.nie.zawsze.postępują.ra-
cjonalnie..W sferze.poznawczej.postępują.według.określonych.wzorów.zacho-
wań,.kierując.się.na.przykład.nadmiernym.optymizmem.i pewnością.własnej.
wiedzy..Czasem.zaś.cechuje.ich.zbytni.konserwatyzm..W sferze.motywacyjnej.
można.dostrzec.u większości.z nich.niechęć.do.ponoszenia.strat,.księgowanie.
mentalne.czy.efekt.dyspozycji.

Jak.więc.widać,.gracze.korzystają.z różnych.reguł.przy.dokonywaniu.wybo-
rów.finansowych.–.opartych.na.kalkulacji,.rozpoznawaniu,.ale.i na.emocjach..
Większość.ich.decyzji.finansowych.wiąże.się.z ryzykiem,.definiowanym.jako.
wielkość.straty,.prawdopodobieństwo.straty.lub.wariancja.(rozrzut).wyników..
Na.decyzje.podejmowane.w warunkach.ryzyka,. istotny.wpływ.mają.emocje.
–.zarówno.doświadczane,.na.przykład. lęk,. jak. i przewidywane,.na.przykład.
żal.[Wiener.2009,.s..76]..Ich.odczuwanie.może.prowadzić.do.nieefektywnych.
zachowań. decyzyjnych. [por.. Zaleśkiewicz. 2012,. s.. 126]. oraz. skłonności. do.
popełniania.błędów.[Zalewski,.Zaleśkiewicz.2011,.s..120].
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Większość. błędów. popełniają. niedoświadczeni. inwestorzy,. ale. również.
„starzy.wyjadacze”.ulegają.często.mirażowi.łatwych,.wysokich.zysków..Wielu.
graczy.podejmuje.decyzje.ryzykowne,.choć.tylko.część.z nich.nosi.znamiona.
racjonalności..Zdaniem.wielu.inwestorów,.duże.spadki,.czasem.o kilkanaście.
albo.więcej.procent,.to.doskonała.okazja.do.zakupu.przecenionych.akcji..Bo.
przecież,.skoro.spada,.to.będzie.rosnąć..Otóż.–.niekoniecznie..Takie.zaś.postę-
powanie.zyskało.miano.“łapania.spadających.noży”..

Jednym.z najczęściej.popełnianych.błędów.jest.zachłanność.i nieumiejęt-
ność.pogodzenia.się.ze.stratą..Jeśli.inwestor.kupił.akcje,.które.wkrótce.po.za-
kupie.zdrożały,.mógł.sprzedać.je.z 50%.zyskiem,.ale.moment.ten.przegapił..
Wciąż.miał.jednak.możliwość.sprzedania.ich.po.cenie.o 35%.wyższej..Uznał.
jednak,.że.to.tylko.korekta..Często.się.zdarza,.że.za.stwierdzeniem.„to.tylko.
korekta”.kryje.się.psychologiczna.niemożność.przyznania.się.do.niewielkiego.
błędu..Graczowi.jest.po.prostu.głupio.przed.samym.sobą,.że.miałby.zadowo-
lić.się.mniejszym.zyskiem,.skoro.łatwo.mógł.zarobić.znacznie.więcej..Jednak.
największym.błędem,.jak.twierdzą.doświadczeni.inwestorzy,.jest.nadzieja,.że.
kupione.walory.beż.żadnych.szczególnych.powodów.nagle.pójdą.w górę.i po-
zwolą. na. odrobienie. wcześniejszych. strat.. Jak. tego. uniknąć,. wskazują. coraz.
liczniejsze.pozycje.na.rynku.wydawniczym,.skierowane.nie.tylko.do.wytraw-
nych. inwestorów,. ale. i  początkujących.graczy. [Bulkowski.2011;.Faith.2011;.
Faith.2012;.Komar.2011;.Tharp.2012;.Zaleśkiewicz.2008,.ss..29–56;.Zalewski.2010].

Na.zakończenie.dodać.jeszcze.można,.że.wielu.gubi.po.prostu.„żądza.pie-
niądza”,.zaś.ryzyko.jest.nieodłącznym.elementem.tej.specyficznej.„gry.na.kra-
wędzi”..Warto.jednak.pamiętać,.o czym.przekonują.Zalewski.i Zaleśkiewicz.
[2011,.s..4],.że.„nie.ma.nic.za.darmo,.a łatwe.pieniądze.nie.istnieją”..
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