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WSTĘP 

 

W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci zachodziły znaczące zmiany   

w społeczeństwie, które nie ominęły także środowiska pracy (Dewe, 2004). 

Zmieniające się warunki społeczne wpłynęły w sposób znaczący na 

przemiany społecznych, organizacyjnych, oraz związanych z samą 

jednostką funkcjonującą w miejscu pracy, mechanizmów kształtujących 

charakter wykonywanej pracy, oraz wyzwania i problemy związane z jej 

wykonywaniem. Jednym z charakterystycznych zagadnień szczególnych 

związanych z tą tematyką jest problematyka obciążeń psychicznych 

związanych z wykonywaną pracą, w tym stresu psychologicznego. 

Problemy dotyczące stresu w miejscu pracy skłoniły w ostatnich 

dziesięcioleciach do podjęcia badań, głównie dotyczących związku między 

stresem i wymiarami zdrowie/choroba oraz pomiędzy stresorami 

związanymi z pracą i rezultatami psychicznego obciążenia pracą (Cooper     

i Payne, 1987; Warr, 1999). 

Coraz więcej badaczy (Kenny, Cooper, 2003; Levi, Sauter,                  

i Shimomitsu, 1999) podkreśla, że w podejmowanych badaniach 

niedostateczną uwagę zwraca się na możliwości związane                         

z konstruowaniem i wykorzystywaniem w praktyce specyficznych 

interwencji zarządzania stresem w miejscu pracy. Mupfhy i Sauter (2003) 

w przeglądzie badań dotyczących takich interwencji wykonanych               

w przeciągu ostatnich 20 lat, zauważają natomiast jednocześnie stale 

rosnące zainteresowanie tym zagadnieniem (Bunce, 1997; Murphy, 1984, 

1996; Newman i Beehr, 1979; Van der Klink, Blonk, Schene, i Van Dijk, 

2001). 

Postępujący w czasie wzrost zainteresowania praktycznymi 

możliwościami prowadzenia interwencji, mającymi wpływać na sposoby 
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radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, współwystępował z ogólnym 

rozwojem wiedzy dotyczącym funkcjonowania człowieka w sytuacji 

stresogennej. Pojawiająca się mnogość ujęć teoretycznych, odwołujących 

się do różnorodnych modeli wyjaśniających funkcjonowanie człowieka, 

oraz postęp w rozumieniu szczegółowych procesów wewnątrzosobowych   

i społecznych, istotnych na tym polu wiedzy, zaowocowały znaczną 

różnorodnością wykorzystywanych w praktyce programów 

interwencyjnych, służących poprawie umiejętności radzenia sobie 

człowieka w sytuacji stresogennej w miejscu pracy. 

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na zdolności 

mierzenia się z sytuacją stresogenną oraz stosowane w rzeczywistości 

sposoby radzenia sobie ze stresem, są procesy emocjonalne. Rola emocji      

w miejscu pracy zyskuje coraz większe zainteresowanie badaczy 

teoretycznych i praktyków szukających skutecznych sposobów służących 

poprawie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem w miejscu 

pracy. Dla przykładu, Barabasz (2002) zwraca szczególną uwagę na 

potrzebę projektowania i stosowania efektywnych programów 

interwencyjnych, służących poprawie zarządzania emocjami w miejscu 

pracy. Przyczyny takiego stanu rzeczy wiążą się oczywiście także                

z dostrzeżoną potrzebą zrozumienia pełnego obrazu ludzkiego 

funkcjonowania w sytuacji społecznej, mogącej rodzić określone 

konsekwencje dla funkcjonowania wewnętrznego człowieka, a następnie 

zwrotnie ponownie na jego uczestniczenie w sytuacjach społecznych.         

Z przypadkiem takiego rodzaju zależności mamy do czynienia także           

w sytuacji stresu psychologicznego w ogólności oraz stresu w miejscu 

pracy, jako jego przypadku szczególnego. 

Aby pełniej zrozumieć ludzkie zachowanie, trzeba uwzględnić rolę 

jaką odgrywają w nim emocje. Zainteresowanie zjawiskami 

emocjonalnymi w obecnych czasach nabiera coraz większego znaczenia, 
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trwa, choć przez wiele dekad badaniu uczuć i emocji w psychologii nie 

poświęcano dostatecznej uwagi. 

W kulturze Zachodu od wieków istnieje silnie zakorzenione 

przeciwstawienie ciała i umysłu. W związku z tym zupełnie oczywiste 

wydaje się istnienie przewagi umysłu nad ciałem, myślenia nad emocjami, 

i wynikająca stąd wyższość wszystkiego co umysłowe nad tym co cielesne. 

Podejście takie podkreśla racjonalno-logiczne aspekty funkcjonowania 

człowieka i charakteryzuje się też traktowaniem emocji jako czynnika        

w zasadzie niepożądanego, utrudniającego obiektywne i racjonalne 

zachowanie, przez co należy je poddać silnej kontroli. Przeważa ono także 

w teoriach dotyczących stresu pracy, wywierając dominujący wpływ na 

stosunek do człowieka i utrudniając rozwój badań związanych                    

z problematyką emocji w środowisku pracy. Nawet w obszarze stresu 

zawodowego i interwencji nakierowanych na radzenie sobie z nim, 

znaczeniu emocji poświęca się niewiele miejsca. 

Bycie „emocjonalnym” odzwierciedla tu skłonność do słabości           

i chwiejności, które są postrzegane jako niechciane i niepożądane cechy       

u pracowników w większości zawodów. W efekcie tego także kadra 

kierownicza przedsiębiorstw i instytucji przyjęła i sprzyjała utrzymywaniu 

się tego systemu wartości zawodowych, szczególnie od połowy XX wieku, 

gdy praca stanowiła podstawowy element składowy dla zrozumienia 

struktury organizacyjnej. Funkcjonowanie człowieka w warunkach pracy 

sprowadzano do wykonywania zadań i posiadania odpowiedniej wiedzy, 

umiejętności i zdolności potrzebnych do jej wykonania. Nie zwracano 

wówczas dostatecznej uwagi na istniejące w środowisku pracy czynniki 

emocjonalne, stanowiące ważny aspekt funkcjonowania pracowników. 

Innym wytłumaczeniem deprecjonowania emocji w miejscu pracy może 

być pojawienie się w psychologii podejścia poznawczego, 
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odzwierciedlającego rozumienie zachowań człowieka jako rezultat 

poznawczego procesu oceny. 

W późniejszym okresie systematyczny rozwój paradygmatu 

behawioralno-poznawczego, przy jednoczesnym pojawieniu się                    

i okrzepnięciu nowych paradygmatów badawczych, spowodował 

zwiększające się zainteresowanie badaniem emocji, także w odniesieniu do 

zagadnień szczegółowych i praktycznych. Sprzyjał temu także rozwój 

technik pomiaru i przyjęcie nowych sposobów konceptualizacji 

zachowania (w tym zjawisk emocjonalnych). Spowodowało to pojawienie 

się, w badaniach dotyczących funkcjonowania człowieka w kontekście 

wykonywanej pracy, psychologicznych konstruktów odwołujących się 

wprost lub pośrednio do kategorii emocji. Jednocześnie, z czasem 

akceptację środowiska naukowego zdobyły teorie lingwistyczne                   

i perspektywa narracyjna. Większe znaczenie zaczęto przypisywać też 

autorefleksji i jej znaczeniu w funkcjonowaniu człowieka w aspekcie 

zawodowym. Pojawienie się tych sposobów ujmowania zachowania             

i funkcjonowania człowieka, w ogólności spowodowało poszerzenie 

zakresu możliwości analizowania zjawisk o charakterze emocjonalnym, 

oraz umożliwienie jeszcze skuteczniejszego wykorzystywania opartych na 

nich konstruktów, w analizie zjawisk społecznych i w propozycjach działań 

praktycznych. W ostatnich latach szczególnie duże zainteresowanie budzi 

zagadnienie inteligencji emocjonalnej, szerzej otwierając drzwi 

uwzględnieniu roli emocji w opisie i wyjaśnianiu zachowania człowieka. 

Także badania nad stresem w miejscu pracy coraz silniej odnoszą się 

do tematu emocji. Wygląda na to, by w rozpatrywaniu funkcjonowania 

człowieka w omawianym kontekście uznać emocje jako istotną domenę 

badania naukowego. Lewis i Haviland (1993) sugerują, by badanie emocji 

uzyskało status naukowy równy statusowi jaki ma badanie poznania. 

Powstające teorie i konstrukty pojęciowe mogą służyć poznawaniu roli 
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emocji jako emocji, a nie tylko jako zjawisk towarzyszących ocenie 

poznawczej. Nie znaczy to bynajmniej, że ma się zmniejszyć 

zainteresowanie rolą procesów poznawczych w życiu zawodowym. 

Miejsce pracy oferuje niemało okazji do doświadczania 

różnorodnych emocji. Badania nad stresem pracy i mechanizmami radzenia 

sobie wyraźnie ujawniają ważność emocji związanych z pracą. Radzenie 

sobie z emocjami, szczególnie  negatywnymi, jest jednym z głównych 

czynników służących zrozumieniu ich roli w warunkach intensywnego 

stresu pracy. We współczesnym środowisku zawodowym, stres w coraz 

większym stopniu powodowany jest przez czynniki trudno kontrolowalne 

przez pracowników. Także dla jakości funkcjonowania w relacjach 

interpersonalnych, ważna jest umiejętność skutecznego radzenia sobie         

z doświadczanymi emocjami. 

Badania dotyczące zjawisk emocjonalnych w środowisku pracy 

(Fineman, 2000; Fineman, 1993; Ashkanasy, Hartel i Zerbe, 2000; Fisher     

i Ashkanasy, 2000) odsłaniają swój ogromny potencjał, zwłaszcza gdy 

dostrzeżemy możliwości praktycznego zastosowania wiedzy o emocjach 

dla poprawy funkcjonowania osób wypełniających swe role zawodowe. 

Możliwości te wiążą się przede wszystkim z zawodami usług społecznych, 

gdzie relacje interpersonalne odgrywają kluczową rolę, przy czym od 

odpowiedniego zarządzania emocjami zależą rezultaty podejmowanych 

interakcji, a tym samym realizacja celów stawianych przez pracodawców. 

Szczególne znaczenie emocji przypisuje się w realizacji funkcji 

menedżerskich, co podkreśla się w najnowszych pracach badawczych na 

temat przywództwa, tożsamości, zmian organizacyjnych, wskazując na 

istotną rolę zarządzania emocjami jako kluczowego czynnika sukcesu 

organizacyjnego (Senge, 1998; Styhre i in., 2002). 

Fineman (2001), Mumby i Putnam (1992) oraz inni badacze 

zastanawiają się nad tym, w jaki sposób pracownicy doświadczają               
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i wyrażają emocje oraz jak nimi zarządzają, szczególnie wówczas, gdy ma 

to kluczowe znaczenie na określonym stanowisku pracy. Obserwując 

dokonania poczynione w tym obszarze w ostatnich latach można uznać, że 

zainteresowanie sposobami zarządzania personelem zaczyna przenosić się 

ze sfery zewnętrznych zachowań na obszar wewnętrznych odczuć 

pracowników. Dopóki jednak emocje nie zyskają pełnego prawa bytu         

w teoriach organizacji i zarządzania, wiedza o nich w tym kontekście 

pozostanie peryferyjna, co może utrudnić wzrost efektywności zarządzania. 

Potrzebę zwrócenia uwagi na emocje odkryto przede wszystkim 

badając współgranie między emocjami klienta i pracownika, zwłaszcza       

w działach obsługi klientów. Emocje jednej osoby mogą wywierać na stan 

emocjonalny innej, co dotyczy zjawiska „zarażania się” emocjami 

(Hatfield, Caccioppo i Rapson, 1994). Występuje ono w sytuacjach 

zawodowych, towarzyskich i rodzinnych. Zjawisko to powoduje także 

określone skutki dla funkcjonowania pracowników w kontekście 

zawodowym, szczególnie widoczne w procesie pracy zespołowej, gdzie 

określona reakcja emocjonalna jednego z członków zespołu (negatywna 

bądź pozytywna) przenosi się i „zaraża” pozostałych jego członków. 

Praktyczne skutki emocjonalnego zarażania mogą dotyczyć każdego 

pracownika, wywierając wpływ na funkcjonowanie całej organizacji. 

Początkowo badania nad rolą emocji w miejscu pracy koncentrowały 

się na tzw. pracy emocjonalnej (emotional labor), rozumianej jako sposób 

radzenia sobie z własnymi emocjami oraz z emocjami innych, z którymi 

pracownik wchodzi w interakcje (Ashforth i Humphrey, 1993; Morris           

i Feldman, 1996, Fineman, 1993). Zjawisko to obserwowane jest głównie    

u przedstawicieli zawodów usług społecznych, wśród których możemy 

wyróżnić np. badaną w niniejszym opracowaniu grupę pracowników 

administracji wyższej uczelni. Wypełnianie czynności związanych z tą 

grupą zawodów wymaga między innymi prezentowania przez pracownika 
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określonego wizerunku, niezależnie od tego, czy ma on na to w danej 

chwili ochotę, czy też nie. Wymagania takie są związane z bardzo 

surowymi normami i oczekiwaniami określającymi sposób i zakres 

okazywania emocji. W sytuacji zawodowej wymaga się od pracowników 

wyrażania emocji, których w ogóle nie czują, nakazując ukazywanie tego, 

co pracodawca uznał za stosowne w danej sytuacji. Jeszcze trudniejsze 

może być zakazywanie wyrażania rzeczywiście doświadczanych emocji. 

Takie narzucanie wymogów organizacyjnych więże się z uznaniem, że 

skuteczne panowanie nad emocjami może odgrywać kluczową rolę            

w odbiorze pracownika przez klientów, wpływając na sposób postrzegania 

przez nich całej organizacji. 

Niekorzystny klimat emocjonalny w miejscu pracy może 

powodować negatywne konsekwencje dla samych pracowników, jak            

i hamować rozwój danej firmy, instytucji lub organizacji, osłabiając jej 

efektywność i pozycję zajmowaną we współczesnym świecie opartym na 

konkurencyjności. Ryzyko występowania takich konsekwencji potwierdza 

potrzebę podjęcia wysiłku skierowanego na wypracowanie strategii 

radzenia sobie z emocjami, nie tylko na poziomie jednostkowym, ale także 

zbiorowym.  

Jeśli zauważymy i docenimy fakt, że emocje są elementem 

kluczowym dla kształtowania postaw i zachowań w środowisku 

zawodowym, a praca emocjonalna stanowi ważny element codziennego 

życia pracownika, to istotną rolę w umiejętnym radzeniu sobie z emocjami 

w miejscu pracy pełni ich właściwa regulacja, opisywana                         

m. in. w konstrukcie inteligencji emocjonalnej. Niektórzy teoretycy 

twierdzą, że inteligencja emocjonalna jest węższym pojęciem, związanym 

z dyspozycjami powiązanymi z emocjami, do których zalicza się percepcję, 

rozumienie oraz kontrolę emocjonalną. Większość autorów uważa jednak, 

że inteligencja emocjonalna jest związana z ogólną, klasycznie pojmowaną 
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inteligencją, choć jest od niej odmienna. Postrzegana jest jako kluczowe 

dla relacji społecznych kompetencje, takie jak: empatia, zarządzanie 

czasem, podejmowanie decyzji i praca w zespole (Goleman, 1997).  

Ashkanasy i Daus (2002) odwołując się do badań i własnych 

obserwacji dowodzą, iż inteligencja emocjonalna ma zdecydowanie 

pozytywne implikacje dla pracy zespołowej. Twierdzą też, iż tylko osoby 

odznaczające się stosunkowo wysoką inteligencją emocjonalną potrafią 

regulować swoje własne emocje oraz emocje innych, a także dla uzyskania 

pozytywnych efektów wykorzystywać informacje płynące z emocji             

w procesie podejmowania decyzji, wykazując umiejętności kształtowania 

konstruktywnych relacji pomiędzy pracownikami.  

O możliwości rozwoju inteligencji emocjonalnej odbywającego się 

w  formie treningu mówi Leslie S. Greenberg (2002), twórca podejścia 

opartego o coaching emocjonalny, wykorzystanego jako podstawa 

opisywanego w niniejszej dysertacji Treningu Regulacji Emocji (TRE), 

opracowanego w celu usprawniania emocjonalno-poznawczo-

behawioralnego funkcjonowania człowieka. 

Głównym celem niniejszej pracy jest prezentacja metody                    

i przedstawienie wyników badań nad programem interwencyjnym, 

mającym wpłynąć na poprawę adekwatnego stosowania sposobów radzenia 

sobie ze stresem pracy, poprzez lepsze wykorzystanie emocji. Istotnym 

założeniem metody miała być też poprawa długofalowych efektów 

radzenia sobie – ogólnych wskaźników zdrowia. 

Trening Regulacji Emocji został skonstruowany w oparciu                 

o istniejące programy interwencyjne stosowane w celu pomocy 

pracownikom w radzeniu sobie ze stresem zawodowym, z wykorzystaniem 

wyników badań prowadzonych w tym zakresie. Opisywany jest                 

w kontekście konstruktów regulacji emocji i pracy emocjonalnej, jako 

powiązanych ze sobą zjawisk. Dodatkowo, zastosowanie podejścia 
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opartego o coaching emocjonalny, opracowany w ramach Terapii 

Skoncentrowanej na Emocjach przez L. Greenberga może być 

wypełnieniem postulatów wielu teoretyków i badaczy stresu zawodowego, 

dotyczących potrzeby opracowania interwencji mającej usprawnić radzenie 

sobie z emocjami w miejscu pracy. 

W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono zagadnienia 

teoretyczne wiążące ogólną problematykę stresu, radzenia sobie z nim          

i stresu zawodowego. W rozdziale drugim zreferowano zjawiska dotyczące 

roli emocji w sytuacji pracy, odzwierciedlające aktualny stan wiedzy z tego 

zakresu. Opisano zjawisko pracy emocjonalnej z uwzględnieniem różnych 

sposobów jej ujęcia. Najszerzej zostało opisane pojęcie regulacji emocji 

jako podłoża interwencji będącej tematem tej rozprawy. Rozdział trzeci 

zawiera przegląd badań interwencji służących usprawnianiu zarządzania 

stresem w miejscu pracy oraz opis programu zastosowanego                       

w prezentowanych tutaj badaniach. Rozdziały 4 – 7 stanowią omówienie 

metodologicznych podstaw przeprowadzonych badań empirycznych. 

Nakreślono tu problem badawczy, hipotezy badawcze, metodę i strategię 

badań oraz scharakteryzowano grupę badawczą. W tej części rozprawy 

zawarto prezentację wyników badań własnych wraz z analizą, interpretacją 

i dyskusją. 
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ROZDZIAŁ 1 

 1  STRES I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – 
TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ 

 1.1  Stres i radzenie sobie ze stresem w paradygmacie relacyjnym 

We wczesnych koncepcjach stres był ujmowany zasadniczo jako 

(Makowska, Poprawa, 2001): 

a) szczególnego rodzaju sytuacja (trudne, „stresujące” wydarzenie 

życiowe) lub zespół szkodliwych czynników oddziałujących na 

człowieka (stresory), 

b) niespecyficzny lub specyficzny stan psychofizjologiczny 

(organizmu) wyrażający się przede wszystkim negatywnymi 

emocjami lub zjawisko szerzej jako reakcja człowieka na stawiane 

mu szczególne wymagania. 

W każdym z tych podejść podkreślano inne uwarunkowania i sposób 

przejawiania się zjawiska stresu, łącząc ze sobą podejścia biologiczne, 

społeczne i psychologiczne. We współczesnej psychologii stres nie jest 

lokalizowany ani w jednostce, ani w otoczeniu, ale odnosi się do 

określonego rodzaju relacji (interakcji, transakcji) między nimi. Zwykle 

traktowana jest ona jako zakłócenie lub zapowiedź zakłócenia równowagi 

pomiędzy zasobami lub możliwościami jednostki z jednej strony,                 

a wymaganiami otoczenia z drugiej. 

Najbardziej znaną i uznawaną przez badaczy współczesną teorią stresu 

jest koncepcja transakcyjna, oparta na poznawczym modelu stresu                

i radzenia sobie ze stresem w opracowaniu Lazarusa i Folkman (1984). 

Zawarta jest w niej próba wyjaśnienia tego zjawiska, w oparciu                   
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o wzajemną, dynamiczną interakcję (transakcję) między człowiekiem          

a otoczeniem (Dewe, Cox, i Ferguson, 1993; Härenstam, Theorell,               

i Kaijser, 2000; Latack i Havlovic, 1992; Lazarus i Folkman, 1984; 

McCrae, 1984). Pojęcie „transakcji” w koncepcji Lazarusa oznacza, że 

jednostka wraz z aktualnym kontekstem sytuacyjnym stanowią całość o 

właściwościach niesprowadzalnych do sumy elementów składowych. 

Koncepcja tego badacza łączy więc oba wymienione powyżej sposoby 

wyjaśniania zjawiska stresu. Taki sposób ujęcia podkreśla zarówno rolę 

uwarunkowań wewnętrznych osoby uczestniczącej w sytuacji stresogennej, 

z całym jej psychobiologicznym wyposażeniem, jak i czynników 

zewnętrznych pochodzących z otoczenia. Koncepcja ta zostanie 

przedstawiona szerzej ze względu na obecne w niej podkreślenie znaczenia 

i roli procesów radzenia sobie ze stresem. 

 

 

 Stresowy charakter danej transakcji człowieka ze światem określają 

dwa podstawowe psychologiczne procesy, ocena poznawcza (cognitive 

appraisal) i radzenie sobie (coping), traktowane jako czynniki 

pośredniczące. Według Lazarusa proces radzenia sobie ze stresem obejmuje 
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Ryc 1: Teoretyczny model procesu oceny i radzenia sobie (Folkman i Greer, 2000). 
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podejmowanie przez jednostkę poznawczych i behawioralnych wysiłków, 

by sprostać określonym zewnętrznym i/lub wewnętrznym wymaganiom, 

które są oceniane przez nią jako obciążające albo przewyższające osobiste 

zasoby (Folkman i in., 1986; Folkman, Bernstein, Lazarus, 1987). 

Określenie „radzenie sobie” odnosi się do sprostania lub podołania, czyli 

zredukowania, umniejszenia, tolerowania lub opanowania wymagań 

stresowej sytuacji. Wyróżnione przez Folkman pojęcie radzenia sobie 

skoncentrowanego na znaczeniu łączy się z poszukiwaniem sensu 

(znaczenia) doświadczanego zdarzenia stresowego i służy adaptacji. 

Podstawowym celem tych procesów jest osiągnięcie lub utrzymanie 

określonego dobrostanu (well-being) oraz adaptacji do wymogów własnych 

i stawianych przez środowisko zewnętrzne. 

 1.1.1  Procesy poznawcze w stresie i radzeniu sobie z nim 

W każdym momencie spotkania się (encounter) ze światem 

dokonywana jest specyficzna ocena poznawcza zaistniałej sytuacji. Jest to 

proces wartościowania, poprzez który jednostka ocenia osobiste znaczenie 

transakcji z otoczeniem. Przybiera ono dwie formy: oceny pierwotnej 

(primary appraisal) i wtórnej (secondary appraisal). W ocenie pierwotnej 

osoba dokonuje osądu (judgment) znaczenia danej transakcji dla swego 

dobrostanu, odnośnie tego czy dana konfrontacja z otoczeniem spowoduje 

zaangażowanie ważnych osobistych wartości lub celów (Folkman, 

Bernstein, Lazarus, 1987). Ocena taka może być następującej treści: 

a) transakcja nie ma znaczenia, jest nieistotna (irrelevant), 

b) ma walor sprzyjająco-pozytywny (benign-positive), 

c) jest stresująca (stressful) (Folkman, 1984). 
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Sytuacja oceniana jako nieistotna jest obojętna dla oceniającego. 

Gdy jest obdarzona sprzyjająco-pozytywnym znaczeniem, jest postrzegana 

jako korzystna czy pożądana ze względu na dobrostan. O stresującym 

charakterze sytuacji decyduje dołączenie się procesów oceny wtórnej („Co 

mogę z tym zrobić?”) do procesów oceny pierwotnej („Co to dla mnie 

znaczy?”). Proces oceny wtórnej polega na dokonaniu oszacowania 

możliwości radzenia sobie z daną sytuacją stresową. 

Dokonanie następujących po sobie ocen, pierwotnej i wtórnej, 

wpływa na określenie: 

a) mniej lub bardziej wyraźnej oceny zaistniałej sytuacji jako potencjalnej: 

szkody lub straty, groźby, wyzwania lub jakiegoś ich połączenia; 

b) intensywności odpowiedzi emocjonalnej, która towarzyszy tej ocenie. 

Proces oceny wpływa na kolejny etap radzenia sobie. 

W rzeczywistej konfrontacji stresowej nie dokonuje się wyraźnego 

rozróżnienia obu procesów oceny, gdyż one łącznie składają się na 

postrzeganie stresowego charakteru danego wydarzenia. Wynikać to może 

z tego powodu, że podejmowanie takich prób rozróżnienia utrudniałoby 

podejmowanie odpowiednich wysiłków zaradczych oraz stąd, że charakter 

procesów oceny poznawczej jest najczęściej nieświadomy dla jednostki. 

Procesy takie zachodzą najczęściej bezrefleksyjnie, nieświadomie, a nawet 

automatycznie i dzieją się w oparciu o wyuczone, częściowo już we 

wczesnych etapach rozwojowych, wzorce znaczeń afektywnych 

(Makowska, Poprawa, 2001). 

Czynnikami wpływającymi na ocenę wtórną w danej konfrontacji 

stresowej są m.in.: 

1) wcześniejsze doświadczenia jednostki z podobnymi sytuacjami; 

2) uogólnione przekonania na temat siebie i świata; 

3) dostępność takich zasobów, jak morale, hart ducha jednostki; 

4) oszacowanie (assessment) zdrowia i energii; 
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5) umiejętności rozwiązywania problemów; 

6) wsparcie społeczne; 

7) zasoby materialne (Folkman, Schaefer, Lazarus, 1979; Coyne, Lazarus, 

1980). 

Zarówno ocena pierwotna, jak i wtórna, prowadzą do ustalenia czy 

konkretna transakcja między osobą a środowiskiem wpływa na jej 

pomyślność, dobrostan (well-being).  

Jeśli tak, ocena może przybrać jedną z trzech form: 

a) szkoda/strata (harm/loss), 

b) zagrożenie (threat), 

c) wyzwanie (challenge). 

Wyrażają one różny charakter danej transakcji dla osoby, wpływając 

na sposoby radzenia sobie z nią. Wyzwanie łączy się z potencjalną 

możliwością zdobycia czegoś. Ocena sytuacji jako mogącej wyrządzić 

szkodę, spowodować stratę lub zagrożenie powoduje pojawienie się 

negatywnych emocji, na przykład złości, strachu, czy lęku. Gdy sytuacja 

jest postrzegana przez osobę jako wyzwanie, doświadcza ona emocji 

pozytywnych, takich jak np. podniecenie, zainteresowanie (Folkman, 

1984). 

 1.1.2  Rola emocji w procesie radzenia sobie ze stresem 

Uczestnik stresowej transakcji podejmuje wysiłki mające na celu 

uporanie się zarówno z niekorzystnymi warunkami sytuacji, jak                     

i z pojawiającymi się negatywnymi i nadmiernymi emocjami (Griner          

i Smith, 2000). Ujmując to precyzyjniej, można mówić o dwóch 

podstawowych funkcjach radzenia sobie (Fleming, Baum, Singer, 1984; 

Lazarus, Folkman, 1984; McCrae, Costa, 1986): 
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a) regulacji stresowych emocji (mającej na celu zmniejszenie 

napięcia emocjonalnego), noszącej nazwę radzenia sobie 

skoncentrowanego na emocjach; 

b) zmianie stresogennej sytuacji (poprzez działanie służące zmianie 

otoczenia), czyli radzenia sobie skoncentrowanego na rozwiązaniu 

problemu. 

Pierwsza monografia Lazarusa dotycząca stresu i radzenia sobie 

(Lazarus, 1966) zawierała przegląd badań i sformułowaną, na bazie 

konstruktu oceny, teorię stresu psychologicznego. Teoria ta, oparta została 

na subiektywnym podejściu, w którym uznano że stres i emocja zależą od 

tego jak osoba oszacowuje transakcje ze środowiskiem. Samo pojęcie 

„transakcja” w ujęciu Lazarusa oznacza, że jednostka i jej aktualny 

kontekst sytuacyjny stanowią całość o właściwościach, których nie da się 

sprowadzić do sumy elementów składowych. 

W procesie jej formułowania stres był aspektem większego zbioru 

zagadnień, które zawierały emocje. Później konstrukt oceny był 

przekształcony tak, aby bardziej uwzględniać emocje (Lazarus, 1966). 

Początkowo, pojęcie radzenia sobie było łączone ze stresem, a nie               

z emocjami, a teoretycy emocji traktowali to pojęcie jako oddzielne od 

procesu emocjonalnego. 

W latach 90-tych XX w. autor dokonał kolejnego przeformułowania 

swojej koncepcji, proponując zastąpienie terminu „stres” słowem 

„emocje”, któremu nadał szersze, ogólniejsze znaczenie (Lazarus, 1990, 

1993b). Ta ostatnia propozycja zasługuje na szczególne uwzględnienie       

w świetle prezentowanych w tej rozprawie zagadnień, gdyż była 

katalizatorem przemiany postrzegania zjawisk dotyczących stresu                

i radzenia sobie. Najnowsze trendy w obszarze badawczym w tym zakresie 

polegają na przesunięciu akcentu z oceny poznawczej na emocje, będące 

składnikiem sytuacji stresowej. Przykładem takich doniesień są 
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wymienione przez Folkman i Moskowitz (2004) trzy kierunki badań 

dotyczących radzenia sobie ze stresem: 

1) radzenia sobie przez kontakt z emocjami (emotion-approach), 

2) regulacji emocji (emotion regulation), 

3) emocji pozytywnych w kontekście radzenia sobie (positive 

emotion and coping). 

Pierwsza z wymienionych przez badaczy forma radzenia sobie 

dotyczy aktywnego doświadczania i ekspresji emocji. Choć dotychczasowe 

wyniki badań nie pozwalają na wyciąganie jednoznacznych wniosków, 

skuteczne radzenie sobie powiązane jest w tym ujęciu z wyrażaniem 

emocji, natomiast brak emocjonalnej ekspresji lub trudności w jej zakresie 

w rzeczywistych sytuacjach stresowych utrudnia skuteczne radzenie sobie. 

 Druga z wymienionych form radzenia sobie to w rzeczywistości 

jeden ze sposobów ich regulowania, za pomocą którego osoba wpływa na 

to, jakie przeżywa emocje, jak i kiedy ich doświadcza, a także w jaki 

sposób je wyraża. Wynika stąd jasno, że radzenie sobie, mające na celu 

zmniejszenie negatywnych emocji lub wywołanie emocji pozytywnych, 

jest składową procesu regulowania emocji (Folkman i Moskowitz, 2004). 

Emocjonalny charakter konfrontacji stresowej odnosi się nie tylko do 

pojawienia się negatywnych emocji, ale głównie do nasilenia się 

pobudzenia emocjonalnego w obu kierunkach. Natomiast w skutecznym 

radzeniu sobie istotne jest zamierzone zmniejszanie negatywnych emocji     

i pobudzanie emocji pozytywnych (Folkman, Moskowitz, 2004; Heszen, 

Sęk, 2007; Ogińska-Bulik, Juczyński, 2008). W tym ujęciu emocje 

negatywne i pozytywne nie są traktowane dwubiegunowo, ale w sposób 

niezależny. 

Kolejna z form radzenia sobie wyróżniona przez Folkman                  

i Moskowitz (2004) odnosi się do pozytywnych emocji, które ułatwiają 

bardziej efektywne radzenie sobie. Badaczki wyszczególniły trzy rodzaje 
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aktywności zaradczych, opartych o pozytywne emocje (Folkman                  

i Moskowitz, 2000): radzenie sobie skoncentrowane na zadaniu, pozytywne 

przewartościowanie oraz nadawanie pozytywnego znaczenia zwyczajnym 

sytuacjom. Rolę emocji pozytywnych w skutecznym radzeniu sobie 

szczególnie uwypukliła Barbara Fredrickson (1998, 2000, 2001), 

podkreślając ich niespecyficzne działanie. Niespecyficzność ta została 

szerzej opisana w Teorii Budowania i Rozszerzania Pozytywnych Emocji 

(Broaden and Build Theory of Positive Emotions). 

R. Lazarus w monografii „Stress and Emotion. A New Synthesis” 

stwierdza, że: „radzenie sobie postrzegane jest niesłusznie, jako 

pojawiające się dopiero po wywołaniu emocji w celu regulowania jej, oraz 

odniesienia się do zjawisk ją wywołujących” (Lazarus, 1999, s.37). Dodaje: 

„Jest to niewłaściwe ze względu na to, że radzenie sobie jest integralnym 

składnikiem pobudzenia emocjonalnego. Ocena znaczenia zdarzeń zawiera 

w sobie zawsze oszacowanie tego, co może być w danej sytuacji zrobione, 

oraz czy zareagujemy przykładowo złością, lub lękiem. (...) Oddzielenie 

emocji od radzenia sobie zubaża złożoność i spójność procesu 

emocjonalnego, który w każdej chwili odnosi się do sposobów radzenia 

sobie z zaistniałą sytuacją” (Lazarus, 1999, s. 37). 

Dopełniając zagadnienia dotyczące związku radzenia sobie               

z emocjami, warto przytoczyć jeszcze inne wywody R.S. Lazarusa: 

„Powinniśmy postrzegać stres, emocję i radzenie sobie jako istniejące        

w związku typu część-całość. Rozdzielanie ich jest uzasadnione tylko dla 

komfortu prowadzenia analizy, ponieważ zniekształca ono rzeczywistą 

naturę tych zjawisk. Te trzy pojęcia: stres, emocja i radzenie sobie, są        

ze sobą związane tworząc zespół pojęciowy, z emocją jako pojęciem 

nadrzędnym, ponieważ zawiera ona w sobie zarówno stres jak i radzenie 

sobie” (Lazarus, 1999, s. 37). Autor podkreśla też, że radzenie sobie          

ze stresem jest nieoddzielne od emocji, od adaptacji do sytuacyjnych 
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wymagań i od samoregulacji. Radzenie sobie stanowi wskazówkę 

emocjonalnego doświadczenia, która pojawia się w procesie zmagania się 

osoby, zarówno z konkretną sytuacją, jak i ze swoimi reakcjami w czasie 

jej trwania. Umiejętność korzystania ze wskazówek jakie dostarczają 

emocje jest szczególnie istotna, kiedy osoba doświadcza negatywnych 

emocji. Badacz zaznacza, że adaptacja do sytuacyjnych wymagań jest 

bardziej konstruktywna, gdy obejmuje afektywne radzenie sobie, będące 

też wskaźnikiem adekwatności samoregulacji.  

Przytoczone powyżej rozważania Lazarusa dotyczące związku 

pomiędzy zjawiskami stresu, emocji i radzenia sobie są szczególnie istotne 

nie tylko dla wyjaśnienia powiązań między tymi zjawiskami, ale także ich 

podłoża, czy wręcz natury. Związek ten można ponadto traktować              

w kategoriach czysto analitycznych w odniesieniu do, mającego czysto 

pragmatyczny charakter, pierwotnego rozróżnienia tych trzech zjawisk, 

mogących w rzeczywistości być jedynie różnymi aspektami jednego i tego 

samego procesu. Warto zwrócić jednak uwagę, że założenie jedynie 

analitycznie pojmowanych związków pomiędzy tymi aspektami jednego 

procesu ma sens jedynie w sytuacji, gdy punktem wyjścia jest próba 

wyjaśnienia i określenia zjawiska stresu i powiązanych z nim procesów 

radzenia sobie. Próba opisania zjawisk emocjonalnych przy pomocy tego 

samego zespołu założeń nastręczać może znacznie większych trudności.1 

Ważniejsze jednak z perspektywy celów badawczych niniejszej 

pracy jest założenie o nierozerwalnym, czy to z analitycznego czy też 

materialnego punktu widzenia, związku tych trzech zjawisk (czy też 

aspektów), zarówno traktowanych w sposób ogólny, jak i szczegółowy. 

Badając możliwości kształtowania, modyfikowania, czy wręcz 

                                                 
1 Należy przy tym zauważyć, że w takiej sytuacji analityczność pierwotnego rozróżnienia, 
zgodnie z rozumieniem Lazarusa, może być nie do utrzymania. 
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wywoływania zjawisk z obszaru opisywanego przez te pojęcia, należy 

zawsze brać pod uwagę łączące je związki natury formalnej i materialnej. 

 1.1.3  Proces radzenia sobie ze stresem w ujęciu transakcyjnym 

O procesie radzenia sobie ze stresem mówimy, gdy osoba nie jest      

w stanie sprostać, w normalny znany sobie sposób, wymaganiom transakcji 

stresowej i zmuszona jest podjąć nadzwyczajne wysiłki (Lazarus, Folkman, 

1984). 

Rozważając zjawiska zachodzące podczas procesu radzenia sobie     

ze stresem, należy uwzględnić zarówno myślenie, doświadczanie emocji, 

jak i podejmowane przez człowieka działania. Ma to na celu ukazanie 

zarówno zmieniających się warunków dotyczących samej sytuacji, jak          

i aktywności poznawczej i behawioralnej podejmowanej przez osobę          

w celu zmodyfikowania tych warunków. 

Do właściwego ujęcia dynamiki procesu radzenia sobie, wymagana 

jest dłuższa perspektywa czasowa oraz uwzględnienie kontekstu 

sytuacyjnego i właściwości osoby. Możemy wówczas określić odległe        

w czasie następstwa, nazywane wynikami adaptacyjnymi. Oznacza to, że 

jakość wysiłków zaradczych stosowanych przez osobę, i związanych            

z nimi natychmiastowych rezultatów, wywołuje określony efekt dla 

zdolności przystosowania się człowieka do warunków życia. Adaptacyjna 

wartość radzenia sobie może odnosić się do takich kategorii jak: morale, 

zdrowie somatyczne, funkcjonowanie społeczne oraz zachowanie zasobów. 

Na podstawie badań na różnymi naturalnymi formami stresu 

(Lazarus i Folkman, 1985, Lazarus, 1984, 1993), można wyprowadzić 

następujące wnioski dotyczące przebiegu procesu radzenia sobie: 
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1) Stresująca sytuacja jest dynamicznym, rozwijającym się procesem,    

a nie statycznym, jednostkowym wydarzeniem; 

2) W każdym etapie spotkania, ludzie prawdopodobnie doświadczają 

pozornie sprzecznych stanów umysłowych i emocji; 

3) Ludzie radzą sobie na rozmaite sposoby (Folkman i Lazarus, 1980). 

Różnorodność strategii radzenia sobie mogłaby znaczyć, że osoby 

odpowiadają na inne aspekty każdego etapu radzenia sobie               

ze stresem i że wypróbowują różne strategie zajmując się tylko 

jednym aspektem. Również godne uwagi jest to jak i kiedy ludzie 

korzystają ze wsparcia społecznego. Kiedy społeczne wsparcie jest 

potraktowane jako aspekt radzenia sobie, nie jest stałą cechą 

społecznego świata, ale procesem, który zmienia się w konkretny 

sposób; 

4) W danej fazie konfrontacji stresowej istnieją istotne różnice 

indywidualne w sferze emocji, w dużej części odzwierciedlające 

indywidualne różnice w ocenie poznawczej i radzeniu sobie; 

5) W każdej konfrontacji stresowej ludzie używają różnorodnych 

strategii radzenia sobie, stosując większość spośród głównych 

rodzajów strategii; 

6) Jeśli jednak porównać zachowanie tych samych osób w różnych 

konfrontacjach stresowych, to okazuje się, że niektóre ze strategii 

wykazują większą stałość niż inne. Przykładem takiej względnie 

stałej strategii jest pozytywne przewartościowanie, podczas gdy 

poszukiwanie wsparcia społecznego zmienia się w różnych 

sytuacjach stresowych; 

7) Także w obrębie tej samej sytuacji radzenie sobie zmienia się            

w miarę jej trwania i ma odmienną charakterystykę w różnych 

fazach; 
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8) Radzenie sobie zależy od oceny, czy można coś zrobić, aby zmienić 

sytuację (ocena wtórna). Jeżeli przyczyny stresu oceniane są przez 

osobę jako niepodatne na zmiany, przeważa radzenie sobie 

zorientowane na emocje; jeżeli natomiast uważa ona, że te 

przyczyny można kontrolować poprzez odpowiednie działanie, 

przeważa radzenie sobie zorientowane na rozwiązanie problemu; 

9) Wbrew potocznym poglądom na temat różnic międzypłciowych,      

w sytuacji stresowej określonego typu kobiety i mężczyźni 

przejawiają bardzo podobny wzór radzenia sobie. 

W literaturze naukowej pojawiają się dwa sposoby konceptualizowania 

procesu radzenia sobie. Pierwszy, dotyczący radzenia sobie ze stresem 

uwzględnia między innymi: odporność na stres, łatwość mobilizacji 

wysiłku, umiejętność koncentracji, możliwość ponoszenia długotrwałego 

wysiłku bez spadku efektywności, odporność na zmęczenie, łatwość 

regeneracji organizmu po wysiłku (Meichenbaum, 1985). Drugi nawiązuje 

do ogólnej teorii regulacji zachowania. Radzenie sobie w tym ujęciu odnosi 

się do wykorzystania zasobów intelektualnych, wyuczonych zdolności         

i umiejętności - głównie strukturalnych (Ratajczak, 2000). 

Proces zaradczy określany jest jako „świadomy lub nieświadomy 

wysiłek, związany z zapobieganiem, eliminowaniem bądź osłabianiem 

stresorów albo z tolerowaniem ich efektów w sposób najmniej szkodliwy” 

(Ratajczak, 2000, s. 73). Radzenie sobie ma też charakter adaptacyjny. Jeśli 

w wyniku pierwotnej oceny poznawczej sytuacja zostanie uznana za 

stresową, będzie uruchomiony proces zaradczy, którego przebieg zależeć 

będzie od oceny wtórnej. Stosowane sposoby zapobiegania sytuacji,           

ze względu na zmienność jej samej, ulegają zmianom. Nieadekwatnie 

używane strategie mogą prowadzić do podwyższenia stanu zagrożenia         

i stanowić dodatkowe źródło stresu. Można to ująć z innej strony, że 

skuteczny proces zaradczy to umiejętne gospodarowanie zasobami. 
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Posiadanie przez człowieka większych zasobów może się wiązać                

z ponoszeniem „kosztów psychologicznych”, ale też może prowadzić do 

większych sukcesów. Koszty psychologiczne powstają wskutek braku 

kompetencji „zarządzania” własnymi zasobami (Ratajczak, 2000). 

Wydatkowanie zasobów używanych w przebiegu procesu zaradczego 

powinno się opierać o umiejętności regulacji tych wysiłków, gdyż nieudane 

gospodarowanie zasobami może prowadzić do zaburzeń w radzeniu sobie 

zarówno z zewnętrznym zagrożeniem, jak i z wewnętrznymi źródłami 

stresu. Umiejętność właściwej oceny, wydatkowanych w procesie 

zaradczym zasobów, prowadzi do uniknięcia lub redukcji ewentualnych 

kosztów psychologicznych związanych z procesem radzenia sobie. W tym 

kontekście można wyróżnić strategie zaradcze adekwatne oraz 

nieadekwatne: nieadekwatne wobec otoczenia, wobec obiektywnego 

zagrożenia i wobec własnych zasobów, które mogą powodować 

przedwczesne ich wyczerpywanie się. 

Dokonywana przez osobę ocena podejmowanych wysiłków 

zaradczych jako wystarczających, zbyt małych, czy nadmiernych, zależy 

od ilości posiadanych zasobów. Człowiek o niewielkich zasobach 

osobistych, polegający na nadmiernie obciążających go strategiach 

zaradczych, może powodować stałe pogarszanie się własnej sytuacji. 

Wówczas radzenie sobie może być stresogenne i obciążone nadmiernymi 

kosztami, a kontynuowanie go może prowadzić do zużycia posiadanych 

zasobów. Początkowa sytuacja bezradności może przejść w sytuację 

bezsilności objawiającą się na przykład wypaleniem zawodowym, 

skrajnym wyczerpaniem, chronicznym przemęczeniem, a nawet 

całkowitym załamaniem się. Zmiany takiej sytuacji osoba może nie 

potrafić już dokonać o własnych siłach. 

Według Ratajczak, pojęcie radzenia sobie może być ubogacone         

w kontekście teorii regulacji zachowania, poprzez analizowanie go jako 
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procesu jednocześnie regulującego i regulowanego (Ratajczak, 2000). 

„Ponieważ człowiek ma ograniczone możliwości jednoczesnej regulacji 

dwu takich procesów, musi dokonać wyboru: albo uczyni wysiłek               

w kierunku przywrócenia równowagi (adekwatności) pozwalającej na 

osiągnięcie celu (z koniecznością zainwestowania dodatkowych zasobów), 

albo skieruje swoją uwagę na „przywołanie do porządku” własnych stanów 

emocjonalnych, tak by nie stanowiły one dodatkowej przeszkody                

w realizowaniu „procesu zaradczego”. To, na czym ostatecznie jednostka 

skupi swoją uwagę, będzie zależało od tego, jaką wartość przypisze celowi, 

którego osiągnięcie może być udaremnione, jaką wartość ma dla niej 

własne dobre samopoczucie oraz jak długo będzie w stanie tolerować 

dyskomfortowy stan napięcia psychicznego (emocjonalnego)” (Ratajczak, 

2000, s. 84). 

Istotne jest też wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy radzeniem sobie 

ze stresem (coping) i zarządzaniem stresem (stress management). Według 

Aldwin wszelkie zdolności rutynowe służące uporaniu się z problemami 

życiowymi określane są mianem zdolności zarządzania (np. umiejętność 

jazdy samochodem, znalezienia drogi do pracy, umiejętności służące 

wykonaniu czynności zawodowych itd.). 

Dopóki nie staną się rutynowymi i codziennymi umiejętnościami, są 

traktowane jako umiejętności radzenia sobie, potem nazywa się je 

umiejętnościami zarządzania. White (1974, s. 48, za: Aldwin, 1994) 

stwierdził: „To, że ktoś idzie do szkoły już 66 raz, nie należy do 

umiejętności radzenia sobie.” Oczywiste jest w tym rozumieniu, że 

umiejętności zarządzania mogą być rozwijane na bazie umiejętności 

radzenia sobie i nie określa się ich już jako strategii radzenia sobie 

(Aldwin, 1994), choć mogą one stanowić zasoby. Antonovsky (1979) 

nazywa je zgeneralizowanymi zasobami odpornościowymi. Aldwin 

stwierdza też, że style radzenia sobie są charakterystycznymi sposobami 
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radzenia sobie z problemami, a umiejętności zarządzania odnoszą się do 

specyficznych sytuacyjnie zdolności wykorzystywanych do zapobiegania 

lub unikania problemów. 

 1.1.4  Strategie stosowane w procesie radzenia sobie ze stresem  

Literatura dotycząca radzenia sobie zawiera opis strategii radzenia 

sobie ze stresem (np. Aldwin, 1994; Altshuler i Ruble, 1989; Band i Weisz, 

1988; Compas, Malcarne i Fondacaro, 1988). Są to konkretne zachowania    

i czynności psychiczne, stanowiące najbardziej szczegółowy poziom 

analizy struktury procesu radzenia sobie. Różnorodne zachowania               

i czynności podejmowane przez osobę w konkretnej sytuacji stresowej 

mogą pełnić taką samą funkcję. Wyodrębnienie takich grup zachowań           

i czynności pomaga w określeniu stosowanych przez jednostkę strategii 

radzenia sobie. 

Niektóre ze strategii można przypisywać do jednej z funkcji radzenia 

sobie (Folkman i Lazarus, 1980): regulacji negatywnych emocji (radzenie 

sobie skoncentrowane na emocjach) i zajmowania się problemem 

powodującym stres (radzenie sobie skoncentrowane na rozwiązaniu 

problemu). Powszechnie stosowany jest też inny podział funkcjonalny: 

radzenie sobie skoncentrowane na rozwiązaniu problemu, radzenie sobie 

skoncentrowane na emocjach, radzenie sobie skoncentrowane na unikaniu 

(Endler i Parker, 1994). 

Radzenie sobie skoncentrowane na rozwiązaniu problemu odnosi się 

do wysiłków skierowanych na rozwiązanie lub poradzenie sobie                 

z problemem, który jest przyczyną stresu. Służą temu przede wszystkim: 

poznawcze przekształcenie lub próby zmiany sytuacji. Zaliczane do tego 

stylu strategie polegają na: zbieraniu informacji, podejmowaniu decyzji, 
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planowaniu i rozwiązywaniu konfliktów, wysiłkach skierowanych na 

nabywanie zasobów radzenia sobie z problemem; lub mają charakter 

instrumentalny, opierający się o specyficzne dla sytuacji, ukierunkowane na 

zadanie działania (Lazarus i Folkman, 1984). 

Radzenie sobie skoncentrowane na emocjach jest charakterystyczne 

dla osób, które w konfrontacjach stresowych mają tendencję do 

koncentracji na sobie, głównie na niepożądanych myślach i emocjach, 

które są pobudzane przez stresory. Strategie zaradcze w tej grupie, 

zawierające też tendencję do fantazjowania i myślenia życzeniowego, mają 

na celu zmniejszenie napięcia emocjonalnego związanego z sytuacją 

stresową. Gdy to się nie udaje, może pojawić się przeciwny efekt w postaci 

zwiększonego poczucia stresu, wzrostu napięcia lub przygnębienia. 

Radzenie sobie skoncentrowane na unikaniu odnosi się do 

angażowania się w aktywności (np., rozrywka, społeczne wycofanie) 

niezwiązane ze stresującą sytuacją (Endler i Parker, 1990; Lazarus                 

i Folkman, 1984). Osoby, u których dominuje ten sposób radzenia sobie, 

mają tendencję do wystrzegania się myślenia, przeżywania i doświadczania 

tych sytuacji (Wrześniewski, 2000). 

Większa kontrola (wtórna ocena) jest związana z wyższymi 

poziomami radzenia sobie skoncentrowanego na rozwiązaniu problemu, 

jak: poszukiwanie informacji, rozwiązywanie problemu i działanie 

bezpośrednie służące rozwiązaniu problemu. Mniejsza kontrola jest 

związana z wyższymi poziomami radzenia sobie skoncentrowanego na 

emocjach, takimi jak ucieczka i unikanie, szukanie wparcia społecznego, 

dystansowanie się lub przeszacowanie poznawcze. Łączy się ona                 

z identyfikacją celów oraz z doświadczeniem skuteczności i kontroli          

w sytuacjach, które wydają się niekontrolowalne (np., Taylor i in., 1991). 

Często wymaga porzucenia poprzednich celów, których nie da się dłużej 
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utrzymać i zwrócenia się do nowych, realistycznych celów (Carver              

i Scheier, 1998). 

Sposoby, za pomocą których ludzie radzą sobie ze stresem są różne. 

Zależą od intensywności reakcji emocjonalnych danej osoby i jej zdolności 

regulowania emocji, podlegają też modyfikacjom w zależności od wyniku 

zmian w sytuacyjnych interakcjach między osobą a środowiskiem. Wyniki 

wielu badań sugerują, że ta sama strategia radzenia sobie może powodować 

odmienne rezultaty w różnych sytuacjach oraz ujawniają małą 

konsekwencję w stosowaniu określonych strategii radzenia sobie                

w różnych sytuacjach (np., Compas, Forsythe, i Wagner, 1988). 

Korzystny rezultat konfrontacji stresowej sprzyja ocenie samej 

sytuacji jako sprzyjającej, powstaniu zarówno pozytywnej emocji, jak           

i odpowiednich zachowań zaradczych. Jeśli rezultaty radzenia sobie nie są 

wystarczające, podejmowane są nowe wysiłki w celu uporania się                

z sytuacją. W tym momencie w procesie radzenia sobie pojawia się trzeci 

typ radzenia sobie – radzenie sobie oparte na znaczeniu. Dzięki temu 

typowi radzenia sobie osoba może zrezygnować z celów, które w jej ocenie 

są nie do utrzymania, może też sformułować nowe cele i dokonać oceny 

osiągniętych dotychczas korzyści. W tym typie radzenia sobie generowany 

jest pozytywny afekt, sprzyjający „oderwaniu” się od doświadczanego 

dystresu i pełniący dla osoby motywacyjną rolę w dalszym etapie radzenia 

sobie. Ten pozytywny afekt może współwystępować z afektem 

negatywnym (Folkman, 1997). 

Wyniki badań dotyczące efektywności radzenia sobie pokazują, że 

strategie radzenia sobie skoncentrowane na rozwiązaniu problemu są 

ogólnie rzecz biorąc adaptacyjne w łagodzeniu negatywnego wpływu 

stresu (Endler i Parker, 1994; Marx i Schulze, 1991), jednak dane 

pochodzące z badań nie są jednoznaczne. Inni badacze wykazali 

niekorzystny dla osoby wpływ użycia tego rodzaju strategii, związany       
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ze zwiększeniem się dystresu (np. Cheng, Hui, i Lam, 2000; Folkman, 

Lazarus, Gruen, i DeLongis, 1986). Strategie skoncentrowane na emocjach 

uznawane są najczęściej jako nieadaptacyjne (np. Aldwin i Revenson, 

1987; Holmes i Stevenson, 1990). Jednakże, w niektórych badaniach                 

(np., Levenson, Mishra, Hamer, i Hastillo, 1989) ujawniono, że takie 

strategie mogą być adaptacyjne w sytuacjach o ograniczonej możliwości 

kontroli. W sytuacjach kontrolowalnych badacze zgodnie stwierdzają 

adaptacyjną wartość strategii skoncentrowanych na rozwiązaniu problemu, 

albo według innego nazewnictwa - aktywnych (Collins, Baum, i Singer, 

1983; Forsythe i Compas, 1987; Vitaliano, DeWolfe, Maiuro, Russo,            

i Katon, 1990; Zakowski, Hall, Klein, i Baum, 2001). 

Wyniki badań empirycznych dostępnych w literaturze z zakresu 

stresu pokazują, że tzw. bierne strategie: skoncentrowane na emocjach lub 

na unikaniu mogą być także skuteczne w odpowiedzi na ważne wydarzenia 

życiowe, jak zgon członka rodziny, rozwód (Forsythe, Compas, 1987)           

i traumatyczne stresory, w rodzaju katastrofy żywiołowej czy wypadku 

(Forsythe i Compas, 1987), ale są nieefektywne w odpowiedzi na 

codzienne wydarzenia życiowe o mniejszym znaczeniu dla osoby i drobne 

codzienne utrapienia (Bowman i Stern, 1995; Forsythe i Compas, 1987). 

Według Heszen-Niejodek (2000a), w oparciu o ogólną wiedzę 

teoretyczną i materiał uzyskany z badań nad stresem, w następujący sposób 

można ująć uwarunkowania radzenia sobie w modelu osoba - sytuacja: 

a) przebieg radzenia sobie zależy zarówno od właściwości sytuacyjnych, 

jak i indywidualnych oraz od interakcji między tymi dwiema grupami 

czynników; 

b) wśród cech indywidualnych istotne znaczenie ma styl radzenia sobie; 

c) wśród właściwości związanych z sytuacją podkreśla się znaczenie 

kontrolowalności sytuacji; 
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d) w sytuacjach kontrolowalnych bardziej efektywne są strategie „czujne”, 

w sytuacjach niekontrolowalnych natomiast - strategie „unikowe”; 

e) ludzie na ogół potrafią dopasowywać zachowania zaradcze do 

obiektywnych wymagań sytuacji, stosując raczej te strategie, które w danej 

sytuacji są bardziej efektywne; 

f) warunkiem dopasowania strategii do wymagań sytuacji są właściwości 

stylu radzenia sobie (bogaty repertuar różnorodnych strategii i elastyczność 

w ich stosowaniu). 

 1.1.5  Style radzenia sobie ze stresem 

Pomimo rosnącego znaczenia pojęcia stylu radzenia sobie,                 

w badaniach nad stresem trudno w literaturze znaleźć jego wyraźną 

konceptualizację, czy choćby definicję. Pojęcie stylu na ogół odnoszone 

jest do względnie stałej, specyficznej dla jednostki tendencji, 

wyznaczającej przebieg radzenia sobie ze stresem, czyli ma status zmiennej 

osobowościowej (Krohne, 1996; Wrześniewski, 2000). 

Wśród czynników osobowych styl radzenia sobie uważany jest za 

szczególnie ważny jako dyspozycja indywidualna, bezpośrednio 

aktualizująca się w procesie radzenia sobie. Pomiędzy radzeniem sobie       

w rozumieniu stylu i rozumieniu aktualnego zachowania zachodzi 

zależność typu cecha-stan. Takie rozróżnienie między stylami i strategiami 

przyjmują na przykład Endler i Parker (1990), nawiązując do koncepcji 

lęku Spielbergera, który wyróżnia lęk-stan i lęk-cechę. 

We wcześniejszych pracach Lazarus i współpracownicy, którzy 

opierali się na danych empirycznych, nie przyjmowali pojęcia stylu 

radzenia sobie. Wynikało to przede wszystkim z traktowania stylu             

(w rozumieniu dyspozycyjnym) jako tradycyjnie rozumianej cechy. Taka 
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jego konceptualizacja przypisywała mu stałe właściwości, określające 

zachowanie się jednostki w sztywny, bez względu na wymagania 

konkretnej sytuacji, sposób. Jak stwierdza Heszen-Niejodek (2000b), 

Folkman i Lazarus zaproponowali jednak, aby przypisać osobie badanej 

posiadanie takiego czy innego stylu, jeżeli co najmniej pięciokrotnie 

badanie kwestionariuszem (WCQ) wykaże stałość ocen mierzonych 

strategii. 

Carver i Scheier i Weiuntraub (1989) też dokonali rozróżnienia 

miedzy stylem a strategią, ale w oparciu o teoretyczne podstawy teorii 

Lazarusa i o model samoregulacji zachowania. Proponują oni rozróżnienie: 

style to dyspozycje, strategie natomiast odnoszą się do sytuacyjnego 

radzenia sobie. 

Różnice między pojęciami stylu i strategii radzenia sobie prowadziły 

do szeregu nieporozumień, na co uwagę zwrócili m.in. Irena Heszen-

Niejodek i Kazimierz Wrześniewski. Według Heszen-Niejodek (2000b,       

s. 484), „[...] styl radzenia sobie to posiadany przez jednostkę, 

charakterystyczny dla niej repertuar strategii radzenia sobie z sytuacjami 

stresowymi”. Wrześniewski (1996, s. 46) natomiast określa, że styl to „[...] 

trwała, osobowościowa dyspozycja jednostki do określonego zmagania się 

z sytuacjami stresowymi”. Z definicji Heszen-Niejodek wynika, że na 

posiadany przez jednostkę styl składa się cały repertuar strategii. W ujęciu 

Wrześniewskiego styl radzenia sobie jest jednym z czynników 

determinujących strategie radzenia sobie. Gdy przypiszemy stylowi status 

cechy, styl radzenia sobie ze stresem można zdefiniować jako względnie 

stałą tendencję do stosowania specyficznych dla jednostki sposobów 

radzenia sobie, mających na celu usunięcie lub redukcję stanu stresu. 

Podsumowując wszystkie trzy terminy: proces, strategia i styl                     

w odniesieniu do radzenia sobie ze stresem, można stwierdzić                  

(za: Szczepanik, Stralau i Wrześniewski, 1996, s.188-189), że: styl jest 
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stosunkowo trwałą dyspozycją jednostki do określonego zmagania się         

z sytuacjami stresowymi. Strategia oznacza określone działania 

podejmowane przez osobę w konkretnej sytuacji stresowej. Natomiast 

proces radzenia sobie ze stresem jest rozumiany jako ciąg zmieniających 

się w czasie strategii. 

Endler i Parker odróżniają radzenie sobie od mechanizmów 

obronnych, za kryterium przyjmując udział świadomości, przy czym 

radzenie sobie ze stresem, w przeciwieństwie do mechanizmów obronnych, 

jest działaniem świadomym (Endler i Parker, 1994). Grigorenko (2000) 

uważa, że jedną z różnic między stylami a strategiami jest także udział 

świadomości, twierdząc, że stosowanie strategii, w odróżnieniu od stylów 

opiera się o świadomy wybór alternatywnych decyzji. Jednak stanowisko 

większości badaczy stresu jest niezgodne z takim punktem widzenia. 

 1.1.6  Zagadnienie elastyczności radzenia sobie ze stresem 

Efektywne radzenie sobie jest uzależnione od posiadania 

zróżnicowanego i szerokiego repertuaru strategii zaradczych i umiejętności 

ich właściwego stosowania w zmieniających się warunkach konfrontacji 

stresowej. Stąd uważa się, że elastyczne radzenie sobie, zarówno               

w odniesieniu do oceny sytuacji, jak i doboru sposobów radzenia sobie, 

daje najlepsze rezultaty (Heszen-Niejodek, 1992, za: Makowska, Poprawa, 

2001). Brak elastyczności prowadzi do nieprzystosowania w różnych 

obszarach życia. Przykładem może być nadmierne wykorzystywanie 

mechanizmów obronnych (Grzegołowska-Klarkowska, 1991). 

Elastyczność zachowania, czyli łatwość jego dostosowania do 

aktualnych wymagań sytuacji, jest warunkiem skuteczności radzenia sobie. 

W przebiegu czasowym sytuacyjny kontekst procesu radzenia sobie 
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podlega nieustannym zmianom, co pociąga za sobą konieczność 

dokonywania odpowiednich zmian w procesie radzenia sobie. Elastyczność 

radzenia sobie należy, obok liczby stosowanych strategii i różnorodności 

repertuaru zaradczego, do jednych z głównych różnic indywidualnych         

w procesie zmagania się ze stresem, związanych z adaptacyjnym 

charakterem procesu radzenia sobie. 

Adaptacyjna natura elastyczności radzenia sobie jest zgodna 

zarówno ze społeczno-poznawczym podejściem do osobowości (Mischel     

i Shoda, 1995) i z podejściem transakcyjnym do radzenia sobie                   

(np. Lazarus i Folkman, 1984, 1987). W społeczno-poznawczym podejściu 

do osobowości, osoby są postrzegane jako zdolne do rozróżniania cech 

poszczególnych sytuacji i elastycznego dostosowywania swoich zachowań 

do zmienionych sytuacyjnych wymogów. Elastyczność jest postrzegana 

jako adaptacyjna cecha osobowości, umożliwiająca osobom sprostanie 

określonym wymogom, związanym ze zmiennością sytuacji. W podejściu 

transakcyjnym do radzenia sobie przyjmuje się, że osoby stale zmieniają 

myśli i zachowanie w odpowiedzi na zmiany w ocenie stresujących 

sytuacji i wynikających z nich wymagań. 

Chociaż behawioralna zmienność jest wspólnym wskaźnikiem 

elastyczności, elastyczność może się też opierać w znacznym stopniu na 

aktywności poznawczej (np., Lees i Neufeld, 1999). Zgodnie z tym 

pojęciem, (Lazarus i Folkman, 1984) identyfikującym dwa procesy, 

elastyczność może dotyczyć zarówno oceny poznawczej jak i radzenia 

sobie. 
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 1.1.7   Różnice indywidualne w elastyczności oceny poznawczej 

Badacze podkreślają, że jednym z ważniejszych elementów w ocenie 

stresujących wydarzeń jest postrzegana możliwość kontroli sytuacji 

(Folkman, 1984; Lefcourt, 1992), od której zależy psychologiczne 

dostosowanie (np., Affleck, Tennen, Pfeiffer, i Fifield, 1987; Felton              

i Revenson, 1984). W badaniach prowadzonych przez Cheng (2001) 

elastyczność poznawcza określana jest jako możliwość zmiany wzorców 

postrzegania kontroli w zależności od sytuacji. 

W literaturze opisującej zagadnienie elastyczności poznawczej 

można zidentyfikować trzy wzory postrzeganej kontrolowalności.  

1) Pierwszy wiąże się ze zmiennością postrzeganej kontrolowalności         

w zależności od sytuacji. Te osoby zostały przez Cheng nazwane bardziej 

elastycznymi w ocenie poznawczej (Cheng, 2001). 

2) Drugi wzór polega na konsekwentnym spostrzeganiu możliwości 

kontroli w różnych sytuacjach. Badania (Clark i Miller, 1990; Miller, Lack, 

i Asroff, 1985) ujawniły, że osoby ze wzorem zachowania typu A 

(Friedman i Rosenman, 1974) były skłonne do przesadnej percepcji 

kontroli sytuacji. Osoby ze stosunkowo stałym wzorem spostrzeganej 

kontrolowalności są określone jako mniej elastyczne w ocenie poznawczej. 

3) Trzeci wzór wiąże się z konsekwencją w postrzeganiu braku kontroli      

w różnych sytuacjach. Taki wzór oceny poznawczej dominuje np. u osób 

depresyjnych, mających skłonność do uogólnionej zmienionej oceny 

sytuacji (Beck, 1976). Osoby te wykazują mniejszą elastyczność w ocenie 

poznawczej. 
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 1.1.8  Różnice indywidualne w elastyczności wzorców radzenia sobie    
ze stresem 

Według Cheng (2001), poznawcza ocena możliwości kontrolowania 

stresujących wydarzeń może wpłynąć na wybór strategii radzenia sobie 

(Folkman, Lazarus, Dunkel - Schetter, DeLongis, i Gruen, 1986, Terry, 

1994). Osoby, które konsekwentnie spostrzegają stresujące wydarzenia 

jako kontrolowalne, częściej używają radzenia sobie skoncentrowanego na 

rozwiązaniu problemu. Ta grupa, zwana aktywno-nieelastyczną, może 

obejmować osoby ze wzorem zachowania A (Bolger i Zuckerman, 1995; 

Clark i Miller, 1990). Natomiast u osób, które konsekwentnie spostrzegają 

stresujące wydarzenia jako niekontrolowalne, przejawia się skłonność do 

częstszego stosowania strategii radzenia sobie skoncentrowanych na 

emocjach (David i Suls, 1999). Do grupy takiej, zwanej bierno- 

nieelastyczną, zaliczyć można osoby które przejawiają nadmierny 

pesymizm i bezradność (Aldwin, Sutton, i Lachman, 1996; Sherbourne, 

Hays, i Wells, 1995). 

W przeciwieństwie do tych dwóch grup, osoby które charakteryzuje 

poznawcza elastyczność, mogą stosować różnorodne strategie w zmaganiu 

się ze stresem, zależnie od spostrzeganej natury stresujących wydarzeń. 

Badania (Cheng, 2001) pokazują, że jedne osoby wykazują większą 

wrażliwość na subtelne wskazówki zawarte w sytuacjach i odpowiednio do 

tego zmieniają swoje zachowanie. Można je zaliczyć do grupy elastycznej. 

Jednakże, nie wszystkie osoby z elastycznym wzorem postrzegania 

charakteryzuje elastyczny wzór radzenia sobie. Badania prowadzone w tym 

zakresie (Cheng, Hui, i in., 1999; Westman i Shirom, 1995) wykazały, że 

pewne osoby rozpoznają, że określone stresujące sytuacje są kontrolowalne 

a inne niekontrolowalne, jednak wolą użyć strategii skoncentrowanych na 
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rozwiązaniu problemu, by poradzić sobie z oboma typami stresujących 

wydarzeń. Osoby takie są określane jako aktywno-niezgodna grupa. 

Natomiast osoby ze stałym wzorem spostrzegania nie zawsze stosują 

strategie radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami w sposób zgodny z ich 

percepcją. Na przykład osoby u których trudności w radzeniu sobie 

uwarunkowane są czynnikami osobowościowymi (Paulhus i Martin, 1988), 

spostrzegają zazwyczaj że środowisko jest niekontrolowalne. Towarzyszy 

temu skłonność podporządkowywania swoich zachowań wymaganiom 

sytuacji. Stosunkowo stałemu wzorcowi postrzegania towarzyszy u nich 

niezgodny z tym wzór radzenia sobie. Osoby takie są zaliczane do grupy 

bierno-niezgodnej. 

  Elastyczność radzenia sobie wiąże się nie tylko ze sposobami, za 

pomocą których jednostki zmieniają strategie radzenia sobie w różnych 

sytuacjach, ale też z tym czy takie elastyczne użycie strategii jest 

odpowiednie. Najwięcej badań nad elastycznością radzenia sobie skupiło 

się na zmienności we wzorach radzenia sobie i na ocenie jej skuteczności 

(Lester, Smart, i Baum, 1994; Mattlin, Wethington, i Kessler, 1990). 

Z literatury obejmującej zjawisko radzenia sobie ze stresem wynika, 

że adaptacyjne radzenie sobie wymaga dobrego dopasowania między 

wzorem radzenia sobie i kontrolowalnością stresującej sytuacji. 

Szczególnie radzenie sobie skoncentrowane na rozwiązaniu problemu jest 

uważane jako adaptacyjne w kontrolowalnych sytuacjach, podczas gdy 

radzenie sobie skoncentrowane na emocjach jest uważane jako adaptacyjne 

w sytuacjach, w których występuje brak kontroli. Osoby wyróżniające się 

zmiennym wzorem radzenia sobie, zgodnie z tymi pojęciami mogą się 

łatwiej przystosowywać niż te, które używają określonego typu strategii 

bez względu na kontrolowalność sytuacji, czy te które używają strategii 

radzenia sobie przypadkowo. 
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 1.1.9  Rola trwałych czynników w podejmowaniu aktywności 
zaradczych 

Chociaż wielu badaczy podkreśla procesualny charakter radzenia 

sobie (Pearlin, Lieberman, Menaghan, i Mullan, 1981), inni są bardziej 

skłonni do wyodrębniania trwałych, strukturalnych własności osoby lub 

środowiska (Carver, Scheier, i Weintraub, 1989; Holahan i Moos, 1987; 

Parkes, 1984). 

Spośród wielu determinantów różnic indywidualnych w omawianym 

kontekście, na szczególną uwagę zasługują cechy osobowości, traktowane 

przede wszystkim jako moderatory stresu, wchodzące w interakcje              

z innymi czynnikami wywołującymi stres lub pełniącymi istotne role          

w procesie radzenia sobie (Folkman, Lazarus, 1988). Główną uwagę 

skoncentrowano na takich cechach jak: twardość (Kobasa, Puccetti, 1983), 

tłumienie-wrażliwość (Krohne, 1986), samoocena (Ormel, Schaufeli, 

1991), poczucie umiejscowienia kontroli (Ormel, Schaufeli, 1991), wiara  

w siebie (Holahan, Moos, 1986), poczucie koherencji (Antonovsky, 1987), 

dyspozycyjny optymizm (Scheier i Carver, 1985) i wewnętrzne 

umiejscowienie kontroli (Rotter, 1966). 

Wpływ stałych predyspozycji w radzeniu sobie ze stresem był też 

dostrzegalny przez część badaczy (Moos, 1974). Zgodnie z tym podejściem 

badacze zakładali istnienie stosunkowo stałych różnic indywidualnych        

w radzeniu sobie. Jak zauważył Carver (1989), może się to manifestować 

na dwa sposoby. Po pierwsze, mogą występować stosunkowo stałe style 

radzenia sobie albo dyspozycje, które, bez względu na sytuację, wpływają 

na zachowania zaradcze. Inaczej mówiąc, może być poprzecznie-

sytuacyjna stabilność we wzorach reagowania ludzi (McCrae, 1989). 

Możliwe, że siła międzysytuacyjnej spójności w radzeniu sobie będzie 
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uzależniona od podobieństwa między ocenami dokonywanymi przez ludzi, 

odnoszącymi się do stopnia ocenianego stresu w różnych sytuacjach. 

Bardziej uogólnione rysy osobowości mogą wywierać stały wpływ na 

wysiłki radzenia sobie, podejmowane w określonej sytuacji (Carver, 1989). 

Parkes (1986) określił zmienne osobowości jako zasoby, które mogą być 

wykorzystywane przy konfrontowaniu się ze stresującą sytuacją. Takie 

stanowisko jest przydatne z dwóch powodów. 

1) Pokrywa się z ogólnymi modelami stresu i procesu radzenia sobie, które 

dotyczą zasobów radzenia sobie - albo stosunkowo trwałych cech ludzi, 

integralnych dla zrozumienia wpływu radzenia sobie na człowieka. 

2) Uwzględnia ono wpływ nie tylko cech osobowości, ale też zasobów 

środowiskowych (np. dostępności wsparcia społecznego) jakie osoby 

mogą wykorzystać w stresujących sytuacjach. 

Istnieją różne zasoby radzenia sobie, które prawdopodobnie wpływają 

na sytuacyjnie określone zachowania zaradcze, np. przekonania związane    

z kontrolą. Osoby z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli używają 

więcej strategii skoncentrowanych na rozwiązaniu problemu i mniej 

strategii skoncentrowanych na emocjach, niż osoby z zewnętrznym 

umiejscowieniem kontroli (Fleishman, 1984). Dzieje się tak 

prawdopodobnie dlatego, ponieważ osoby, u których występuje silne 

wewnętrzne umiejscowienie kontroli mogą uwierzyć, że ich własne wysiłki 

skutkują w zmienianiu rezultatu stresującej sytuacji (Lazarus i Folkman, 

1984). Wykazano też, że osoby z wysoką samooceną polegają bardziej na 

radzeniu sobie skoncentrowanym na rozwiązaniu problemu (Fleishman, 

1984; Holahan i Moos, 1987; Terry, 1991) i, że wysoka samoocena jest 

predyktorem częstości stosowania strategii skoncentrowanych na unikaniu. 

Osoby o niskiej samoocenie stosują je częściej (Holahan i Moos, 1987).   

W dodatku, niski poziom neurotyzmu może być postrzegany jako zasób 

związany z radzeniem sobie. 
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W stresujących sytuacjach, osoby o wysokim neurotyzmie odznaczają 

się większą skłonnością do skupiania się na przeżywanych emocjach, niż 

do angażowania się w zachowania ukierunkowane na cel (Carver, 1989; 

Bolger, 1990). 

Przegląd literatury, dokonany przez Terry, dotyczący związku poczucia 

kontroli, samooceny i neurotyzmu z sytuacyjnymi zachowaniami 

zaradczymi sugeruje, że osoby z lepszym dostępem do zasobów osobistych 

charakteryzuje skłonność do stosowania strategii skoncentrowanych na 

rozwiązaniu problemu (Terry, 1994). Osoby o obniżonym dostępie do 

zasobów częściej stosują strategie radzenia sobie skoncentrowane na 

emocjach. Jak zauważono poprzednio, wielu badaczy wykazało że 

koncentrowanie się na problemie w porównaniu z koncentrowaniem się na 

emocjach jest z reguły bardziej adaptacyjne (np., Aldwin i Revenson, 

1987). Jednakże wpływ rodzaju radzenia sobie na poziom dobrostanu jest 

szczególnie istotny w sytuacjach ocenianych jako kontrolowalne (Conway     

i Terry, 1992; Forsythe i Compas, 1987; Vitaliano, DeWolfe, Maiuro, 

Russo, i Katon, 1990; Forsythe i Compas, 1987). W świetle takich odkryć 

możliwe jest to, że wpływ zasobów osobistych i sytuacyjnych reakcji 

radzenia sobie na kontrolowalność sytuacji jest przypadkowy. Można 

zasugerować, że osoby z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli, wysoką 

samooceną i niskim poziomem neurotyzmu, są elastyczne i używają 

odpowiedniego typu radzenia sobie dostosowanego do sytuacji.                 

W sytuacjach charakteryzujących się wysoką kontrolowalnością będą 

stosowały strategie skoncentrowane na rozwiązaniu problemu,                     

a w sytuacjach niskiej kontrolowalności, strategie skoncentrowane na 

emocjach. 
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 1.1.10  Sytuacyjne uwarunkowania zachowań zaradczych 

Obok stosunkowo trwałych zasobów osobistych wpływających na 

zachowania zaradcze w różnych sytuacjach, badacze procesu stresu uznają 

także wpływ zmiennych sytuacyjnych. Rolę zmiennych sytuacyjnych 

podkreślili Lazarus i Folkman (1984). W opozycji do modelu Lazarusa        

i Folkman (1984), dowodzono, że na strategie polegające na zaprzeczaniu 

lub unikaniu nie wpływają czynniki sytuacyjne (McCrae, 1984; Parkes, 

1986; Terry, 1991). Rozbieżność wynikać może stąd, że wykorzystanie 

takich strategii może być skuteczniejsze, jeżeli zostaną zignorowane 

czynniki sytuacyjne. W literaturze, jednakże, można znaleźć dowody 

dotyczące wpływu zmiennych sytuacyjnych na typy radzenia sobie nie 

oparte na zaprzeczeniu. Użycie takich sposobów radzenia sobie różni się     

w zależności od oceny osobistego znaczenia wydarzenia (Terry, 1991), 

poczucia kontrolowalności (Aldwin, 1991; Carver, 1989; Folkman              

i Lazarus, 1980) i poziomu własnej skuteczności specyficznej dla sytuacji 

(Ashford, 1988; Terry, 1991). Wykazano też, że radzenie sobie jest 

determinowane przez typ stresora (Billings i Moos, 1981; McCrae, 1984; 

Parkes, 1986) i fazę konfrontacji stresowej (Folkman i Lazarus, 1985). 

 1.1.11  Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem 

 Pojęcie zasobów odnosi się najczęściej do zmagania się człowieka    

ze stresem i dotyczy względnie trwałych czynników osobowościowych            

i społecznych, wpływających na radzenie sobie z sytuacją stresową. Pojęcie 

zasobów nie zostało w psychologii jednoznacznie zdefiniowane. 

Najczęściej rozumie się pod nim czynniki psychologiczne, społeczne           

i biologiczne pełniące rolę moderatorów w przebiegu procesu stresu            
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i radzenia sobie z nim. Według Lazarusa i Folkman (1984) radzenie sobie 

ze stresem jest ściśle powiązane z zasobami, poprzedzającymi je                 

i wpływającymi na jego przebieg. 

 Moos i Schaefer (1993) za zasoby osobiste uznają „złożony układ 

czynników osobowościowych, dyspozycyjnych i poznawczych, które 

stanowią część psychologicznego konstruktu radzenia sobie” (tamże, 

s.234). Szerzej zasoby definiuje Sęk (2003) jako: „specyficzne właściwości 

funkcjonalne cech istniejących potencjalnie w środowisku człowieka          

i w nim samym oraz w jego relacjach z otoczeniem” (s.18), dokonując ich 

podziału na zewnętrzne (zasoby środowiska fizycznego, biologicznego       

i zasoby społeczno-kulturowe) i wewnętrzne (zasoby biologiczne - 

genetyka, struktura ośrodkowego układu nerwowego, wydolność 

fizjologiczna, odporność immunologiczna; psychiczne - temperament, 

struktury i funkcje poznawczo-intelektualne, kompetencje emocjonalne,      

i interpersonalne; duchowe - poczucie sensu i transgresji). 

Lazarus i Folkman (1984) wyróżnili kilka kategorii zasobów: 

- zdrowie i energia, wzmacniające wysiłki jednostki podejmowane w celu 

poradzenia sobie ze stresem; 

- pozytywne przekonania, dające jednostce nadzieję, że sytuacja jest pod 

kontrolą, a wpływ danej osoby okaże się skuteczny; 

- zdolność do rozwiązywania problemów, czyli umiejętność poszukiwania 

informacji, analizowania, wybierania odpowiednich planów działania; 

- zdolności społeczne, czyli umiejętności komunikowania się i zachowania 

wobec innych w sposób, który jest skuteczny i zgodny z obowiązującymi 

normami. 

Radzenie sobie, prowadzące do likwidacji lub zmniejszenia stanu 

stresu, może być też ujmowane w kategoriach zysków i strat, jako proces 

gospodarowania zasobami. Korzyści z radzenia sobie prowadzą do nabycia 

nowych lub zaoszczędzenia istniejących zasobów, a koszty nieudanego 
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procesu radzenia sobie mogą polegać na utracie lub wyczerpaniu 

istniejących zasobów. Taka utrata lub wyczerpanie zasobów nasila z kolei 

stan stresu. Według Hobfolla (1989), w radzeniu sobie ze stresem 

konieczne jest odnawianie zasobów, zastępowanie jednych drugimi oraz 

odpowiednie dysponowanie nimi. Jeśli jednostka nie jest w stanie podołać 

wyzwaniom sytuacji stresowej, doświadcza nieprzystosowania, 

negatywnych skutków emocjonalnych, zdrowotnych, behawioralnych, 

będących kosztami doświadczanego stresu (Ogińska-Bulik, 2006). 

Gdy proces radzenia sobie rozumiemy jako proces gospodarowania 

zasobami, wówczas ocena jego opłacalności może się opierać na 

porównaniu wielkości zasobów angażowanych w problem powodujący 

stres z zasobami angażowanymi w radzenie sobie z nim, gdy zostanie ono 

podjęte. Może się wówczas okazać, że bardziej opłacalne jest nie 

podejmowanie żadnych wysiłków w celu zmiany dotychczasowej sytuacji, 

gdyż wówczas można doprowadzić do powstania nowej relacji stresowej,    

a koszty związane z ponoszonym wysiłkiem radzenia sobie będą wyższe, 

niż te, ponoszone dotychczas (Schönpflug, 1993). 

Znaczenie kosztów radzenia sobie ze stresem podkreśla Ratajczak 

(2000), traktując je jako „skutek braku kompetencji zarządzania własnymi 

zasobami” (s. 82). Autorka ta odnosi to pojęcie do poczucia dyskomfortu 

psychicznego, traktując je jako niepożądane, negatywne skutki radzenia 

sobie. Podkreślając, że nie zawsze stosowane sposoby radzenia sobie są 

skuteczne, akcentuje rolę zaradności, wynikającej z posiadania określonych 

zasobów i kompetencji w zakresie ich używania. 

Koszty psychologiczne można traktować jako negatywne, 

niepożądane skutki radzenia sobie. Ratajczak (2000) przypisuje im 

szczególną rolę w procesie zaradczym. Po pierwsze, wpływają one 

zwrotnie na przebieg procesu zaradczego, modyfikując go w taki sposób, 

by poprawiła się jego skuteczność, zmniejszyły nakłady, a cały proces stał 
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się możliwie optymalny pod względem wydatkowania sił i uzyskiwania 

efektów. Po drugie, pojawienie się kosztów psychologicznych może 

wpływać na zachowania zaradcze podejmowane w przyszłych zmaganiach 

z sytuacjami stresowymi, sprzyjać powstawaniu adekwatnych schematów 

zaradczych, a przez to kształtować styl radzenia sobie, jako względnie 

trwałą cechę osobowości. 

„Koszty psychologiczne” mogą się odnosić zarówno do sukcesu, jak 

i do porażki, gdyż sam proces radzenia sobie może do nich prowadzić. 

Osoba doświadczająca sukcesu może poczuć, że za osiągnięcie go musiała 

zapłacić zbyt wysoką cenę, albo dochodząc do sukcesu lub w wyniku 

samego sukcesu, utraciła coś innego (np. przyjaźń), co niewątpliwie dodało 

goryczy smakowi wygranej. W przypadku niepowodzenia natomiast, może 

pojawić się poczucie, że mimo wielkich starań wkładanych przez osobę       

w działanie, nie przyniosły one pożądanych efektów. Wielkość „kosztów 

psychologicznych” może się też wiązać z zasobami – im większymi 

zasobami osoba dysponuje, tym większe może ponosić on „koszty 

psychologiczne”, choć także większe mogą być odnoszone sukcesy. 

Człowiek w konfrontacji stresowej musi dokonać wyboru między 

skierowaniem się na przywrócenie równowagi służącej osiągnięciu celu      

(z koniecznością zainwestowania dodatkowych zasobów), a skierowaniem 

się na wyregulowanie własnych stanów emocjonalnych, tak by nie 

stanowiły one dodatkowej przeszkody w realizowaniu „procesu 

zaradczego”. To, na czym osoba skupi w końcu swoją uwagę zależne 

będzie od tego, czy większą wartość przypisze celowi który chce osiągnąć, 

czy własnemu dobremu samopoczuciu, a także od tego jak długo będzie    

w stanie znosić związany z tym procesem stan napięcia psychicznego 

(emocjonalnego) (Ratajczak, 2000).  

Ogińska-Bulik podkreśla, że zwiększenie wysiłku służącego 

sprostaniu wymaganiom (np. dotyczącym sytuacji zawodowej) jest 
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efektywne wtedy, gdy sytuacja może ulec zmianie. Jeżeli wymagania 

sytuacji stresowej trwają zbyt długo dla jednostki, a zwiększony wysiłek 

nie przynosi oczekiwanych efektów, może to prowadzić do negatywnych 

konsekwencji zdrowotnych (Ogińska-Bulik, 2006). 

 1.2  Proaktywne radzenie sobie ze stresem 

W nowszych koncepcjach radzenia sobie uwzględnia się kontekst 

czasowy odnoszący się do wystąpienia stresującego wydarzenia, co nie 

było włączone do koncepcji sformułowanej przez Lazarusa i Folkman. 

Warto odnieść się w tym miejscu do zaproponowanej przez Schwarzera        

i Tauberta (1999) klasyfikacji obejmującej 4 różne rodzaje radzenia sobie: 

1) reaktywne, którego celem jest kompensacja doznanej krzywdy lub 

straty; 

2) antycypacyjne, polegające na przygotowaniu się do wydarzenia 

mającego wystąpić w niedalekiej przyszłości; 

3) prewencyjne, które łączy się z gromadzeniem zasobów służących 

zmniejszeniu skutków przyszłych sytuacji stresowych; 

4) proaktywne, mogące obejmować gromadzenie zasobów i nabywanie 

umiejętności, które nie są przeznaczone do radzenia sobie z jakimiś 

szczególnymi, określonymi w czasie sytuacjami stresowymi. Opiera 

się ono przede wszystkim na poszukiwaniu wyzwań, służących 

rozwojowi poczucia własnej skuteczności. 

Różnice między proaktywną i antycypacyjną formą radzenia sobie 

można opisać szerzej w następujących punktach: 

1) Proaktywne radzenie sobie jest wcześniejsze pod względem 

czasowym wobec antycypacyjnego radzenia sobie i radzenia sobie ze 
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stresem. Może ono obejmować gromadzenie zasobów i nabywanie 

umiejętności, które nie są przeznaczone do radzenia sobie z jakimś 

szczególnym stresorem; 

2) Proaktywne radzenie sobie akcentuje inne umiejętności niż radzenie 

sobie z istniejącym stresorem, np. kładzie większy nacisk na sposoby 

rozpoznawania i precyzyjne identyfikacje określonych typów 

stresorów; 

3) W porównaniu do radzenia sobie z działającym w danej chwili 

stresorem, proaktywne radzenie sobie wymaga innych zdolności              

i umiejętności, jego wspieranie i modyfikowanie opierać się musi na 

podejmowaniu odmiennych jakościowo działań. Można to 

zilustrować przykładem odnoszącym się do udzielanego osobie 

wsparcia. W przypadku radzenia sobie z bieżącymi stresorami 

szczególnie ważne jest otrzymanie wsparcia emocjonalnego (Cohen  

i Wills, 1985). Natomiast w stadium proaktywnym rolę taką odgrywa 

wsparcie poznawcze. 

Antycypacyjne radzenie sobie jest zaliczane do kategorii pomiędzy 

umiejętnościami zarządzania i radzeniem sobie. Antycypacyjne radzenie 

sobie dotyczy działań mających służyć zapobieżeniu lub zmniejszeniu 

problemów, które prawdopodobnie wystąpią. Przykładem może być 

upewnianie się czy jest wystarczająco dużo paliwa w baku zanim wyruszy 

się w podróż, w której późno w nocy miałoby braknąć benzyny i trzeba by 

wzywać pomoc. I podobnie, gdy takie działania staną się częścią zwykłych 

codziennych czynności, stają się już umiejętnościami zarządzania. Jednak 

kiedy podejmowane są antycypacyjne działania odnośnie stosunkowo 

nowego problemu lub kiedy ich rezultat jest niepewny, wtedy to staje się 

bardziej strategią radzenia sobie. 

Schwarzer i Taubert w procesie radzenia sobie szczególną rolę 

przypisują dwóm rodzajom radzenia sobie: prewencyjnemu                         
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i proaktywnemu, które można przynajmniej częściowo odnosić do dążenia 

do gromadzenia i powiększania zasobów, co opisane jest w koncepcji 

Hobfolla. Prewencyjny rodzaj radzenia sobie polega na gromadzeniu 

zasobów aby poradzić sobie z nieokreślonymi wcześniej zagrożeniami, 

mogącymi wystąpić w przyszłości. Takie gromadzenie zasobów może 

służyć zapobieganiu wystąpienia ryzyka choroby, łatwiejszemu 

przekwalifikowaniu się na inną aktywność zawodową w przypadku utraty 

pracy w danym zawodzie lub likwidacji jedynego w danej okolicy zakładu 

danej branży. Ten rodzaj aktywności zaradczej podejmowany jest w celu 

zapobiegania mogącym wystąpić niekorzystnym okolicznościom, a jej 

podłożem jest odczuwane poczucie zagrożenia. Natomiast proaktywne 

radzenie sobie wynika ze stawiania sobie celów traktowanych jako 

wyzwanie. Także łączy się ze zdobywaniem zasobów, gromadzeniem ich 

oraz nabywaniem i doskonaleniem umiejętności. W większym stopniu niż 

radzenie sobie prewencyjne, łączy się ono z samodoskonaleniem się           

w oparciu o stawianie sobie autonomicznych, wartościowych celów 

traktowanych jako osobiste wyzwanie. 

Szerzej, i w nieco inny sposób niż Schwarzer i Taubert, proaktywne 

radzenie sobie ujmują Aspinwall i Taylor (1997). Według tych badaczek 

proaktywne radzenie sobie odnosi się do wysiłków podejmowanych przed 

wystąpieniem sytuacji stresowej. Podstawową cechą całego procesu jest 

zdobywanie zasobów i nabywanie umiejętności, które nie mają służyć 

poradzeniu sobie z konkretnymi, oczekiwanymi wydarzeniami. Nabyte 

zasoby i umiejętności mają być pomocne w różnych, nie określonych 

jeszcze sytuacjach. W procesie proaktywnego radzenia sobie w ujęciu 

Aspinwall i Taylor (1997) istotne są następujące aktywności jednostki: 

rozpoznawanie potencjalnych stresorów, inicjowanie ich oceny, 

podejmowanie wstępnych aktywności służących radzeniu sobie, 
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korzystanie z informacji zwrotnych tak, by podejmowane przez osobę 

wysiłki przyniosły jej sukces. 

Przebieg procesu proaktywnego radzenia sobie opisany jest przez 

badaczy za pomocą pięciu stadiów: 

1) gromadzenie zasobów (resource accumulation), 

2) rozpoznanie potencjalnego stresora (attention-recognition), 

3) wstępna ocenę sygnałów ostrzegawczych (initial appraisal), 

4) wstępne aktywności zaradcze (preliminary coping), 

5) wydobywanie i wykorzystywanie informacji zwrotnych (elicit and use 

feedback). 

W każdym ze stadiów proaktywnego radzenia sobie istnieją 

podstawowe zadania do wykonania. Proaktywne radzenie sobie zaczyna się 

od akumulacji zasobów i umiejętności, zanim nastąpi jakieś określone 

zdarzenie (gromadzenie zasobów). Efektywne proaktywne radzenie sobie 

może polegać na organizowaniu czasu, zbieraniu pieniędzy, planowaniu        

i umiejętnościach organizacyjnych, wsparciu społecznym i, częściowo 

radzeniu sobie z chronicznym stresem, by w razie wykrycia 

nieuniknionego stresora być możliwie dobrze przygotowanym do uporania 

się z nim. Proaktywne radzenie sobie zawiera również etap polegający na 

rozpoznaniu potencjalnego stresora. Wiąże się on z umiejętnością 

właściwego identyfikowania stresora i kierowania uwagi na potencjalnie 

zagrażające aspekty otoczenia. Ważne jest tu odpowiednie sondowanie 

otaczającego środowiska w celu wykrycia niebezpieczeństw i wrażliwość 

na wewnętrzne wskazówki określające możliwość pojawienia się sytuacji 

zagrożenia. 

Po wykryciu potencjalnego stresora na ocenę wstępną sygnałów 

ostrzegawczych składa się oszacowanie rzeczywistego i potencjalnego 

stresora pod kątem ich znaczenia dla jednostki i możliwych do wywołania 

przez nie emocji. Ważne jest tu określenie tego co stanowi problem             
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i w jakim kierunku może się on rozwinąć. W fazie tej istotną rolę pełni 

regulacja pobudzenia emocjonalnego oraz umiejętności wyobrażania sobie 

przebiegu wydarzeń i przewidywania konsekwencji. 

Wstępne aktywności zaradcze określają to co osoba robi po 

rozpoznaniu sygnałów i dokonaniu wstępnej oceny sytuacji. Podejmowane 

są w celu zapobiegania lub zmniejszania konsekwencji wywołanych przez 

rozpoznany lub antycypowany stresor. Udane proaktywne radzenie sobie    

w tym stadium ma najczęściej charakter aktywny, ukierunkowany na 

rozwiązanie problemu. Łączy się z podejmowaniem takich aktywności, jak: 

planowanie działań, poszukiwanie informacji lub podejmowanie 

konkretnych zachowań. 

 

 

 

 

Gromadzenie zasobów 
 

Tworzenie rezerwy zasobów 
materialnych, finansowych i społecznych 

Rozpoznawanie Analiza źródeł zagrożenia 

Wstępna ocena 
 

Co to za zagrożenie? 

Skąd nadejdzie? 

Wstępne aktywności 
zaradcze 

Co mogę zrobić? 

Wydobywanie i wykorzystywanie 
informacji zwrotnych 

Czy sytuacja się rozwinęła? 

Czy wstępne aktywności dały jakiś efekt? 

Co wiadomo na temat potencjalnego 
stresora? 

Ryc 2: Pięć stadiów proaktywnego radzenia sobie ze stresem, ich 
komponenty zadaniowe i potencjalne pętle sprzężenia zwrotnego pomiędzy 
nimi (Aspinwall i Taylor, 1997). 
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Wydobywanie i wykorzystywanie informacji zwrotnych jest 

końcowym stadium w procesie proaktywnego radzenia sobie. Polega na 

kształtowaniu umiejętności zdobywania i korzystania z informacji 

wiążących się z daną sytuacją w celu podejmowania przyszłych działań        

i obierania nowych celów. Podejmowanie właściwych decyzji                     

w przyszłości ułatwia skuteczne zapobieganie doświadczaniu stresu             

i ochronę posiadanych zasobów.  

Proaktywne radzenie sobie jest potencjalnie korzystne z kilku powodów. 

Przede wszystkim wiążą się one z możliwością zmniejszenia poziomu 

stresu doświadczanego podczas stresującej sytuacji (Hobfoll, 1989). Kiedy 

stresujące wydarzenie ma głównie charakter wyobrażeniowy, jego wpływ 

może zostać zmniejszony lub zneutralizowany przez proaktywne wysiłki      

i w ten sposób stres może nigdy nie zostać doświadczony. Kolejna              

z opisywanych zalet dotyczy stosunku zasobów radzenia sobie do 

wielkości stresorów. Może on być korzystniejszy kiedy człowiek upora się 

ze stresorem w jego wczesnych stadiach procesu radzenia sobie ze stresem. 

Inna zaleta odnosi się do sytuacji mającej się wydarzyć w przyszłości. 

Osoby mogą dysponować różnymi dostępnymi możliwościami zaradczymi 

zanim pojawi się stresor, gdyż po jego wystąpieniu możliwości takie mogą 

być bardziej ograniczone. Ponadto proaktywne wysiłki, podejmowane        

w celu unikania lub poradzenia sobie ze stresującym wydarzeniem, mogą 

powodować utrzymywanie się chronicznego stresu na niskim poziomie. 

Istnieją jednak pewne potencjalne wady proaktywnego radzenia sobie. 

Pierwsza wiąże się z tym, że jeżeli stresujące wydarzenie nie wystąpi, 

wtedy przygotowania czynione na proaktywnym etapie mogą być 

bezcelowe (Schönpflug, 1986). Kolejna odnosi się do sytuacji, kiedy 

stresor jeszcze się nie pojawił, wówczas jego ocena może być 

niejednoznaczna. Podejmowane wstępne aktywności zaradcze mogą być 

nieefektywne i prowadzić do powiększenia problemu. Proaktywne wysiłki 
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mogą być także niekorzystne w przypadku zmagania się z problemem        

o zmiennej, trudnej do przewidzenia naturze, gdyż jego wcześniejsze 

wyobrażanie sobie może nie odzwierciedlać jego rzeczywistych cech. 

Rezultatem tego może być wyczerpanie zasobów radzenia sobie                 

w momencie, gdy są one najbardziej potrzebne. Dlatego ważne jest 

zrozumienie, jakie czynniki wpływają na jakość i dokładność ocen 

potencjalnego i początkowego stresora. 

Radzenie sobie ze stresem jest zdefiniowane jako proces radzenia sobie 

z wewnętrznymi lub zewnętrznymi wymaganiami, które są ocenione jako 

obciążające lub przewyższające zasoby, którymi dysponuje dana osoba 

(Lazarus i Folkman, 1984). W proaktywnym radzeniu sobie rozróżnienie 

między tymi dwoma zbiorami procesów zamazuje się, ponieważ stresujące 

wydarzenie jeszcze nie wystąpiło. 

Oba przedstawione ujęcia proaktywnego radzenia sobie nawiązują 

do koncepcji Hobfolla (2006), dotyczącej zachowania zasobów. Według 

niej jednostka stara się zarówno uzyskiwać, zachowywać, chronić, jak          

i gromadzić i pomnażać swe zasoby. Ma to służyć nie tylko osiąganiu 

jednorazowych celów, ale także utrzymaniu i poprawie osiąganych 

rezultatów w dłuższym czasie. Jak zauważają Ogińska-Bulik i Juczyński 

(2008), można szukać podobieństw między proaktywnym radzeniem sobie 

a elastycznością stylu radzenia sobie, opisywaną przez Heszen-Niejodek 

(2000a). Wówczas rozwój umiejętności proaktywnego radzenia sobie 

wiązałby się ze zwiększaniem repertuaru strategii zaradczych w celu 

adekwatnego do sytuacji stosowania odpowiednich strategii, a wiec           

ze wzrostem możliwości efektywnego radzenia sobie ze stresem. 

Podejmowanie i charakter proaktywnych aktywności zaradczych ma 

z pewnością związek z cechami osobowości (np. lękliwość a pewność 

siebie). Może być także związane z temperamentem. Ten zaś jest ważnym 

czynnikiem moderującym stres. 
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 1.3  Temperament jako czynnik moderujący stres 

Temperament definiowany jest jako zespół stosunkowo stałych cech 

osobowych człowieka, uniwersalnych jedynie w sensie istoty 

poszczególnych wyróżnianych wymiarów, obecnych od wczesnego 

dzieciństwa. Pierwotnie, zdeterminowany przez czynniki biologiczne, 

temperament podlega powolnym zmianom zachodzącym w wyniku 

dojrzewania oraz specyficznych dla każdej jednostki interakcji genotypu   

ze środowiskiem (Strelau, 2000). 

Cechy temperamentalne stoją u podłoża wszystkich rodzajów 

zachowania, w tym takich jego charakterystyk jak treść czy kierunek. 

Odnoszą się głównie do energetycznych i czasowych jego cech, będąc 

także czynnikiem moderującym wszystkie zjawiska związane ze stresem, 

odnoszące się do kategorii energii i czasu. Pewne cechy temperamentu 

ściśle wiążą się z emocjami, co jest wyrażane przez tendencję do 

wywoływania procesów emocjonalnych (Strelau, 1987). Emocje są też 

fundamentalnym konstruktem umożliwiającym rozumienie samego stresu 

(Lazarus, 1991, 1993). 

Dla zobrazowania powyższych stwierdzeń można odwołać się do 

związku temperamentu z czterema następującymi zjawiskami dotyczącymi 

stresu: 

- wpływu temperamentu na ocenę intensywności stresorów, 

- roli temperamentu w determinowaniu stanu stresu, 

- temperamentu jako czynnika moderującego radzenie sobie ze stresem, 

- udziału cech temperamentu w ponoszeniu kosztów, zarówno 

psychofizjologicznych jak i psychologicznych związanych ze stanem 

stresu. 
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W. Schönpflug (1993), ujmuje stres w kategoriach cech, przyjmując 

że różnice indywidualne w tendencjach do reagowania w określony sposób 

są głównymi determinantami stresu. Strelau natomiast uważa, że cechy 

osobowości, a szczególnie cechy temperamentalne, odgrywają ważną rolę 

jako moderatory stresu. 

Szczególnie istotne jest, w kontekście prezentowanych w dysertacji 

badań, że Strelau rozumie stres jako stan, charakteryzowany przez silne 

negatywne emocje, takie jak strach, lęk, złość, wrogość oraz inne stany 

emocjonalne, powodujące powstawanie dystresu i sprzężonych z nimi 

zmian fizjologicznych i biochemicznych, przekraczających podstawowy 

poziom aktywacji (Strelau, 2000). 

Strelau (Strelau, 2000) rozumie stan stresu szerzej niż Lazarus 

(1993), podkreślając nie tylko ważność emocji, ale też aktywacji jako 

nieodłącznych jego elementów. 

Rolę temperamentu w radzeniu sobie ze stresem można pokazać       

w odniesieniu do dwóch podejść do radzenia sobie: po pierwsze - podejścia 

Lazarusa (1991; Folkman, Lazarus, 1988), zgodnie z którym radzenie sobie 

jest procesem kształtowanym przez emocje, a po drugie - podejścia 

zorientowanego na zasoby, rozpatrującego radzenie sobie w kategoriach 

procesów rozporządzania zasobami (Hobfoll, 1989; Schönpflug, 1993). 

Ujęcie procesu radzenia sobie w kategoriach różnic indywidualnych, 

na przykład w teorii radzenia sobie Lazarusa, opiera się na tym, że proces 

oceny jest specyficzny dla każdej jednostki i że istnieją charakterystyczne 

dla określonej sytuacji, uzależnione od kontekstu, procesy radzenia sobie 

(Folkman, Lazarus, 1988; Lazarus, 1993). Podejście do radzenia sobie jako 

do procesu kształtowanego przez emocje łączy się z tym, że czynniki 

temperamentalne (np. reaktywność emocjonalna) mogą pełnić rolę 

moderatorów uczestniczących w regulowaniu procesów emocjonalnych. 

Gdy ujmiemy temperament jako tendencję do doświadczania negatywnych 



 54 

emocji, możemy zakładać że takie cechy temperamentu, jak neurotyczność, 

emocjonalność lub reaktywność emocjonalna, będą wpływać na 

zachowania (aktywności) zaradcze, podejmowane wobec wymagań 

ocenianych jako wyczerpujące lub przerastające możliwości jednostki 

(Lazarus, 1993).  

W ujęciu Lazarusa i Folkman (1985), pewne strategie radzenia sobie, 

przejawiające się w dwóch stylach radzenia sobie (styl skoncentrowany na 

rozwiązaniu problemu oraz styl skoncentrowany na emocjach), zależą od 

osobowości, a szczególnie, jak badacze ci podkreślają, od tendencji do 

przeżywania pozytywnych lub negatywnych nastrojów. Gdy zaś 

rozpatrujemy radzenie sobie w kategoriach stylów jakie stosuje jednostka, 

by zmienić niekorzystną dla niej relację ze środowiskiem (Folkman, 

Lazarus, 1988), można się zastanawiać który ze sposobów radzenia sobie 

zostanie zastosowany, zależnie od moderującej roli poszczególnych 

czynników temperamentalnych. 

Można przypuszczać, że wymiary temperamentu związane                

z działaniem, np. ekstrawersja, poszukiwanie doznań, siła układu 

nerwowego czy aktywność, będą promować styl radzenia sobie 

skoncentrowany na rozwiązaniu problemu. Cechy temperamentalne, 

związane bardziej z emocjami, takie jak tendencja do wycofywania się, 

neurotyczność (rozumiana jako cecha temperamentalna w koncepcji 

Eysencka), emocjonalność czy reaktywność emocjonalna, mogą 

przyczyniać się do częstszego stosowania stylu radzenia sobie 

skoncentrowanego na emocjach. 

Radzenie sobie może być również rozpatrywane jako proces 

rozporządzania zasobami i jest ono opisywane jako przemieszczanie, 

zastępowanie lub inwestowanie zasobów (Hobfoll, 1989). Zaangażowanie 

osoby w radzenie sobie ze stresem można określać poprzez rozmiar, 

intensywność oraz wytrwałość, z jaką jednostka inwestuje i zużywa swoje 
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zasoby. W takim ujęciu temperament można postrzegać jako moderator, 

choć z innej perspektywy. 

W. Schönpflug w swej teorii regulacji wysiłku wyjaśnia to, jak cechy 

temperamentu mogą wpływać na wydatkowanie wysiłku. Wiąże on to         

z kluczową ideą w swej teorii regulacji, opisywaną jako ilościowy wymiar 

zaangażowania w radzenie sobie. Wysiłek wydatkowany w tym ujęciu jest 

opisywany przez trzy formalne charakterystyki inwestowania i zużywania 

zasobów: intensywność, rozmiar oraz wytrwałość. Schönpflug ukazuje 

dwojaką rolę temperamentu jako regulatora wysiłku (Schönpflug, 1993): 

1) Cechy temperamentu traktowane są jako kodeterminanty 

(wyznaczniki) poziomu wysiłku włożonego w wykonanie zadania. Wysiłek 

taki można opisywać poprzez subiektywnie dokonywane oceny, 

zaangażowanie behawioralne, poziom aktywacji czy zachodzące                 

w organizmie zmiany na poziomie biochemicznym. Stopień włożonego 

wysiłku może odróżniać osoby z wysokim i niskim lękiem, traktowanym 

jako cecha, gdyż te pierwsze muszą włożyć porównywalnie większy 

wysiłek, w porównaniu z osobami o niskim lęku, by poziom wykonania 

określonego zadania w warunkach wysokich wymagań był podobny. 

2) Czynniki temperamentalne mogą leżeć u podłoża mechanizmów 

regulujących wartość stymulacyjnej aktywności, a także warunków dla 

radzenia sobie, moderując ochronę zasobów. Warto tu przytoczyć             

(za: Schönpflug, 1993) koncepcję „stylu działania” Strelaua (Strelau, 1983) 

opartą o zaproponowany przez T. Tomaszewskiego (1978) podział 

czynności na zasadnicze i pomocnicze. Uwzględniając podział czynności 

pomocniczych, dokonany przez Tomaszewskiego, wyróżniamy czynności: 

orientacyjne, przygotowawcze, korekcyjne, kontrolne oraz zapobiegawcze. 

Wykonywanie czynności pomocniczych, szczególnie działań 

zapobiegawczych i sprawdzających, służy obniżeniu ryzyka doznania 

porażki podczas wykonywania zadania w warunkach stresogennych. 
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Czynności takie, na które mogą się składać także głębokie oddychanie czy 

regulowanie emocji, mają zapewnić zachowanie odpowiedniego poziomu 

wydajności oraz ochronę zasobów. 

3) Cechy temperamentu pełnią także rolę czynników moderujących 

wpływających na nasilenie i charakter negatywnych konsekwencji stresu. 

Zjawisko to określane jest mianem temperamentalnego czynnika ryzyka. 

Warto w tym miejscu przytoczyć opinie wyrażane przez jednych                  

z najważniejszych badaczy tego aspektu temperamentu, Thomas i Chess: 

„Można mówić o dobrym dopasowaniu, gdy temperament osoby i inne jej 

cechy [...] są odpowiednie, aby poradzić sobie z kolejnymi wymaganiami, 

oczekiwaniami i okazjami, jakich dostarcza środowisko. Z drugiej strony, 

jeśli jednostka nie jest w stanie radzić sobie na bieżąco z wymaganiami 

środowiskowymi, mówi się o braku dopasowania (poorness of fit). Brak 

dopasowania powoduje, że jednostka przeżywa nadmierny stres                    

i niepowodzenia w adaptowaniu się, a jej rozwój zmierzać zaczyna             

w niepożądanym kierunku” (Chess, Thomas, 1991, s. 16).                       

„[...] Temperamentalna cecha staje się czynnikiem determinującym 

patologię zachowania nie sama przez się, ale w kombinacji z brakiem 

dopasowania się, to znaczy z wymaganiami i oczekiwaniami środowiska, 

które są nadmierne i stresujące dla jednostki z jej specyficznym 

temperamentem” (Chess, Thomas, 1991, s. 18-19). 

W. B. Carey (1986, 1989) jako pierwszy wprowadził koncepcję 

temperamentalnego czynnika ryzyka u dzieci (TCR), ale definicję tę 

zmodyfikował Strelau, w odniesieniu do całej populacji (Strelau, 1989).     

W jego ujęciu pojęcie to wiąże się z każdą cechą temperamentu lub ich 

konfiguracją, „które w interakcji z innymi czynnikami działającymi bardzo 

intensywnie, stale lub cyklicznie (np. środowisko fizyczne i społeczne, 

oddziaływania wychowawcze, charakterystyki jednostki) zwiększają 
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ryzyko rozwoju zaburzeń zachowania czy patologii oraz sprzyjają 

kształtowaniu się osobowości nieprzystosowanej”. 

Ocenianie cech temperamentu jako ryzykownych jest uzasadnione, 

gdy określone cechy temperamentu lub ich konfiguracje ujmowane są        

w kontekście innych zmiennych, z którymi wchodzą w interakcje. Oznacza 

to, że pewien temperamentalny czynnik ryzyka lub konfiguracja cech 

temperamentalnych w danej sytuacji lub w danych warunkach nie musi być 

zagrażająca dla wystąpienia zaburzeń zachowania w innej sytuacji czy 

środowisku.  

Występowanie TCR oznacza, że obecność określonych cech 

temperamentalnych lub konfiguracji tych cech wiąże się z podatnością na 

zaburzenia zachowania. Brak TCR oznacza natomiast, że cechy 

temperamentu lub konfiguracja tych cech stanowią czynnik ryzyka             

w odniesieniu do zaburzeń zachowania. 

Kendler i Eaves (1986), dokonali podziału środowiska na chroniące  

i predysponujące. W środowisku chroniącym osoba nie jest narażona na 

działanie nadmiernego lub chronicznego stresu, co wiąże się z mniejszym 

ryzykiem wystąpienia zaburzeń zachowania lub patologii. Środowisko 

predysponujące, w którym osoba jest poddana nadmiernemu lub 

chronicznemu stresowi, zwiększa takie ryzyko. 

 1.4  Stres i radzenie sobie w ujęciu salutogenetycznym 

U podstaw orientacji salutegenetycznej leży fundamentalne założenie 

filozoficzne, zgodnie z którym „organizm ludzki ze swej natury znajduje 

się w dynamicznym stanie heterostatycznego braku równowagi. Bez 

względu na to, czy stresory są pochodzenia wewnętrznego czy 
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zewnętrznego [...], nieustannie spotykamy się w życiu z bodźcami, na które 

nie mamy gotowej, adekwatnej odpowiedzi adaptacyjnej, a na które 

musimy jakoś zareagować [...]” (Antonovsky, 1987, s. 191). Stwierdzenie 

to uzasadnia tezę wyjściową orientacji salutogenetycznej, wskazującą na 

wszechobecność stresu w życiu człowieka, a zatem często przez niego 

doświadczanego i zwalczanego. „Jednocześnie wielu ludzi, choć 

bynajmniej nie większość, nie ugina się pod ciężarem tego doświadczenia, 

a nawet radzi sobie całkiem dobrze” (Antonovsky, 1987, s. 4). Tym samym 

nie zawsze należy wnioskować o negatywnym wpływie stresu na 

aktywność życiową, jak i na zdrowie człowieka. 

W swoim ujęciu A. Antonovsky (1987) nawiązuje także ściśle do 

transakcyjnej (interakcyjnej) koncepcji stresu R. S. Lazarusa (1980).          

W modelu sautogenetycznym o skutecznym radzeniu sobie ze stresem 

współdecydują: 

- rodzaje i poziom stresorów (patogenów), pochodzące ze środowiska lub 

ze struktury biologicznej i psychologicznej podmiotu oraz z natury 

interakcji podmiotu z otoczeniem; 

- zgeneralizowane zasoby odpornościowe (general resistence resources) 

psychospołeczne i biologiczno-konstytucjonalne (także genetyczne); 

- poczucie koherencji (sense of coherence, SOC). 

Osoby o silnym poczuciu koherencji lepiej uruchamiają potencjalne 

zasoby odpornościowe w regulacji pojawiających się emocji oraz w celu 

znalezienia rozwiązania problemów natury instrumentalnej czy nawet 

egzystencjalnej. W różnych badaniach (Sęk i in., 1992; Pasikowski, Sęk, 

Ścigała, 1994; Sęk, 2000; Pasikowski, 2000), wykazano, że osoby               

z wysokim poczuciem koherencji oceniają wydarzenia życiowe i bodźce 

zewnętrzne jako mniej stresowe. 

W nawiązaniu do trójfazowego procesu zmagania się ze stresem        

R. S. Lazarusa (1980), A. Antonovsky (1987) powołuje się na Model 



 59 

Integracyjnej Oceny Sytuacji (Appraisal Integration Model) stworzony 

przez B. Shalita (za: Antonovsky, 1987). Wyszedł on z założenia, że im 

spójniejszy obraz sytuacji lub otoczenia jednostka sobie wytworzy, tym 

lepiej potrafi oddziaływać na to otoczenie i nawiązywać z nim złożone 

interakcje. Innymi słowy, proces oceny sytuacji rozpoczyna się od 

oszacowania stopnia spójności poszczególnych bodźców w ramach zdarzeń 

czy sytuacji. Najbardziej stresująca jest sytuacja, w której człowiek nie 

potrafi wystarczająco jasno określić swego otoczenia, co stanowi główną 

przeszkodę, uniwersalny i pierwotny czynnik stresorodny. 

W ramach podejścia salutogenetycznego A. Antonovsky (1987) dokonał 

także pewnej rekonstrukcji samych pojęć stresora i stresu, odwołując się 

zwłaszcza do poglądów H. Selyego (1977) oraz R. Lazarusa (1980). Po 

przedstawieniu wielu argumentów ważne wydaje się przede wszystkim 

uzasadnienie konieczności odróżnienia stresu od stanu napięcia 

emocjonalnego, z uwagi na podział stresorów na eustresory (nieszkodliwe) 

oraz dystresory (stresory szkodliwe). Zgodnie z A. Antonovskym (1987,       

s. 54) stresorami nazywamy „elementy wprowadzające do systemu 

entropię, czyli takie doświadczenie życiowe, którego cechą 

charakterystyczną jest brak spójności (konsekwencji), niedociążenie lub 

przeciążenie, oraz brak wpływu na decyzje”. 

A. Antonovsky zalicza do nich tzw. stresory chroniczne, ważne 

wydarzenia życiowe oraz dokuczliwe kłopoty codzienne. Stresorami są 

zatem „wymogi otoczenia, dla których nie ma gotowych ani 

zautomatyzowanych reakcji adaptacyjnych”, które najczęściej rodzą stany 

napięcia emocjonalnego, lecz także mogą przekształcać się w silne stany 

stresowe wymagające zastosowania złożonych procesów readaptacyjnych. 

W takim kontekście wydawać się może interesujące stwierdzenie                

A. Antonovsky’ego (1987), że już same braki czy deficyty występujące      

w uogólnionych zasobach odpornościowych (GRR) mogą pełnić rolę 
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specyficznych i niezależnych stresorów. W prezentowanej koncepcji 

znajdujemy zatem stwierdzenie, że stres może być bezpośrednią 

konsekwencją uogólnionych deficytów odpornościowych (Generalized 

Resistance Deficit — GRD). 

Wysokie wskaźniki na każdym z wymiarów poczucia koherencji 

(zrozumiałości, zaradności i sensowności) powodują, że częściej 

traktujemy konfrontację stresową czy wydarzenie krytyczne jako wyzwanie 

i możemy je wykorzystać jako źródło efektywnej adaptacji czy chociażby 

jako pewną inspirację do doskonalenia się, rozwoju osobistego, osiągania 

coraz bardziej ambitnych celów. 

Poczucie koherencji wiąże się w istotny sposób z kategorią granic. 

Jeżeli człowiek czuje, że wymagania stawiane przez życie, w określonym 

obszarze stają się mniej zrozumiałe lub mniej kontrolowane, może on 

przejściowo lub trwale zacieśnić określone granice, pod warunkiem że nie 

dotyczą one wyróżnionych przez A. Antonovsky’ego (1987) czterech 

podstawowych sfer egzystencji, takich jak: najskrytsze uczucia, 

bezpośrednie relacje z najbliższymi; główna aktywność życiowa; problemy 

natury egzystencjalnej, dotyczące ogólnego sensu życia; nieuniknionych 

porażek, chronicznych czy nieuleczalnych chorób oraz śmierci. 

Człowiek może zatem najkorzystniej ustosunkowywać się nawet       

w sytuacjach skrajnego stresu dzięki zgeneralizowanym zasobom 

odpornościowym, wzmacniającym poczucie koherencji we wszystkich jej 

wymiarach i za pomocą odpowiedniego do określonych sytuacji oraz 

warunków elastycznego i adaptacyjnego dysponowania granicami, gdy np. 

„wyprowadzi poza osobiste granice” pewne sytuacje czy wydarzenia. 

Złożone poczucie koherencji, zatem, działając w sytuacji stresowej, 

mobilizuje i uruchamia stosowne do obciążenia potencjalne zasoby 

odpornościowe, które z kolei wyzwalają odpowiednie działania, tak aby 

aktywizować wsparcie społeczne poprzez uruchomienie poszczególnych 
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umiejętności, np. komunikowania się, wykorzystującego normy 

obyczajowo-kulturowe, dostosowanego do danej osoby oraz sytuacji.  

Potencjalne zasoby odpornościowe, jak i stopień poczucia koherencji 

oraz elastyczne dysponowanie granicami osobistymi, wyznaczają 

najogólniejszy wzór reakcji na stresory, a także poziom pozwalający na 

przemieszczanie się na tym kontinuum w kierunku zdrowia. 

W prezentowanym modelu salutogenetycznym, podobnie jak            

w modelu transakcyjnym stresu R. S. Lazarusa (1980), nie można z góry 

zakładać istnienia mniej lub bardziej skutecznych sposobów radzenia sobie. 

W jednej bowiem sytuacji tworzenie granic i unikanie stresorów, jak 

wykazują liczne badania, jest najbardziej skuteczne, natomiast w innej 

konfiguracji skuteczne będą racjonalne i logiczne formy zmagania się,        

a w jeszcze innej - wsparcie społeczne oraz inne wzmocnienia kulturowe. 

Osoby u których poczucie koherencji jest wysokie, różnią się od 

osób mających niskie poczucie koherencji tym, że u tych pierwszych 

występuje większa gotowość i chęć wykorzystania potencjalnych zasobów 

odpornościowych, co może się łączyć z oceną bodźców jako mniej 

stresujących. Wówczas wiele bodźców potencjalnie stresogennych można 

postrzegać jako mniej dokuczliwych czy wręcz obojętnych, czyli w ogóle 

nie wywołujących stresu. Jest to jednak możliwość charakterystyczna 

przede wszystkim dla osób o silnym poczuciu koherencji, które posiadają 

przekonania wynikające z dotychczasowego doświadczenia, że „tak jak 

prawie zawsze dotychczas, także teraz, wszystko ułoży się szczęśliwie, a 

to, co początkowo sprawiało wrażenie problemu, wcale takim wielkim 

problemem nie jest i można się z tym uporać” (Antonovsky, 1987, s. 195). 

Przytoczone przeświadczenie, przybierające charakter swoistej wiary 

i poczucia pewności, że wszystko co nas dotyczy, w końcu ułoży się dobrze 

i ma zawsze ogólniejszy sens, wymaga odniesienia rozważanej 

problematyki stresu i radzenia sobie do innych istotnych kategorii 
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umożliwiających pełniejszy opis i wyjaśnienie interesujących nas 

zagadnień. W podejściu salutogenetycznym, w opisie genezy                         

i mechanizmów radzenia sobie ze stresem, bardzo ważna jest rola procesów 

kontroli oraz refleksyjności. Istotne jest to, zarówno dla wyzwalania stresu, 

jak i jego skutków zdrowotnych, czy osoba dysponuje możliwością 

kontrolowania sytuacji, nawet z użyciem strategii unikania. „Osoby             

o wysokich wynikach w skali kontroli nie czują się bezsilne w obliczu 

czynników zewnętrznych, lecz są przekonane o możliwości wpływu na 

zdarzenia, z którymi się stykają i postępują zgodnie z tymi przekonaniami” 

(Antonovsky, 1987, s. 64). „Człowiek o silnym poczuciu koherencji 

dobiera strategię postępowania w sposób elastyczny” (Antonovsky, 1987,    

s. 205). Innymi słowy, reguły wyboru i stosowania poszczególnych 

mechanizmów kontroli uzależnione są bardziej od doświadczenia 

osobistego niż od ogólniejszych wzorów kulturowych, które wyznaczają 

jedynie dominujące style kontroli czy radzenia sobie ze stresem. Z tych 

względów może warto rozpatrzeć bardziej szczegółowo zagadnienie 

kontroli nad sytuacją czy zdarzeniami oraz procesy samokontroli               

w kontekście rozważanej problematyki stresu i radzenia sobie. 

Jak się okazuje, zainicjowany przez A. Antonovsky’ego (1979)         

w orientacji salutogenetycznej kierunek rozważań znajduje zastosowanie    

w poszukiwaniu rozwiązań problemu stresu i radzenia sobie, prowadząc    

w pewnym momencie nieuchronnie do mechanizmów kontroli jako 

alternatywnych dla mechanizmów obronnych, tak charakterystycznych dla 

orientacji patogenetycznej. W ten naturalny niejako sposób pojawia się 

pełniejsze uzasadnienie zainteresowania właśnie procesami oraz 

mechanizmami kontroli i samokontroli. We współczesnych koncepcjach 

kontroli i samokontroli jednym z bardziej znaczących faktów było 

odróżnienie tzw. kontroli sytuacyjnej (actual-control) - od kontroli 

spostrzeganej (perceived-control), przy czym wyróżniona forma 
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spostrzeganej kontroli była różnorodnie określana. Najbardziej 

podstawowe ujęcia spostrzeganej kontroli znajdujemy w koncepcjach          

J. B. Rottera (1966) i M. Seligmana (1965) (za: Ścigała, 1991), uznających 

kontrolę za konstrukt jednowymiarowy w postaci zewnętrznego                 

vs. wewnętrznego umiejscowienia kontroli. Natomiast już M. Snyder 

(1982) (za: Sęk, Ścigała, 2000) proponuje dwumodalne ujęcie kontroli, 

odróżniając kontrolę pierwotną, nastawioną na zmianę w sytuacji 

zewnętrznej, od kontroli wtórnej, występującej, gdy zachodzi konieczność, 

czy potrzeba, zmiany wewnętrznej w procesie adaptacji. Wspomniani 

autorzy podkreślają ważność różnic między kontrolą nad sytuacją                

i kontrolą własnych emocji oraz uczuć w odpowiedzi na zdarzenia. 

We współczesnych ujęciach procesów kontroli i samokontroli, 

oprócz odróżnienia kontroli pierwotnej od wtórnej, rozróżnia się kontrolę 

zdarzeń doświadczanych i doznawanych emocjonalnie negatywnie od 

doznawanych emocjonalnie pozytywnie. Wśród istniejących 

wielowymiarowych modeli spostrzeganej kontroli na uwagę zasługuje 

Model Czteroczynnikowy Spostrzeganej Kontroli (A Four — Factor 

Model of Perceived Control) F. B. Bryanta (1989). Autor wyróżnia cztery 

mechanizmy funkcjonowania spostrzeganej kontroli, wynikające                

z powiązania procesów kontroli pierwotnej i wtórnej z procesami 

doświadczania sytuacji czy zdarzeń ocenianych jako pozytywne lub 

negatywne: unikania (avoiding); zmagania się (coping); utrzymywania 

(obtaining); doznawania (savoring). 

Mechanizmy unikania (avoiding) są odpowiedzią na interpretację 

sytuacji, w wyniku oceny pierwotnej, jako negatywnej. Łączy się to 

jednocześnie z aktywnością osoby, ukierunkowaną na zewnątrz, której 

celem jest dokonanie zmian w otoczeniu. 

Mechanizmy zmagania się (coping) powstają jako konsekwencja 

uznania sytuacji czy zdarzeń za negatywne, a konfrontacja z nimi 
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wywołuje zmiany o charakterze wewnętrznym, oparte o kontrolę wtórną. 

Pojawianie się tego mechanizmu jest więc konsekwencją negatywnych 

doświadczeń w sytuacji związanych z przekonaniem o konieczności 

dokonania zmian dotyczących sfery subiektywnych odczuć, poglądów czy 

umiejętności umożliwiających poradzenie sobie z daną sytuacją. Można 

znaleźć ważne powody powodujące utrwalanie się takiego mechanizmu, 

wiążących się ze zmniejszeniem napięć psychicznych, podniesieniem 

samooceny oraz poczucia siły i odporności psychicznej. F.B. Bryant stosuje 

pojęcie coping w dużo węższym, niż zaproponowane przez Lazarusa            

i współpracowników, znaczeniu. Uważa, że jest to jeden ze sposobów 

radzenia sobie. Wynika stąd, że pomiędzy mechanizmami radzenia sobie    

ze stresem a omawianymi mechanizmami kontroli istnieją pewne analogie, 

przy mechanizmy kontrolne charakteryzują się większą ogólnością. 

Mechanizmy utrzymywania (obtaining) kształtują się na bazie 

pozytywnego doświadczenia emocjonalnego oraz przypisywania mu 

korzystnego znaczenia, jak również z pozytywnej interpretacji zarówno 

przeszłych, aktualnych, jak i mających dopiero nastąpić sytuacji. Istotne 

znaczenie ma tu także poczucie możliwości kształtowania i przekształcania 

warunków środowiskowych, a także przekonania o korzyści wynikających 

z podjęcia własnej aktywności o charakterze instrumentalnym                     

w konkretnych sytuacjach i zdolność do podjęcia ryzyka. 

Mechanizmy doznawania (savoring) również są efektem 

doświadczania emocjonalnego o charakterze pozytywnym, jak                      

i dokonywania pozytywnej interpretacji danej sytuacji powiązanego            

z procesem zmian zachodzących wewnątrz osoby. Badania Bryanta             

i Veroffa (1984) przeprowadzone w populacji amerykańskiej pokazują, że 

w osiąganiu subiektywnego poczucia zdrowia i radzeniu sobie ze stresem 

ten rodzaj mechanizmów jest najbardziej efektywny. 
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Opisane wyżej mechanizmy dotyczące spostrzeganej kontroli, 

opisane w modelu kontroli F. B. Bryanta (1989) umożliwiają połączenie 

problematyki stresu i radzenia sobie w modelu salutogenetycznym.            

W zagadnieniu stresu i skuteczności radzenia sobie z nim szczególnie 

istotną rolę pełnią mechanizmy kontroli, związane są z kontrolą wtórną         

i pozytywnym sposobem doświadczania i przypisywania wartości danych 

sytuacji. Łączy się to z uwzględnieniem opisowego i eksplanacyjnego 

znaczenia innej kategorii, związanej z zagadnieniem stresu i radzenia sobie 

w modelu salutogenetycznym czyli refleksyjności człowieka. 

Jednym ze sposobów opisu funkcjonowania psychicznego czy 

umysłowego człowieka (minding matters) jest użycie kategorii 

refleksyjności vs. bezrefleksyjności (mindfulness vs. mindlessness)       

(Sęk, Ścigała, 2000). 

Wystarczająco dużo danych wskazujących na negatywny wpływ 

bezrefleksyjności na efektywność działania i przystosowania, zwłaszcza    

w bardziej złożonych sytuacjach pokazuje, że takie podejście w zmaganiu 

się z sytuacją stresową powoduje stan napięcia emocjonalnego i może 

prowadzić do pojawienia się i utrzymywania stanu stresu,                         

a w konsekwencji do negatywnych rezultatów dla stanu zdrowia jednostki. 

W odniesieniu do tego refleksyjność może stanowić istotną 

determinantę stresu i radzenia sobie oraz zdrowia człowieka. Ellen J. 

Langer2 (1989, 1993) ujmuje refleksyjność vs. bezrefleksyjność ogólniej 

jako określony, jakościowo odmienny stan umysłu, decydujący                    

o specyficznym i niepowtarzalnym sposobie myślenia i działania               

(za: Heszen-Niejodek, 2000a). „[...] Refleksyjność uważam za swoiście 

manifestowany stan gotowości i żywości świadomości. [...] przejawiający 

się w aktywnym przetwarzaniu danych, odznaczający się poznawczym 
                                                 
2 Kategoria mindfulness obejmuje szerszy zakres zjawisk, niż sama refleksyjność. W tym paragrafie 
przytaczam pojęcie mindfulness w ujęciu Langer, która sprowadza je do kategorii refleksyjności. Szerzej 
pojęcie mindfulness zostanie opisane w rozdziale III. 
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zróżnicowaniem, tworzeniem nowych kategorii i rozróżnień.                     

[...] Refleksyjność można określić jako tworzenie wielu perspektyw czy 

uświadamianie sobie kontekstu. Jednostka w tym stanie różnicuje świat 

zewnętrzny, coraz bardziej różnicując własne możliwości, cała angażując 

się w twórczą egzystencję. Natomiast w stanie bezrefleksyjności wręcz 

przeciwnie, jednostka opiera się na zastanych kategoriach i na zastanych 

rozróżnieniach” (Langer, 1993, s. 139). 

E. J. Langer wraz ze współpracownikami, prowadząc badania nad 

kategorią refleksyjności z udziałem osób starszych, wykazała skuteczność 

programów terapeutycznych, które rozwijały umiejętności refleksyjności     

u osób w nich uczestniczących, zwłaszcza w powiązaniu z wizualizacją 

oraz technikami medytacji transcendentalnej. Osoby o wysokim poziomie 

refleksyjności osiągały trwale zintegrowane i zharmonizowane funkcje 

fizjologiczne organizmu oraz odczuwały znaczną poprawę samopoczucia     

i stanu zdrowia somatycznego (por. Langer, 1993). Rezultaty 

przedstawionych badań oraz oddziaływań leczniczych z wykorzystaniem 

kategorii refleksyjności potwierdza dodatkowo powiązanie jej z kategorią 

poczucia kontroli. Według Langer „koncepcja refleksyjności nie jest           

w sprzeczności z koncepcjami kontroli. Jednakże ważne wydaje się 

powiązanie kontroli z refleksyjnością, gdyż tylko refleksyjna kontrola ma 

sens” (Langer, 1993, s. 146). 

Kategorie mechanizmów kontroli w modelu B. Bryanta (1989) oraz 

refleksyjności vs. bezrefleksyjności E. J. Langer (1989, 1993), można 

odnieść do salutogenetycznego modelu stresu (Sęk, Ścigała, 2000). Można 

wówczas zakładać, że elastyczne stosowanie złożonych mechanizmów 

kontroli, w powiązaniu z większą refleksją i rozumieniem sytuacji, 

uwzględniając własny udział osoby, pozwala na bardziej odpowiednie 

ustosunkowanie się do obciążeń stresowych. Poczucie kontroli i refleksja 

nad znaczeniem czy sensem konkretnego wydarzenia lub sytuacji powinny 
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sprzyjać użyciu najbardziej skutecznych mechanizmów radzenia sobie        

ze stresem, w oparciu o użycie zasobów odpornościowych, najbardziej 

adekwatnych do warunków oraz umiejętności i możliwości jednostki. 

Trudną do rozstrzygnięcia kwestią, na obecnym etapie rozważań, 

wydaje się problem transmisji zasobów odpornościowych uruchamianych 

przez poczucie koherencji, tak aby były one odpowiednio dostosowane do 

wielkości i rodzaju obciążeń stresowych. Z problemem tym wiąże się 

zagadnienie efektywności radzenia sobie ze stresem. Na efektywność mogą 

się składać potencjalne możliwości radzenia sobie, zależne od 

potencjalnych zasobów oraz zdolność elastycznego dostosowania 

sposobów radzenia sobie do określonego typu stresowej sytuacji. W ujęciu 

salutogenetycznym mechanizmami, które mogą efektywnie pośredniczyć        

i katalizować procesy skutecznego radzenia sobie ze stresem, są: poczucie 

koherencji, zróżnicowane mechanizmy kontroli oraz złożone procesy 

refleksyjności człowieka (Sęk, Ścigała, 2000). 

Określenie mindfulness wykorzystywane jest podobnie                         

w przedstawionej szerzej w rozdziale IV terapii opracowanej przez             

L. S. Greenberga. 

 1.5  Stres w miejscu pracy 

Praca należy do najważniejszych form aktywności człowieka.           

Z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego pracą określa się każdą 

czynność celową, służącą do wykonywania wartości użytkowych, 

materialnych oraz kulturowych. Pietraszkiewicz (1990), pracę zdefiniowała 

jako „zespół czynników zmierzających do zaspokojenia własnych potrzeb    

i potrzeb innych ludzi (rodziny, społeczeństwa) oraz warunkujących rozwój 
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osobowości i człowieka jako podmiotu tych czynności” (s.9). Warunki 

pracy, jak i związane z nią czynności, powinny odpowiadać możliwościom 

funkcjonowania człowieka.  

Chociaż praca, traktowana w ujęciu Lazarusa jako wyzwanie, może 

przynosić spełnienie potrzeb osobistych i dostarczać poczucia celu, 

powszechnie uznaje się, że miejsce pracy może mieć stresogenny wpływ 

na człowieka. Takie warunki pracy wiążą się z szerokim zakresem 

negatywnych czynników, które osłabiają efektywne funkcjonowanie 

pracowników i organizacji. 

W odniesieniu do pojęcia „stres w pracy” używa się także pojęć: stres 

zawodowy, stres organizacyjny i stres roli zawodowej (za: Ogińska-

Bulik, 2006). Badania pokazały, że stres ten może niekorzystnie 

oddziaływać na zdrowie fizyczne i psychiczne (Cartwright i Cooper, 

1993), satysfakcję pracy i wydajność (Cooper i Roden, 1985) i zmiany 

miejsca pracy (Hendrix, Ovalle, i Troxler, 1985). Powoduje też wzrost 

agresywnych zachowań w miejscu pracy (Chen i Spector, 1992). 

Ponadto stres zawodowy wydaje się być coraz większym problemem, 

ponieważ świat pracy podlega nieustannym zmianom, a pytania o to, czy      

i jak pracownicy radzą sobie ze stałą niepewnością i zagrożeniami              

w środowisku pracy, nie tracą na znaczeniu. 

Stale zwiększa się złożoność zadań związanych z pracą, rosną 

wymagania jakie pracodawcy stawiają swym pracownikom, by byli 

twórczy, elastyczni, nowatorscy, by umieli pracować w zespole, 

odpowiadać na wyzwania, radzić sobie z przeciążeniem informacyjnym, 

posiadali odpowiednie umiejętności techniczne (Goetzel i in., 2002). 

Zachodzące nieustannie i w dużym tempie przemiany cywilizacyjne 

oraz rosnący poziom wymagań jakie mają spełnić pracownicy różnych 

zawodów, a w szczególności pracownicy tzw. zawodów służb społecznych, 

wiążą się z występowaniem często nadmiernych konsekwencji                    
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u pracowników, pracodawców i osób z którymi kontaktują się pracownicy 

pełniąc obowiązki zawodowe. Traktowane są one jako koszty zdrowotne 

funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Doświadczanie 

silnego i permanentnego stresu w środowisku pracy może wywoływać 

negatywne następstwa obejmując poszczególne sfery funkcjonowania 

ludzkiego: 

- zmiany w stanie zdrowia, czyli dolegliwości, zaburzenia i choroby 

somatyczne; 

- zmiany w sferze emocjonalno-poznawczej, do których zaliczane są      

m.in.: wzrost napięcia psychicznego, lęk, irytacja, obniżone samopoczucie, 

depresja, skłonność do hipochondrii, osłabienie kontroli emocji, poczucie 

bezradność i beznadziejności, permanentne niezadowolenie z siebie              

i wykonywanej pracy, poczucie braku kompetencji, osłabienie (bądź brak) 

zainteresowań, osłabienie krytycyzmu, składające się na zespół wypalenia 

zawodowego; 

- zmiany w zachowaniach, których wskaźnikami są: obniżenie wydajności 

pracy i energii życiowej, rezygnacja z wytyczonych celów, podatność na 

wypadki, wzrost skłonności do agresji, przemocy, nadużywania alkoholu, 

nikotyny czy narkotyków; wzrost absencji, zrzucanie odpowiedzialności na 

innych, nasilenie postawy cynicznej wobec klientów, pacjentów czy 

współpracowników, wzrostem liczby popełnianych błędów, pogorszenie 

zdolności do organizowania i planowania działań, skłonność do 

ignorowania nowych informacji, odmowa pełnienia obowiązków (Ogińska-

Bulik, 2006). 

Środowisko pracy zawodowej podobnie jak rodzinne, w istotny 

sposób oddziałuje na funkcjonowanie człowieka, przyczyniając się także 

do wywołania konsekwencji zdrowotnych. Doświadczanie nadmiernego       

i stałego napięcia psychicznego, niepokoju, poczucia niepewności                

i zagrożenia przyczyniają się do wzrostu ryzyka wystąpienia chorób 
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psychosomatycznych czy stresopochodnych (Cooper, Payne, 1987, Everly, 

Rosenfeld, 1992, Dudek, 1998). Wśród zdrowotnych skutków stresu            

w miejscu pracy wyróżnić można: choroby układów krążenia, 

pokarmowego i nerwowego oraz choroby związane z funkcjonowaniem 

układu immunologicznego (Dudek, Waszkowska, 1996). 

Szczególnie istotnymi czynnikami przyczyniającymi się do 

wywołania zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego są obciążenie 

psychiczne pracą (strain) i poczucie braku kontroli (Karasek                         

i Theorell, 1990; Widerszal-Bazyl, 2000). Najgroźniejsze dla zdrowia 

pracownika jest takie psychospołeczne środowisko pracy, które stawia 

pracownikowi wysokie wymagania, w którym jednostka ma mały poziom 

kontroli nad jej wykonywaniem oraz nie może liczyć na wsparcie 

społeczne (Karasek, 1988). 

Jednym z najważniejszych psychologicznych następstw chronicznego 

stresu zawodowego jest zespół wypalenia zawodowego (burnout 

syndrome). Najczęściej przyjmowane jest rozumienie tego zjawiska           

za pomocą trzech składających się na nie czynników, zaproponowane przez 

Maslach i Jackson (1984, 1986). Według badaczy na konstrukt wypalenia, 

według Maslach i Jackson (1984, 1986), składają się trzy czynniki: 

- wyczerpanie emocjonalne, które jest związane ze znacznym 

obciążeniem emocjonalnym związanym z pracą, traktowane przez 

niektórych autorów jako kluczowy aspekt wypalenia (Krawulska-

Ptaszyńska, 1992, Maslach, Leiter, 1997); 

- depersonalizacja, której przejawem jest cynizm, dystansowanie się     

i ignorowanie problemów i potrzeb innych ludzi (klientów, 

pacjentów). Wymiar ten traktowany jest często jako konsekwencja 

wyczerpania emocjonalnego lub sposób radzenia sobie z nim 

(Krawulska-Ptaszyńska, 1992, Moore, 2000); 
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- obniżone poczucie osiągnięć osobistych rozumiane jako spadek bądź 

brak poczucia kompetencji i sukcesu zawodowego, stanowiące 

poznawczy aspekt wypalenia zawodowego. 

Pojęcie wypalenia jest często utożsamiane ze stanem stresu. Na 

przykład Westman i Eden (1997) trójczynnikowe ujęcie wypalenia 

sprowadzają do wyczerpania emocjonalnego. Jednak w ujęciu Maslach 

(Maslach, Jackson, 1986), uwzględnienie trzech wymiarów w ogólnej 

koncepcji wypalenia umożliwia szersze ujęcie konsekwencji związanych        

z pracą w porównaniu z tradycyjną koncepcją stresu w pracy. Emocjonalne 

wyczerpanie określane jest szerzej, jako sposób poznawczego                       

i emocjonalnego dystansowania się od pracy, a także radzenia sobie             

z obciążeniem psychicznym pracą. Depersonalizacja wiąże się natomiast     

z zaburzonymi stosunkami interpersonalnymi, zaś obniżone poczucie 

osiągnięć osobistych dotyczy samooceny pracownika znajdującego się pod 

wpływem stresu zawodowego. Autorka podkreśla fazowy przebieg 

wypalenia ze zwiększaniem się ilości symptomów. W pierwszym stadium 

tego procesu pojawiają się objawy emocjonalnego wyczerpania, po czym 

pracownicy przejawiają skłonność do nadmiernego dystansowania się od 

trudnych spraw zawodowych i przedmiotowego traktowania klientów,          

a w końcowej fazie występują: niechęć do pełnionych ról, zanik 

zaangażowania i brak satysfakcji zawodowej. 

Rozwijając swą teorię wypalenia, Maslach (Maslach, Leiter, 1997) 

przyjęła paradygmat bliski interakcyjnej koncepcji stresu kładąc nacisk na 

niedopasowanie między jednostką a środowiskiem. Szerzej ujmowana jest 

też praca zawodowa, uwzględnia się tu kontekst sytuacyjny                         

i organizacyjny, nie ograniczając jej do specyficznych zadań. Osoba jest 

ujmowana nie tyle jako układ osobowościowych właściwości, ale jako 

podmiot działający, a więc zaangażowany. Chroniczne niedopasowanie 

występujące między osobą a środowiskiem pracy, prowadzi do przyrostu 
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stresu zawodowego powodującego wypalenia. Aktywność zawodowa 

podejmowana przez poszczególnych pracowników może być wyrażona na 

kontinuum, którego jeden kraniec stanowi zaangażowanie, a drugi 

wypalenie. Wypalenie jest traktowane jako przeciwieństwo zachowań 

napełnionych energią, gotowością do współpracy i będących skutecznymi 

w kontekście zawodowym, którym towarzyszy stan zaangażowania 

pracownika, związany z jego dobrą kondycją psychiczną, dużą wolą 

działania i posiadaniem adekwatnych umiejętności potrzebnych do 

wykonywania pracy. Według Tucholskiej (2003), w takiej poszerzonej 

koncepcji wypalenia, bardziej wyraźnie podkreśla się wpływ pracy 

zawodowej na samopoczucie i dobrostan jednostki. Istotnym czynnikiem 

służącym zmniejszeniu ryzyka wypalenia jest stosowanie odpowiednich 

strategii radzenia sobie, głównie polegających na zaangażowaniu, z czym 

wiąże się posiadanie odpowiednich zasobów przed jednostkę. 

W badaniach opisujących wpływ stresu na funkcjonowanie 

pracowników ujmuje się dwie grupy czynników, jako modyfikujących 

rodzaj i nasilenie symptomów stresu, od których może zależeć poziom 

wypalenia zawodowego: czynniki środowiskowe związane z miejscem 

pracy i indywidualne właściwości jednostki. 

Według Wojciechowskiej (1990), czynnikami środowiskowymi są: 

- charakter pracy i stopień psychicznego zaangażowania koniecznego do jej 

wykonania, 

- nadmierny poziom osobistej odpowiedzialności, 

- wysoki poziom wymagań, angażujący maksymalnie kwalifikacje 

pracownika, 

- duże tempo pracy i fizyczne obciążenie pracownika, 

- nieodpowiedni (autokratyczny, skupiony na kontroli) styl zarządzania, 
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- niewłaściwe relacje interpersonalne w pracy, będące w znacznej mierze 

pochodną stylu zarządzania i wywierające znaczny wpływ na kształtowanie 

komunikacji w zespole. 

Do czynników indywidualnych badaczka zalicza natomiast: nadmierną 

wrażliwość na otaczające bodźce, lęk, nadmierną kontrolę emocjonalną, 

wrogość i preferowanie unikowych strategii radzenia sobie ze stresem. 

Do czynników tych zalicza się też zwykle czynniki osobowościowe, 

np. neurotyzm, samoocenę, poczucie własnej skuteczności, poczucie 

kontroli, a także co istotne z punktu widzenia poruszanych w rozprawie 

zagadnień - umiejętność radzenia sobie ze stresem. Brak umiejętności 

stosowania odpowiednich strategii radzenia sobie ze stresem jest istotnym 

czynnikiem prowadzącym do zespołu wypalenia zawodowego (Schaufeli, 

Enzmann, 1998). Indywidualne właściwości jednostki, traktowane 

najczęściej jako moderatory stresu, mogą z jednej strony - wpływać na 

obniżenie poziomu dystresu, a z drugiej - sprzyjać stosowaniu 

adaptacyjnych strategii radzenia sobie ze stresem i zapobiegać 

negatywnym skutkom stresu doświadczanego w pracy. Podkreśla się także, 

że ta grupa czynników jest wyraźnie niedoceniana w badaniach nad 

wypaleniem zawodowym (Price, Hooijberg, 1992, Tucholska, 2003). 

Interesująca jest dokonana przez Sęk (1996, 2000) próba 

uwzględnienia obu wspomnianych wyżej grup czynników wpływających 

na poziom wypalenia zawodowego, w stworzonym przez nią poznawczo-

kompetencyjnym modelu stresu i wypalenia. Model oparty jest                    

o transakcyjną teorię stresu Lazarusa i koncepcję wypalenia zawodowego. 

Z ujęcia Lazarusa badaczka wykorzystała ocenę pierwotną stresu,                

z koncepcji wypalenia zawodowego zaś jego wymiary opisane przez 

Maslach (Maslach, Jackson, 1986), które wraz z mechanizmem 

kompetencji radzenia sobie odpowiadają za poziom wypalenia. W modelu 

Sęk uwzględniła także typy kontroli. 
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Według Sęk wypalenie zawodowe wiąże się głównie ze stresem, 

któremu jednostka nie potrafiła się skutecznie przeciwstawić. W jej 

koncepcji nie musi to być stres chroniczny. Za sposoby radzenia sobie 

odpowiedzialna jest interakcja cech osobowości i wpływy środowiska 

pracy. 

Obiektywnie istniejący stres zawodowy, poddany intelektualnej 

obróbce podmiotu, daje poczucie obciążenia psychicznego pracą, czyli 

poczucie stresu zawodowego, z którym człowiek się zmaga, wykorzystując 

do tego wyuczone strategie radzenia sobie ze stresem lub dostępne źródła 

wsparcia społecznego. W owym zmaganiu się istotną rolę odgrywa 

poczucie kompetencji radzenia sobie, na które składają się dotychczasowe 

doświadczenia jednostki w zmaganiu się ze stresem zawodowym. 

W oparciu o przeprowadzone dotąd badania, autorka stwierdza, że 

przewlekły stres zawodowy, z którym osoba nie potrafi sobie poradzić        

w skutek braku odpowiednich sposobów radzenia sobie, powoduje 

pojawienie się wypalenia zawodowego. W ujęciu tym wypalenie zwrotnie 

redukuje zasoby zaradcze jednostki i zmniejsza efektywność radzenia sobie 

ze stresem. Proces taki ulega samowzmacnianiu, co nie tylko utrudnia 

osiąganie zawodowych celów, ale również obniża umiejętności zaradcze. 

Hobfoll i Schirom (1993) nazywają to spiralą strat. 
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ROZDZIAŁ 2 

 2  EMOCJONALNE ASPEKTY ZWIĄZANE ZE STRESEM 
W MIEJSCU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM 
ZAGADNIENIA REGULACJI EMOCJI 

Chociaż emocje od dawna są przedmiotem intensywnego 

zainteresowania psychologów (np. Barrett i Campos, 1987; Ekman, 

Davidson, 1999, Frijda, 1986, 1988, 1999; Izard, 1977, 1990, 1992; Kofta, 

1979; Lazarus, 1991, 1999; Reykowski, 1974; Sroufe, 1996; Tomkins, 

1962, 1991; Zajonc, 1985, 1999), w ostatnich latach wzrosło wśród 

badaczy zainteresowanie ich rolą w miejscu pracy (Ashforth i Humphrey, 

1995; Briner, 1999; Fineman, 1993; Mumby i Putnam, 1992; Parkinson, 

1991; Rafaeli i Sutton, 1987, 1988). Zwiększoną uwagę poświęcono temu 

jak pracownicy wyrażają emocje w różnych warunkach pracy. Istotną 

kwestią okazało się być między innymi spostrzeżenie potrzeby współgrania 

między emocjami pracowników i klientów, zwłaszcza w działach obsługi 

klientów. Prowadzono również teoretyczne rozważania i empiryczne 

badania nad związkiem między wyrażaniem emocji i wydajnością 

pracowników (Rafaeli i Sutton, 1987, 1988). Jednym z najważniejszych 

pojęć wykorzystywanych na tym polu badań jest „praca emocjonalna”. 

 2.1  Praca emocjonalna w ujęciu Hochschild 

Pojęcie pracy emocjonalnej odnosi się do jakości interakcji 

interpersonalnych w miejscu pracy. Określa się nim sposób radzenia sobie 

pracownika z własnymi emocjami oraz z emocjami innych osób, z którymi 
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pracownik będzie miał kontakt podczas wykonywania swojej pracy. 

Stawiane pracownikom wymogi dotyczą nie tylko tego, by właściwie 

wywiązywać się z powierzanych zadań, sprostać umysłowemu                    

i fizycznemu wysiłkowi, ale także odnoszą się do umiejętności zarządzania 

emocjami. Charles Wright Mills (za: Barabasz, 2002) pierwszy docenił 

wagę emocji pracowników jako ważnego zasobu organizacji. Umiejętność 

ich kontroli oraz sposób ekspresji jest wyznacznikiem zawodowego 

profesjonalizmu. W wielu zawodach, szczególnie związanych                    

ze świadczeniem usług, określone są rygorystyczne normy i oczekiwania 

związane ze sposobem i zakresem ujawniania emocji. Pracownicy często 

stoją przed koniecznością wyrażania emocji, których nie odczuwają, albo 

przed jednocześnie występującym zakazem wyrażania rzeczywiście 

odczuwanych i przymusem okazywania pożądanych emocji w danej 

sytuacji zawodowej. Wiąże się to między innymi z rolą, jaką emocje 

odgrywają w procesie pozyskiwania i utrzymywania klientów. Tego 

rodzaju zjawiska obserwowane w miejscu pracy wymagają odmiennego od 

dotychczasowego, opartego o rozumienie emocji jedynie jako reakcji na 

różne warunki organizacyjnego środowiska (np., Briner, Reynolds, 1999; 

Pekrun i Frese, 1992), podejścia badawczego. Zgodnie z nowym 

podejściem podkreśla się w większym stopniu rolę jaką odgrywają emocje 

podczas wykonywanej pracy. Choć termin „praca emocjonalna” stosuje się 

przeważnie w odniesieniu do usług wobec klientów lub na rzecz 

społeczeństwa, można go także wykorzystywać w stosunku do zawodów 

pozausługowych. Praca emocjonalna jest wykonywana głównie przez 

osoby z sektora usług komercyjnych. Zjawisko to występuje także wśród 

pracowników usług społecznych (np. nauczyciele, służba zdrowia, służby 

mundurowe, pracownicy administracji), wśród których znaczną część 

stanowią pracownicy tzw. zawodów pomocowych.  
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A. Hochschild (1983) dokonała rozróżnienia między dwoma 

rodzajami zjawisk, którym dała nazwy: „emotional labor” i „emotion 

work”. Emotion work określa wysiłek związany z zarządzaniem emocjami 

(emotion management) podejmowany przez człowieka, by jego emocje         

i uczucia pozostawały w zgodzie ze społecznie akceptowanymi normami. 

Termin ten odnosi się do prywatnego kontekstu, w którym posiada wartość 

użytkową (use value). Emotional labor określa te same zjawiska, ale           

w kontekście wykonywanej pracy zawodowej i ma charakter wartości 

ekonomicznej (exchange value), związanej z jakością interakcji między 

pracownikami i klientami. Określenie „klient” dotyczy tu jakiejkolwiek 

osoby, która wchodzi w interakcje z pracownikiem. Zatem, praca 

emocjonalna jest szeroko występującym zjawiskiem u pracowników            

w rozmaitych zawodach. 

Termin „emotion work” wykorzystywany jest głównie w literaturze 

dotyczącej badań psychologicznych z zakresu psychologii pracy                   

i organizacji, ponieważ określenie „praca” (work) w odróżnieniu od 

„pracy” (labor), odnosi się w większym stopniu do poznawczych                

i motywacyjnych aspektów pracy (Zapf, 2001). 

W psychologii, pojęcie pracy (labor) jest używane w kontekście 

pojęć socjologicznych lub społecznych np. podziału pracy (division of 

labor), związków praca - zarządzanie (labor - management relations), 

rozwiązywania konfliktów i zbiorowych negocjacji handlowych (collective 

bargaining). Pojęcie to nie jest używane do opisu indywidualnego 

zachowania i zjawisk intrapsychicznych np. fizycznych i psychicznych 

wymagań pracy, motywacji pracy, zaangażowania w pracę, warunków 

pracy (work design), itd. 

Autorzy różnią się nieco w konceptualizacji pracy emocjonalnej. 

Hochschild (1983) wprowadziła termin „praca emocjonalna” by określić 

„zarządzanie emocjami ukierunkowane na publicznie obserwowalne 
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przejawy ekspresji mimicznej i cielesnej” (s. 7). Pojęcie to miało swoje 

źródła w perspektywie interakcji teatralnej aktora z widzem, gdzie klient 

jest widownią, pracownik aktorem, a warunki pracy sceną (Grove i Fisk, 

1989, za: Grandey, 2000). Wśród wielu różnych konceptualizacji 

odnoszących się do gry scenicznej, wyróżnia się zasadniczo dwie metody 

podejścia do granej postaci: metodę przedstawiania (surface acting)             

i metodę przeżywania (deep acting).  

W odniesieniu do nich, wprowadzone zostało rozróżnienie dwóch 

głównych sposobów (form, strategii) zarządzania emocjami w kontekście 

pracy zawodowej: płytki (surface acting) i głęboki (deep acting). 

Pierwszy sposób polega głównie na symulowaniu emocji bez 

rzeczywistego ich odczuwania, co osiąga się poprzez staranną prezentację 

werbalnych i niewerbalnych wskazówek, takich jak wyraz twarzy, gesty       

i ton głosu. Stosując drugi sposób, osoba stara się odczuwać okazywaną 

emocję, wcielając się niejako w pożądaną w danym kontekście 

zawodowym postać. W strategii płytkiej osoba skupia się bezpośrednio na 

zewnętrznym zachowaniu, podczas gdy w strategii głębokiej - bardziej na 

wewnętrznym uczuciu.  

Hochschild następująco wyraża się o udawaniu emocji wobec innych 

w kontekście zawodowym: „oszukujemy innych odnośnie tego, co 

naprawdę myślimy, ale nie oszukujemy siebie” (Hochschild, 1983, s. 33), 

podczas gdy o angażowaniu się w emocjonalny przekaz mówi: „staramy 

się wzbudzić uczucie, które chcemy odczuwać” (s. 43). W ten sposób 

pracownik w oparciu o strategię płytką identyfikuje się z pracą-rolą tylko 

na powierzchniowym poziomie, kontrolując bardziej okazywanie emocji 

niż wewnętrzne uczucia i utrzymując różnicę między tym, co publiczne,      

a tym, co prywatne (Parkinson, 1991). Innymi słowy, można stwierdzić, że 

pracownik „emocjonalny”, który dostosowuje się do zasad okazywania 

emocji w ten sposób, jest w stanie utrzymać rozdział pomiędzy 
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traktowaniem wykonywanej przez siebie pracy jako swego rodzaju roli,         

a byciem prawdziwym sobą. Jednak pod względem siły przekonywania 

osób, wobec których emocje są okazywane, pracownicy stosujący głęboką 

pracę emocjonalną mają przewagę nad tymi, którzy opierają się na drugiej 

strategii (Hochschild, 1983). Dominujące stosowanie formy głębokiej może 

jednak prowadzić do niekorzystnych konsekwencji spowodowanych 

niezdolnością do oddzielenia się od tożsamości związanej z rolą zawodową 

(Parkinson, 1991). 

 2.2  Perspektywa Ashforth i Humphrey 

Ashforth i Humphrey (1993) zdefiniowali pracę emocjonalną jako 

manifestowanie właściwych emocji w celu sprostania wymogom 

organizacji (Gardner i Martinko, 1988). W porównaniu z perspektywą 

Hochschild (1983), Ashforth i Humphrey odnosili się w większym stopniu 

do pracy emocjonalnej traktowanej jako obserwowalne zachowanie, niż 

jako zarządzanie emocjami, proponując szerszy zbiór czynników, które 

wpływają na emocjonalną ekspresję pracowników. Ponadto dowiedli, że 

praca emocjonalna niekoniecznie wymaga świadomego wysiłku i może 

przybrać rutynowy i bezwysiłkowy charakter. 

Pod względem rezultatów, Ashforth i Humphrey (1993) skupili się 

głównie na relacji między dostrzegalnymi wyrażeniami emocjonalnymi        

i skutecznością wykonania zadania lub wydajnością w pracy. Według nich 

praca emocjonalna powinna być dodatnio skorelowana ze skutecznością 

wykonania zadania, pod warunkiem, że klient, będący w kontakcie              

z pracownikiem, spostrzega wyrażenie emocji jako szczere. Ashforth           

i Humphrey zgodzili się z Hochschild, że, jeżeli pracownicy nie 
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demonstrują ekspresji emocji szczerze, praca emocjonalna może być 

przyczyną wystąpienia u pracowników zjawisk patologicznych 

polegających na potrzebie odcięcia się od wszelkich doznań uczuciowych. 

Jednak nie dostarczyli oni sposobu rozumienia takich procesów. 

Podsumowując, można powiedzieć o dwóch głównych różnicach 

między tą perspektywą i ujęciem Hochschild. Definicja pracy emocjonalnej 

skupia się tu na dostrzegalnych zachowaniach, a nie na emocjach                 

i uwzględnia manifestowanie emocji nie wymagające wysiłku. Po drugie, 

podkreślony został wpływ pracy emocjonalnej na skuteczność wykonania 

zadania, w większym stopniu niż na zdrowie pracownika, czy przeżywany 

przez niego stres. 

 2.3  Perspektywa Morris i Feldman 

U podłoża koncepcji Hochschild (1983) leży jednowymiarowe ujęcie 

pracy emocjonalnej: im więcej wymaganych jest interakcji z klientami, tym 

wyższa jest częstość ekspresji emocji, częściej są okazywane te emocje, 

które nie są rzeczywiście odczuwane, co w konsekwencji prowadzi do 

negatywnych rezultatów zdrowotnych. 

Jednakże badania operacjonalizujące w ten sposób pojęcie pracy 

emocjonalnej (np., Adelmann, 1995; Wharton, Erickson, 1993) nie 

wykazały oczekiwanych przez Hochschild negatywnych związków              

z obciążeniem psychicznym pracą. Dlatego inni autorzy rozpoczęli pracę 

nad zróżnicowaniem rozmaitych aspektów pracy emocjonalnej. Morris        

i Feldman (1996) zdefiniowali pracę emocjonalną jako „wysiłek, 

planowanie i kontrolę potrzebne do wyrażenia pożądanych przez 

organizacje emocji podczas transakcji interpersonalnych” (s. 987). 
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Definicja ta pochodzi z podejścia interakcyjnego, gdzie wyrażane emocje 

traktowane są jako częściowo narzucane przez środowisko społeczne. 

Perspektywa ta jest podobna do ujęć Hochschild (1983) i Ashforth                

i Humphrey (1993) z tą różnicą, że uznaje możliwość modyfikowania          

i kontrolowania emocji przez osobę, choć szersze społeczne warunki 

decydują o tym kiedy sytuacja taka zachodzi. Morris i Feldman (1996) 

zdefiniowali cztery wymiary pracy emocjonalnej: 1) częstość okazywania 

emocji, 2) zaangażowanie w spełnianie wymaganych reguł,                        

3) różnorodność wymaganych emocji oraz 4) dysonans emocjonalny.  

1) Częstość okazywania emocji 

Pojęcie to poddane było dotychczas największej liczbie badań 

spośród wszystkich komponentów pracy emocjonalnej. Wykazano, że 

kontakty z klientami w których częściej ujawniane są emocje, są bardziej 

korzystne dla organizacji, wówczas bowiem pomiędzy klientami                  

a pracownikami częściej wytwarzają się więzi emocjonalne oparte na 

zaufaniu i szacunku (Wharton i Erickson, 1993). Z drugiej jednak strony 

zbyt częste ujawnianie emocji nadmiernie obciąża pracowników i może 

prowadzić do alienacji i wyczerpania (Hochschild, 1983). 

2) Zaangażowanie w przestrzeganie wymaganych reguł okazywania 

emocji 

Drugim wymiarem pracy emocjonalnej jest poziom zaangażowania 

w przestrzeganie wymaganych reguł ekspresji. Większe zaangażowanie      

ze strony pracowników wymaga od nich większego psychicznego                    

i fizycznego wysiłku. Na zaangażowanie w przestrzeganie reguł wpływają: 

a) czas trwania interakcji emocjonalnej, b) intensywność interakcji 

emocjonalnej. 
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2a) Czas trwania interakcji emocjonalnej 

Morris i Feldman (1996) sugerowali, że wysiłek włożony w krótsze 

interakcje jest niższy niż przy interakcjach dłuższych. Emocje w trakcie 

krótkotrwałych interpersonalnych kontaktów mają prawdopodobnie niską 

intensywność, podczas gdy w dłuższych interakcjach, z większym 

prawdopodobieństwem będą występowały bardziej intensywne emocje. 

Badania Sutton i Rafaeli (1988) i Rafaeli (1989) sugerują, że krótkie 

interakcje z klientami często włączają wcześniej przygotowane proste 

schematy interakcji (np. uprzejme gesty i uśmiechy), stąd poziom wysiłku 

włożonego w takie interakcje jest minimalny. Odwrotnie, interakcje 

emocjonalne o dłuższym czasie trwania wymagają większego wysiłku          

i pracy emocjonalnej, ponieważ nie mogą być oparte o wcześniej 

przygotowane scenariusze. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo, że 

silniejsze emocje będą towarzyszyły większemu zaangażowaniu w tego 

rodzaju interakcje, co może wymagać od pracownika większego wysiłku, 

np. by skontrolować tłumienie emocji. 

Badania nad stresem w miejscu pracy i wypaleniem to twierdzenie 

potwierdzają. Cordes i Dougherty (1993) stwierdzili, że dłuższe interakcje 

z klientami są związane z wyższymi poziomami wypalenia. Są dwa 

powody, dla których czas trwania może mieć wpływ na wysiłek wkładany 

w wyrażanie wymaganych przez pracodawców emocji. Po pierwsze, przy 

dłuższych interakcjach emocjonalnych trudniej przygotować adekwatny, 

sprawdzający się scenariusz. W konsekwencji, dłuższe emocjonalne 

interakcje wymagają większej uwagi i wytrzymałości emocjonalnej 

(Hochschild, 1983). Po drugie, dłuższa interakcja z klientem może 

dostarczać większej ilości informacji na jego temat. Wiedza taka może 

wpływać na unikanie okazywanie oczekiwanych uczuć, tym samym 

prowadząc do naruszenia norm organizacyjnych lub zawodowych (Smith, 

1992). 



 83 

 

2b) Intensywność interakcji emocjonalnej 

Intensywność interakcji emocjonalnej odnosi się do intensywności     

z jaką emocja jest doświadczana lub wyrażana. Frijda, Ortony, Sonnemans 

i Clore (1992) dowiedli, że intensywność wyrażanej emocji bardziej niż 

jakiś inny czynnik decyduje o tym, czy klienci zmieniają swe zachowanie 

podczas interakcji w reakcji na spostrzeganą intensywność emocji ze strony 

pracownika. Ashforth i Humphrey (1993) sugerują, że stosowanie 

głębokiego sposobu pracy emocjonalnej wymaga większego wysiłku, 

ponieważ grający rolę muszą aktywnie odwoływać się do myśli, obrazów    

i wspomnień, by wywołać oczekiwaną emocję. Role dotyczące pracy, 

wymagające przeżywania intensywnych emocji łączą się częściej z tym 

sposobem okazywania emocji, a w rezultacie z większym wysiłkiem. 

3) Różnorodność wyrażanych emocji 

Trzecim z głównych wymiarów pracy emocjonalnej jest 

różnorodność emocji jakie są ujawniane w rolach zawodowych. Większa 

różnorodność łączy się z większym nakładem pracy emocjonalnej 

związanej z rolą. Okazywanie emocji w sytuacji pracy charakteryzowane 

jest jako pozytywne, neutralne lub negatywne (Wharton i Erickson, 1993). 

Okazywanie pozytywnych emocji ma na celu wzrost więzi pomiędzy 

pracownikami i klientami, opartych na sympatii. Reguły okazywania 

emocji podkreślające emocjonalną neutralność mogą służyć 

zademonstrowaniu bezstronności i profesjonalizmu, zaś reguły oparte          

o negatywne emocje, takie jak gniew i wrogość, są używane by poprawić 

lub wprowadzić dyscyplinę. Morris i Feldman (1996) sugerowali, że praca 

emocjonalna jest intensywniejsza wówczas gdy wymaga okazywania 

bardziej różnorodnych emocji. Podczas gdy Morris i Feldman (1996) za 

wymiary pracy emocjonalnej przyjmują: częstość, czas trwania                     

i intensywność, inni autorzy (Brotheridge i Lee, 1998; za: Grandey, 2000, 
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Grandey, 1998; Zapf i in., 1999) koncentrują się na czynnikach 

poprzedzających lub wymaganiach związanych z rolą organizacyjną, 

określonych przez zadania do wykonania. Jeszcze inni autorzy,  

rozróżniając wymiary pracy emocjonalnej, wychodzą od pojęcia 

zarządzania emocjami (ang. emotion management) (np., Brotheridge i Lee, 

1998, za: Grandey, 2000; Grandey, 2000). Podejścia oparte o odwołanie się 

do zarządzania emocjami różnią się od siebie w rozumieniu sposobu 

wykonywania pracy emocjonalnej. Zasadniczo, można wyróżnić trzy 

strategie zarządzania emocjami: automatyczną regulację emocji oraz formy 

pracy emocjonalnej: płytką i głęboką. Ponieważ te dwie strategie zostały 

opisane powyżej, poniżej przybliżona zostanie trzecia – automatyczna 

regulacja emocji. 

Ashforth i Humphrey (1993) wskazali, że Hochschild pośrednio 

przyjmuje w definicji, że wykonywanie pracy emocjonalnej wymaga 

stosowania odpowiednich sposobów okazywania emocji. Sugerują oni 

jednocześnie, że w wielu przypadkach pracownik spontanicznie                    

i prawdziwie wyraża wymagane od niego emocje. Sytuację taką można 

określać jako „pracę emocjami” rzeczywiście odczuwanymi. Ashforth           

i Humphrey stwierdzili, że praca emocjonalna może wówczas zachodzić 

bezwysiłkowo i może przybrać charakter rutynowy bez występowanie 

negatywnych konsekwencji. Zapf (2001) dla opisania tego typu sytuacji 

używa pojęcia automatycznej regulacji emocji. Założenie o możliwości 

automatycznego wykonywania pracy emocjonalnej znajduje swoje 

uzasadnienie w ogólnych teoriach emocji (Ekman, 1984; Izard, 1977).       

W sytuacji, gdy pewna emocja jest odczuwana, jej wyraz pojawia się 

automatycznie. Oznacza to, że można odgrywać daną emocję 

nieświadomie. Procesy zachodzące pod automatyczną kontrolą zwykle są 

postrzegane jako niewymagające wysiłku (Hacker, 1998, za: Zapf, 2002). 

Hochschild nazwała taką formę „bierną głęboką pracą emocjonalną”. 



 85 

4) Dysonans emocjonalny 

Większość badań nad pracą emocjonalną odwołuje się także do 

pojęcia dysonansu emocjonalnego (np., Brotheridge i Lee, 1998,                

za: Grandey, 2000; Büssing i Glaser, 1999; Morris i Feldman, 1996; Zapf, 

Seifert, Schmutte, Mertini i Holz, 2001; Zapf i in., 1999). Middleton (1989) 

(za: Morris i Feldman, 1996) zdefiniował emocjonalny dysonans jako 

konflikt między prawdziwie odczuwanymi emocjami i emocjami 

wymaganymi zgodnie z regułami organizacyjnymi. Jednakże status tego 

pojęcia postrzegany jest różnie. Niektórzy autorzy traktują go jako wymiar 

pracy emocjonalnej (np., Grandey, 2000; Morris i Feldman, 1996), 

niektórzy uważają go za zmienną zależną (np. Ashforth i Humphrey, 1993), 

a jeszcze inni za stresor, który pochodzi ze środowiska społecznego (Zapf    

i in., 1999). 

Dysonans emocjonalny występuje wówczas kiedy pracownikowi 

stawia się wymagania odnośnie wyrażania emocji, które nie są przez niego 

prawdziwie odczuwane w konkretnej sytuacji. Może to prowadzić do 

konfliktu osoba-rola, w którym reakcja emocjonalna osoby jest                   

w konflikcie ze stawianymi jej wymaganiami związanymi z rolą (Rafaeli     

i Sutton, 1987). Dysonans emocjonalny występuje także w sytuacji,           

w której osoba może nie odczuwać danej emocji, której okazywanie jest od 

niej wymagane lub gdy żąda się od niej tłumienia niepożądanych emocji      

i wyrażenia emocji o charakterze neutralnym lub pozytywnym zamiast 

negatywnego. Zjawisko dysonansu emocjonalnego występuje również       

w sytuacji, gdy pracownik „fałszuje wyrażane emocje w dobrej wierze” 

akceptując istniejące reguły okazywania emocji, jak również gdy „udaje     

w złej wierze”, reguł tych nie akceptując (Hochschild, 1983; Rafaeli            

i Sutton, 1987). Wielu autorów (np., Abraham, 1998; Adelmann, 1995; 

Nerdinger i Roper, 1999) (za: Zapf, 2002) zakłada, że udawanie w złej 
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wierze ma najbardziej negatywne konsekwencje, prowadzące do alienacji 

od własnych emocji, obniżonej samooceny i depresji. 

Z definicją Morris i Feldman (1996) łączą się cztery założenia. 

1) Konstrukt opiera się na interakcyjnym modelu emocji, który 

uwzględnia znaczenie czynników społecznych biorących udział    

w doświadczaniu i wyrażaniu emocji. Perspektywa ta sugeruje, że 

osoby nadają sens emocjom poprzez rozumienie społecznego 

środowiska, w którym są one doświadczane. W rezultacie 

emocjonalne doświadczenie może być uzewnętrzniane, 

wzmacniane lub tłumione (Ashforth i Humphrey, 1995; Thoits, 

1990). 

2) Nawet w sytuacjach, w których występuje zgodność między 

odczuwaną przez osoby i wymaganą przez organizacje emocją, 

nadal obecny jest pewien stopień wysiłku zaangażowanego w ich 

wyrażanie. 

3) Zgodnie z podejściem Hochschild (1983) do pracy emocjonalnej, 

zaproponowana przez Morris i Feldman (1996) definicja sugeruje, 

że wyrażanie emocji stało się towarem rynkowym (Wichroski, 

1994). 

4) Istnieją standardy lub reguły, które wyznaczają, jak i kiedy 

emocja powinna zostać wyrażona. Hochschild (1983) mówi          

o regułach uczuć (ang. feeling rules), które określają stany 

emocjonalne, podczas gdy Ashforth i Humphrey (1993) 

podkreślają zewnętrzne wyrażenie, czyli reguły okazywania 

emocji (ang. display rules), które kierują ekspresją emocji 

(Ekman i Friesen, 1982).  

Pojęcie display rules zostało wprowadzone przez Ekmana (1973). Zgodnie 

z jego definicją, reguły okazywania emocji są standardami zachowania, 
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wskazującymi nie tylko na to, które emocje są odpowiednie w danej 

sytuacji, ale również jak te emocje powinny zostać wyrażone. 

Trzy przedstawione powyżej konceptualizacje pracy emocjonalnej 

nie są spójne definicyjnie (Ashforth i Humphrey, 1993; Hochschild, 1983; 

Morris i Feldman, 1996). Każda z nich zakłada jednak, że zarządzanie 

emocjami w pracy, mające na celu spełnienie wymagań zawodowych, daje 

rezultaty mierzalne zarówno na poziomie osoby jak i organizacji. 

Chociaż praca emocjonalna jest definiowana w różny sposób            

w poszczególnych perspektywach, wszystkie mają to samo, leżące               

u podłoża, założenie: pracownicy mogą regulować swą emocjonalną 

ekspresję. Praca emocjonalna jest zatem procesem regulowania zarówno 

emocji jak i jej ekspresji, wykorzystywanym dla osiągnięcia celów 

organizacyjnych. Każda z perspektyw odwołujących się do dwóch 

głównych form pracy emocjonalnej określa je jako sposoby radzenia sobie 

z emocjami. Oba te procesy określają roboczą definicję pracy emocjonalnej 

jako proces regulacji emocjonalnej i dostarczają przydatnego sposobu 

operacjonalizacji pojęcia pracy emocjonalnej. 

Podrozdział o regulacji emocji ma przybliżyć rozumienie podobnych 

zjawisk emocjonalnych z nieco innej perspektywy i jest wprowadzeniem 

do łącznego ujęcia regulacji emocji i pracy emocjonalnej, czego dokonała 

Grandey (2000). Samo opisanie stworzonego przez badaczkę modelu, 

wykorzystującego z kolei model regulacji emocji Grossa (1998), bez 

wprowadzenia zagadnienia byłoby mało czytelne i być może nie ukazałoby 

wyraźnie celu skupienia się na zagadnieniu regulacji emocji w kontekście 

stresu zawodowego. Opisanie zagadnienia regulacji emocji ma pokazać 

szerszy kontekst i inną perspektywę dla problemów związanych                   

z radzeniem sobie z emocjami w środowisku pracy. Ta poszerzona 

perspektywa, obejmuje zarówno nurt radzenia sobie ze stresem jak i ujęcie 

psychoanalityczne, z którego wywodzi się wiele metod terapii. Do nich 
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zaliczyć można np. Terapię Skoncentrowaną na Emocjach, której twórca, 

L.S. Greenberg (2002) w rozwoju tej metody psychoterapii w dużym 

stopniu czerpał z tradycji psychoanalitycznej. 

 2.4  Regulacja emocji 

Literatura dotycząca emocji zawiera rozmaite badania, w których albo 

bezpośrednio używano wyrażenia „regulacja emocji” (tzn. odnosząc się do 

regulacji emocji, albo do pokrewnych wyrażeń takich jak: kontrola emocji, 

regulacja oddziaływania, zarządzanie emocjami) albo pośrednio               

(na przykład interpretując odkrycia, jeśli chodzi o regulację emocji). 

Badania te różnią się pod wieloma względami. Niektóre akcentują to, jak 

emocje regulują inne procesy psychologiczne (np. procesy poznawcze),      

a inne koncentrują się na indywidualnych różnicach w emocjonalnej 

samoregulacji (Costa, Somerfield i McCrae, 1996). Jedni traktują regulację 

emocji jako cechę (na przykład dobrze „wyregulowana” osoba) (Fiske          

i Taylor, 1991); inni traktują ją jako zmianę stanu przemijającego             

(np. chwilowe przystosowanie w emocji) (Gross, 1998b). Regulacja emocji 

jest badana w różnych kontekstach, m. in. w miejscu pracy (Fisher                

i Ashkanasy, 2000; Grandey, 2000; Hanin, 2000). 

W dwóch ostatnich dekadach XX w. pojawiła się nowa dziedzina badań, 

związana z emocjami. Najważniejszy konstrukt w tej dziedzinie - regulacja 

emocji - najpierw wszedł do użycia w psychologii rozwojowej we 

wczesnych latach 80-tych (Campos, Barrett, Lamb, Goldsmith i in., 1983; 

Gaensbauer, 1982). Od tego czasu, procesy regulacji emocji zaczęły 

zwracać uwagę szerszej grupy badaczy (Gross, 1998b), gdy zbadali oni to, 

jak emocje doświadczane przez osoby wpływają na nie oraz jakie są 
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sposoby przeżywania i wyrażania emocji. 

Prekursorami współczesnej nauki odnoszącej się do regulacji emocji 

były przede wszystkim: tradycja psychoanalityczna i wychodzący z niej 

nurt badań nad radzeniem sobie ze stresem. Psychoanalityczne podejście 

silnie opierało się na pojęciu regulacji lęku (Freud, 1926/1959), które 

odgrywało w nim centralną rolę. Szczególnie odnosiło się do modelu 

strukturalnego Freuda, gdzie taką rolę mogą odgrywać obrony ego (Freud, 

1926/1959). Procesy te są zwykle nieświadome i włączają różne poziomy 

zmian postrzegania rzeczywistości, behawioralne wyczerpanie, 

zużytkowanie energii i brak gratyfikacji impulsów (A. Freud, 1946; Haan, 

1977, Vaillant, 1977). 

Pojecie regulacji emocji nie jest w obrębie teorii psychoanalitycznych 

precyzyjnie zdefiniowane. Generalnie można jednak powiedzieć, że           

w psychoanalizie jest ono rozumiane poprzez pryzmat relacji – nie tylko 

relacji intrapsychicznych (będących przedmiotem refleksji szczególnie       

w teorii relacji z obiektem), ale też związków interpersonalnych (które 

bada się między innymi w ramach teorii przywiązania). Allan Schore 

twierdzi nawet, iż teoria przywiązania jest w istocie teorią regulacyjną 

(Schore, 2001b, za: Schier, 2005). Pojecie „regulacji emocji”, według tego 

badacza, obejmuje oprócz redukcji intensywności afektu i obniżenia siły 

emocji negatywnych, także intensyfikację emocji pozytywnych.  

Współczesne badanie regulacji emocji w dalszym ciągu dotyczy 

zmniejszania negatywnego sposobu doświadczania emocji przez 

behawioralną lub umysłową kontrolę. Opisywane pole badań rozszerzyło 

się, gdy włączono w nie opisy sposobów, w jakie osoby zwiększają              

i zmniejszają intensywność doświadczania i wyrażania negatywnych            

i pozytywnych emocji (Parrott, 1993). Wzrosła również świadomość różnic 

między świadomymi i nieświadomymi procesami regulacji emocji (Mayer    

i Salovey, 1995). Jedną z centralnych kwestii w psychopatologii stanowią 
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style regulacji emocji (Cicchetti, Ackerman i Izard, 1995; Gross i Muñoz, 

1995). 

Nurt badań na stresem i radzeniem sobie jest drugim ważnym 

prekursorem współczesnego ujęcia regulacji emocji. Chociaż badania 

psychologicznego stresu i radzenia sobie mają korzenie w tradycji 

psychoanalitycznej, nastąpiła w nich zmiana akcentu zarówno przez 

odniesienie do adaptacyjnych, świadomych procesów radzenia sobie, jak     

i przez skupienie się bardziej na sytuacyjnych, niż na osobowościowych 

zmiennych (Parker i Endler, 1996). Badacze regulacji emocji zajmując się 

określonymi emocjami, próbowali dokonać jasnego rozróżnienia między 

interakcjami osoba – środowisko. Okazało się to jednak nie w pełni 

możliwe przy użyciu kategorii stresu. Podkreślili również, że regulacja 

może dotyczyć zarówno pozytywnych jak i negatywnych emocji, oraz że 

może mieć na celu zarówno wyrażanie emocji, jak i ich doświadczanie. 

Chociaż tradycyjne definicje radzenia sobie pokrywają się częściowo        

ze współczesnymi koncepcjami regulacji emocji, odróżnienie pojęć 

radzenia sobie i regulacji emocji wydaje się potrzebne. 

Radzenie sobie zawiera nieemocjonalne wysiłki podjęte w celu 

osiągnięcia nieemocjonalnych celów (Scheier, Weintraub i Carver, 1986) 

jak również wysiłki podjęte w celu regulacji emocji. Regulacja emocji 

natomiast włącza procesy rzadko poruszane w literaturze dotyczącej 

radzenia sobie, takie jak podtrzymywanie lub wzmacnianie pozytywnych 

emocji (Folkman, 1997). 

Pojęcie to może ułatwić zrozumienie, jak emocje organizują uwagę          

i aktywność oraz ułatwiają działania służące rozwiązywaniu problemów       

i utrzymaniu dobrego samopoczucia oraz kiedy mogą przynosić 

niekorzystne efekty w postaci utrudniania wnioskowania i planowania, 

komplikowania relacji międzyludzkich, a także zagrażać życiu (Cole, 

Michel i in., 1994; Gross i Muñoz, 1995). Pojęcie regulacji emocji służy 
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poznaniu zespołu procesów, dzięki którym emocje wiążą się z procesami 

poznawczymi i zachowaniem. 

Skuteczne regulowanie emocji jest postrzegane jako osiągnięcie 

rozwojowe, które służy jako warunek wstępny dla licznych innych zadań 

rozwojowych. Ponieważ silne emocje mają potencjał ku temu, aby 

dezorganizować lub przerywać liczne psychologiczne procesy, 

modulowanie ich doświadczaniem i wyrażaniem (poprzez zarówno 

intrapsychiczne, jak i interpersonalne procesy) jest uważane za 

najważniejsze dla podstawowej regulacji stanów wewnętrznych, 

eksploracji behawioralnej, procesów poznawczych i kompetencji 

społecznych (Fox, 1994, za: Gross, 1998). Różnice indywidualne                

w zdolnościach i strategiach regulacji emocji w późniejszym, dorosłym 

życiu, wpływają na style radzenia sobie z różnymi problemami, 

rozwiązywanie tych problemów, jak również na procesy wsparcia 

społecznego, jakość relacji interpersonalnych oraz na zdrowie psychiczne     

i fizyczne (Cooper, Shaver i Collins, 1998; Fabes i Eisenberg, 1997). 

Nowe, zarówno empiryczne jak i teoretyczne, podejścia do regulacji 

emocji pojawiają się w różnych nurtach badawczych, od eksperymentalnej 

psychologii społecznej (Gross, 1998) do neurobiologii rozwojowej, 

psychopatologii (Schore, 1996) i medycyny behawioralnej (Glynn, 

Christenfeld i Gerin, 2002; Melamed, 1996). 

Psychologiczna analiza funkcjonowania człowieka nie jest kompletna 

bez zrozumienia roli emocji jako czynnika motywującego, który nadaje 

doświadczeniu znaczenie. Emocje pozwalają na przykład oszacować          

w sposób wymierny i szybki, czy w naszym interesie leży pozostanie na 

miejscu w danej sytuacji, czy podjęcie natychmiastowego działania, na 

przykład ucieczki. Właściwa regulacja emocji pomaga nam zostać na 

miejscu nawet, jeżeli czujemy się zmuszeni do ucieczki. 
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Duża popularność koncepcji regulacji emocji współwystępuje                 

z rozważaniami na temat jej statusu jako naukowego konstruktu, który jest 

poddawany w wątpliwość (np. Cicchetti, Ackerman, i Izard, 1995; Kagan, 

1994; Stansbury i Gunnar, 1994; Underwood, 1997). Większość badaczy 

regulacji emocji używa tego terminu bez odpowiedniej definicji, nie 

rozróżniając pojęć emocji i regulacji emocji oraz interpretuje relacje 

pomiędzy walencją emocji (pozytywne czy negatywne) i pewnym ogólnym 

czynnikiem (np. przystosowaniem), co ma na celu dostarczanie informacji 

na temat regulacji emocji bez przedstawiania dowodów związanych            

z regulowanym procesem. 

Według wielu badaczy, konstrukt regulacji emocji jest trudny do 

odróżnienia od pojęcia emocji (Campos i in., 1994; Kagan, 1994; 

Stansbury i Gunnar, 1994). Jedną z przyczyn jest istniejący brak zgody 

odnośnie definicji emocji. Ponadto, proces oszacowywania i gotowość do 

działania zmieniające doświadczenie i zachowanie własne oraz innych, 

obserwowane są zarówno w kontekście emocji jak i regulacji emocji. Oba 

zjawiska wydają się mieć ponadto określone, być może wspólne, podłoże 

genetyczne (Campos i in., 1994). Według Bridges i Grolnick (1995) 

możliwe jest wyróżnienie tych elementów oszacowywania i gotowości do 

działania, które mają regulujący wpływ na emocje w zakresie działania        

i społecznego oddziaływania. Zakłada się więc, że emocje wywołują różne 

efekty zależnie od tego, jak są regulowane. 

Inną definicyjną komplikacją jest to, że określenie „regulacja emocji” 

używane jest nie tylko wtedy, kiedy procesy emocji wpływają na inne 

procesy, ale również wtedy gdy same emocje podlegają regulowaniu. 

Omawiane pojęcie może zatem wskazywać na dwa typy regulacyjnych 

zjawisk: 

a) emocja jako czynnik regulujący, 

b) emocja jako czynnik podlegający regulacji. 
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Konceptualizacja aspektu regulacyjnego emocji musi być jednolita 

niezależnie od tego, jaką rolę w procesie regulacji pełni opisywana w danej 

chwili emocja. Emocja ujmowana jako czynnik regulujący odnoszona jest 

do zmian, będących rezultatem aktywowania tej emocji. 

Ujmowanie emocji jako czynnika podlegającego regulowaniu dotyczy 

zmian w aktywowanej emocji, związanych z jej walencją, nasileniem lub 

przebiegiem w czasie (Thompson, 1994). Regulowanie dotyczy także 

sposobu osobistego lub interpersonalnego doświadczania emocji             

(np. redukowanie stresu przez samouspokajanie). Procesy tego rodzaju 

charakteryzują się niejednokrotnie znaczną wewnętrzną złożonością             

i rozbudowaną strukturą. Mówimy wówczas o określonych tematycznie    

(w zależności np. od rodzaju przeżywanej emocji lub uczestniczenia           

w danej sytuacji społecznej) scenariuszach regulacyjnych. Regulowanie 

emocji nie zawsze opiera się o scenariusze prowadzące do pozytywnych 

zmian. W zależności od założonych kryteriów oceny, niektóre                      

z realizowanych scenariuszy określone mogą być jako nieadaptacyjne      

(np. Cole, Michel, i in., 1994). 

W przeprowadzanych badaniach obserwowano wielokrotnie sposoby, 

przy pomocy których badane osoby zmieniają swoje reakcje emocjonalne, 

eliminując, minimalizując, „przełączając”, wzmacniając je, lub zmieniając 

ich kierunek. Tak pojmowana regulacja emocji umożliwia zrozumienie, 

dlaczego jedna osoba doświadczająca smutku szuka wsparcia u przyjaciół, 

a inna sięga po substancje zmieniające nastrój. 

Wydaje się ponadto, że w celu adekwatnego ujęcia emocji w ich 

aspekcie dynamicznym, konieczne jest uznanie, że emocje powiązane są     

z procesami regulacji, zarówno wówczas gdy regulacji podlegają, jak i gdy 

same są czynnikiem regulującym. 

Jeden z najważniejszych badaczy zjawiska regulacji emocjonalnej,        

J.J. Gross (1998) uważa jednak, że wykorzystanie konstruktu regulacji 
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emocji będzie użyteczne wówczas gdy odniesie się go jedynie do 

sposobów, przy pomocy których emocje są regulowane, z pominięciem ich 

regulującego wpływu na myśli i zachowanie. Pogląd swój argumentuje 

tym, że podstawową funkcją samych emocji jest koordynowanie 

różnorodnych systemów odpowiedzi, stąd stosowanie pojęcia regulacji 

emocji do tych procesów jest zbędne i wtórne w stosunku do pojęcia 

emocji. 

Kolejne definicyjne zagadnienie dotyczy tego, czy pojęcie „regulacja 

emocji” odnosi się tylko do optymalnego funkcjonowania, czy dotyczy 

także zjawisk o charakterze nieadaptacyjnym (Cole, Martin i Tracy, 2004; 

Garber i Dodge, 1991). W sytuacji gdy ograniczymy pojęcie regulacji do 

optymalnego funkcjonowania, łącząc je jednocześnie ze zdrowiem 

psychicznym, przeoczeniu ulegają niejednokrotnie regulacyjne cechy 

emocji u osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami tymi 

zagrożonych. Regulacja emocji u osób z problemami klinicznymi jest 

zjawiskiem istotnym, pomagającym w radzeniu sobie z aktualnymi 

sytuacjami, nawet jeżeli może to stwarzać ryzyko późniejszego wystąpienia 

problemów (Cole, Michel, i in., 1994; Thompson i Calkins, 1996).             

Ta niejednoznaczność przyczynia się często do jednoznacznego ocenienia 

pozytywnej emocji jako „dobrej”, a negatywnej jako złej. 

Jak zauważyli Cole i współpracownicy (Cole, Martin i Tracy, 2004), 

pojęcie „regulacji emocji” odnoszone jest najczęściej do adaptacyjnego 

funkcjonowania lub jego braku (dysregulacji). Zdaniem tych badaczy, 

rozróżnienie między regulacją i dysregulacją należy poszerzyć o aspekty 

rozwojowe i kontekstualne, nie ograniczając ich do samego uwzględnienia 

licznych posiadanych przez osoby celów, związanych z samoregulacją         

i oddziaływaniem ze strony środowiska (Bridges i Grolnick, 1995; Gross, 

1998). Każda regulacja emocji może być uważana za adaptacyjną w tym 

sensie, że właściwemu funkcjonowaniu osoby musi towarzyszyć 
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odpowiednia regulacja emocji. Trwałe wzory regulacji emocji rozwinięte 

przez poszczególne osoby są produktem oddziaływania pomiędzy 

biologicznie uwarunkowanymi ograniczeniami i właściwościami 

środowiska społecznego. Nieadaptacyjne, niewystarczająco elastyczne 

wobec zmian w środowisku, wzory regulacji, mogą prowadzić do 

nieadekwatnego do sytuacji zachowania osoby. Adaptacyjna regulacja 

emocji jest często wiązana jedynie z minimalizacją negatywnej emocji. 

Pomimo tego, większość teoretycznych podejść sugeruje, że zarówno 

pozytywne, jak i negatywne emocje podlegają regulowaniu i że celem 

regulacji emocji jest raczej przekształcanie (tzn. minimalizowanie, 

maksymalizowanie czy maskowanie), niż jedynie doświadczanie                  

i wyrażanie emocji. Adaptacyjna regulacja emocji musi zawierać zdolność 

do wywoływania i utrzymywania zarówno pozytywnych, jak                       

i negatywnych stanów emocjonalnych oraz zdolność do ich redukowania. 

Adaptacyjna regulacja emocji polega ponadto na zdolności do 

doświadczania prawdziwie odczuwanych emocji i do wyrażania ich na 

sposób pozwalający na poznanie swoich własnych celów, związanych          

z regulacją emocji oraz innych ważnych celów osobistych (np. zachowania 

bezpieczeństwa, utrzymania pozytywnych relacji społecznych, zapewnienia 

środków do życia) (Bridges i Grolnick, 1995; Halberstadt i in., 2001). 

Umiejętność łączenia różnych strategii regulacji emocjonalnej w bardziej 

złożone struktury ujmowana jest często jako bardziej dojrzała forma 

regulacji. Z ujęcia takiego wynika przypuszczenie, że bardziej złożone 

poziomy regulacji łączą się z niższą częstością wyrażania negatywnych 

emocji, niezależnie od zastosowanych strategii. 

Jednakże, z definicyjnego punktu widzenia, bardziej złożone poziomy 

regulacji mogą powodować bardzo różne efekty w zależności od kontekstu, 

osób lub rodzaju regulowanej emocji (np. Gross, 1998). 
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Może to znaczyć, że trudności związane ze zmaganiem się z sytuacją 

stresogenną mogą być bezpośrednim wynikiem stosowania nieskutecznych 

lub niewydolnych strategii regulacyjnych. Zakłada się jednak, że umiejętne 

stosowanie regulacji emocjonalnej w oparciu zarówno o dojrzałe jak            

i niedojrzałe strategie regulacyjne prowadzi zazwyczaj do adaptacyjnych      

i efektywnych działań, pozwalających na poradzenie sobie z taką sytuacją. 

Dojrzalsze formy stosowania regulacji emocjonalnej zmniejszają także 

najczęściej wysiłek związany z radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami 

oraz zwiększają elastyczność wykorzystywania strategii w radzeniu sobie    

z tymi sytuacjami. Pozwalają także na pełniejsze wykorzystanie zasobów 

osobistych możliwych do wykorzystania w procesie radzenia sobie. 

W celu określenia stopnia dojrzałości w stosowaniu strategii 

regulacyjnych wykorzystuje się zarówno metody obrazujące wewnętrzną 

mechanikę procesu regulacji, jak i metody kategoryzacyjne, pozwalające 

na grupowanie strategii i zachowań za pomocą ściśle określonych 

charakterystyk wewnętrznych i zewnętrznych. Jedną z powszechnie 

stosowanych charakterystyk zewnętrznych jest skuteczność w redukowaniu 

negatywnego wpływu danych sytuacji stresogennych na zachowanie. 

Gross (1998) zauważa, że pojęcie regulacji emocji powinno także 

uwzględniać rozróżnienie dotyczące tego, jak osoby wpływają na swoje 

własne emocje, a jak na emocje innych. Podkreśla też, że należy odróżnić 

świadomą i nieświadomą regulację emocji (Masters, 1991; Mayer                

i Salovey, 1995). Uważa, że wiele wzorów regulacji jest świadomych, 

jednak, w przypadku procedur zautomatyzowanych, możemy mieć do 

czynienia z nieświadomą regulacją. Gross proponuje przyjęcie tego 

rozróżnienia nie jako dychotomii, ale jako kontinuum. 

Końcowe zagadnienie, które komplikuje rozumienie regulacji emocji, 

wiąże się z faktem, że emocje trzeba odnosić do kontekstu w jakim 

występują. Na przykład nie wszystkie rodzaje radości są tą samą radością, 
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chociaż wszystkie mogą służyć osiągnięciu pożądanego celu (Barrett           

i Campos, 1987; Kagan, 1994). 

 

 2.4.1  Teoretyczne i robocze definicje regulacji emocji 

Podstawą większości badań nad regulacją emocji jest teoretyczna 

konceptualizacja procesów fizjologicznych, dotyczących aspektów 

poznawczych i behawioralnych, które umożliwiają kształtowanie 

doświadczeń jednostki oraz wyrażanie przez nią pozytywnych                      

i negatywnych emocji (np. Bridges i Grolnick, 1995; Cicchetti, Ganiban,      

i Barnett, 1991; Gross, 1998; Kopp, 1989; Thompson, 1994). 

Jak wykazują Cole, Martin i Tracy (1994), robocze definicje regulacji 

emocji są często niejasne, a powiązania pomiędzy poszczególnymi 

definicjami nie są dobrze sformułowane. Dzieje się tak między innymi        

z powodu ogromnej różnorodności wskaźników regulacji emocji, 

przyjmowanych w trakcie przeprowadzania badań tego zjawiska. 

Zastrzeżenia Cole i in. są zasadne, wydaje się jednak, że możliwe jest 

wyróżnienie co najmniej kilku definicji, stosunkowo trafnie opisujących 

pojęcie. 

Ogólnie przyjmuje się, że regulacja emocji odnosi się do wewnętrznych    

i transakcyjnych procesów, dzięki którym jednostki świadomie, albo 

nieświadomie (Zajonc, 1999, Aldwin, 1994) modyfikują jeden lub kilka 

komponentów emocji poprzez zmianę własnego sposobu doświadczania, 

zachowania, ekspresji, lub też z drugiej strony - wywołującej emocję 

sytuacji (Eisenberg, Fabes, Guthrie i Reiser, 2000; Gross, 1999). 

Jedną z bardziej ogólnych definicji zjawiska regulacji emocji 

zaproponowali Curtis i Cicchetti. Ich zdaniem regulacja emocji jest 
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zespołem procesów zachodzących wewnątrz i poza organizmem, poprzez 

które pobudzenie emocjonalne jest przekierowywane, kontrolowane, 

modulowane i modyfikowane tak, aby umożliwić jednostce adaptacyjne 

funkcjonowanie w warunkach wywołujących to pobudzenie.  

Gottman i Katz (1989) zdefiniowali regulację emocji jako zdolność do: 

a) hamowania niewłaściwych zachowań związanych z silnym 

negatywnym lub pozytywnym afektem; 

b) łagodzenia pobudzenia fizjologicznego, wywołującego silny afekt; 

c) przekierowywania uwagi; 

d) podejmowania skoordynowanego działania służącego osiągnięciu 

określonego celu. (str. 373) 

Według Cumberland - Li, Eisenberg, Champion, Gershoff i Fabes 

(2003), regulacja emocji jest procesem w którym zachodzi inicjowanie, 

unikanie, hamowanie, podtrzymywanie, czy modulowanie zdarzenia, 

wewnętrznie odczuwanych stanów, procesów fizjologicznych i celów 

związanych z emocją, a także behawioralnych aspektów emocji (Eisenberg 

i Morris, 2002). W ujęciu tym szczególnie podkreślona jest rola regulacji 

emocji w osiąganiu ważnych dla jednostki celów. 

Salovey i Mayer (1990) zawarli procesy regulacji emocji w swojej 

czteroczynnikowej teorii inteligencji emocjonalnej. Spośród wyróżnionych 

przez nich czynników, najmocniej związanym z regulacją emocji wydaje 

się być ten określony jako „zarządzanie emocjami”. Umiejętności 

wchodzące w zakres regulacji emocji możliwe są jednak do odnalezienia 

także w obrębie trzech pozostałych czynników. 

 Inteligencja emocjonalna jest rozumiana jako szereg wyuczalnych 

zdolności związanych ze spostrzeganiem, wyrażaniem, rozumieniem, 

wykorzystywaniem i kierowaniem emocjami swoimi i innych. Ostatnia        

z wymienionych zdolności dotyczy regulacji emocji. Kompetencje te 

składają się na cztery dziedziny: 1) spostrzeganie, ocenianie i wyrażanie 
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emocji, 2) ułatwianie procesu myślenia za pomocą emocji, 3) rozumienie      

i analizowanie informacji emocjonalnej; posługiwanie się wiedzą                

o emocjach, 4) regulacja emocji. Wyróżniono tu następujące zdolności 

składające się na regulację emocji: zdolność otwierania się na uczucia, 

zarówno na przyjemne jak i nieprzyjemne; zdolność kontrolowania emocji 

i zastanawiania się nad nimi; zdolność świadomego wywoływania stanu 

emocjonalnego, jego przedłużania lub ignorowania go zależnie od oceny 

jego wartości informacyjnej i użyteczności dla jednostki; zdolność 

kierowania własnymi emocjami i emocjami innych ludzi. 

 Jak piszą autorzy, każda z powyższych dziedzin obejmuje pewną 

kategorię umiejętności, uporządkowanych hierarchicznie według stopnia 

złożoności. Cząstkowe umiejętności z każdej dziedziny podlegają 

dalszemu uporządkowaniu zgodnie ze stopniem złożoności, tak, że im 

bardziej są wyrafinowane cząstkowe umiejętności z każdej dziedziny, tym 

bardziej są uzależnione od umiejętności z innych dziedzin (Salovey              

i Mayer, 1990). Oznacza to, że opisywanie tu regulacji emocji w oderwaniu 

od reszty zdolności wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej byłoby 

zubożeniem jej obrazu. 

 Według Salovey i Mayer (1990) najbardziej rozwiniętą formą 

inteligencji emocjonalnej jest zdolność regulowania emocji. Aby 

efektywnie wpływać na emocje swoje i innych, osoba musi zdobyć wiedzę 

i umiejętności z pozostałych dziedzin. Na przykład zdobycie umiejętności 

autorefleksyjnego przeżywania emocji daje możliwość zdobycia wiedzy na 

temat powiązań pomiędzy emocjami oraz przyczyn powstawania emocji. 

Ta wiedza umożliwia tworzenie teorii na temat tego, jak i dlaczego emocje 

powstają w różnych sytuacjach. To przekłada się na lepsze rozumienie 

siebie i swoich relacji z otoczeniem. Lepsze rozumienie siebie i otoczenia 

sprzyja skutecznemu regulowaniu emocji. Również w obrębie samej 

regulacji emocji, by osiągnąć umiejętność kierowania emocjami, wcześniej 
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konieczne jest opanowanie umiejętności otwierania się na uczucia, czyli 

mniej złożonych umiejętności z tej samej dziedziny (Salovey i Mayer, 

1990). 

 Autorzy modelu podkreślają, że wiedza na temat emocji niekoniecznie 

przekłada się na praktyczne umiejętności kierowania nimi. Podają przykład 

tancerza, który jest skrępowany obecnością innych ludzi na sali, obawia się 

ich oceny. W rzeczywistości nikt nie interesuje się tancerzem i on dobrze      

o tym wie. Wie również, że to tylko nierealistyczny strach przed oceną 

uniemożliwia mu swobodny taniec. Ta wiedza z zakresu postrzegania oraz 

rozumienia swoich emocji nie przekłada się jednak na praktyczną 

umiejętność zmiany stanu, w którym tancerz się znalazł (Salovey i in., 

2005). Tancerz potrzebuje zatem treningu regulacji własnych emocji. 

 Z regulacją emocji związane jest pojęcie samokontroli. Według        

M. Kofty pojęcie to może być rozumiane na trzy rożne sposoby: jako cecha 

osobowości, jako proces i jako czynność (Kofta, 1979). 

 Samokontrolę jako cechę można zdefiniować jako „relatywnie stałą 

właściwość osobowości, decydującą o częstości i natężeniu takich przeżyć 

emocjonalnych, myśli i zachowań z nimi związanych, które są zgodne       

ze standardami społecznymi lub standardami aprobowanymi przez 

podmiot” (Doliński, 2001, s. 383). To rozumienie pojęcia samokontroli       

w niniejszej pracy nie będzie analizowane.  

 „Czynności (lub reakcje) samokontroli to przejawiane przez podmiot 

zachowania zgodne ze standardami (społecznymi lub aprobowanymi przez 

podmiot), natomiast proces samokontroli to reakcje inicjowane przez 

podmiot, za których pomocą osiąga on zbieżność między własnymi 

zachowaniami emocjonalnymi, myślami i odczuciami afektywnymi             

a akceptowanymi standardami wewnętrznymi (zinternalizowanymi 

zasadami funkcjonowania) lub zewnętrznymi (zasadami aprobowanymi 

społecznie)” (Doliński, 2001, s. 383-384). Zjawisko samokontroli 
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rozumiane jako proces lub czynność wiąże się z trzema poziomami 

regulacji. Osoba może regulować swoje emocje na poziomie recepcji - 

pierwszy poziom, na poziomie intrapsychicznym - drugi poziom, może też 

mieć wpływ na ekspresję emocji (mimika, pantomimika) i na zachowania 

wynikające z zapoczątkowanego przez emocje programu działania - trzeci 

poziom (Doliński, 2001). Pierwszy i drugi poziom kontroli związany jest     

z doświadczeniowym oraz fizjologicznym komponentem emocji. 

- Na pierwszym poziomie – recepcji, osoba stara się nie dopuścić do 

powstania emocji poprzez niedopuszczenie bodźców, które mają 

zdolność wzbudzenia emocji. Może fizycznie unikać sytuacji gdzie 

spodziewa się „spotkać” niepożądane bodźce lub odwracać od nich 

uwagę. Sposobem na niedopuszczenie bodźców wzbudzających emocje 

jest generowanie myśli, wspomnień oraz fantazji. Opisane wyżej 

sposoby samokontroli Doliński nazywa procesami o charakterze 

hedonistyczno-obronnym. Unikanie nie jest jedynym sposobem 

realizacji procesu samokontroli na tym poziomie. Na emocje można 

również wpływać poprzez koncentrację na bodźcach emocjogennych 

(Doliński, 2001). 

- Drugi poziom regulacji – poziom procesów intrapsychicznych, dotyczy 

emocji już istniejących i jest związany ze zmianą przebiegu procesów 

zachodzących w człowieku. Mogą to być oczywiście emocje (różne ich 

aspekty – doświadczeniowy, fizjologiczny), ale również procesy 

poznawcze z tymi emocjami związane (myśli, wyobrażenia, 

wspomnienia). Przykładem regulacji na poziomie intrapsychicznym 

może być zmiana znaczenia, jakie osoba nadaje sytuacji. 

Przewartościowanie ma na celu kierowanie emocją związaną z daną 

sytuacją (Doliński, 2001). 

- Trzeci poziom samokontroli jest związany z ekspresją przeżywanych 

emocji oraz z ukierunkowywaniem zachowań związanych z emocjami. 



 102 

Osoba jest w stanie wpływać na to, czy przeżywane przez nią emocje 

będą dostrzeżone przez innych. Kontrola ekspresji dotyczy mimiki, 

postawy ciała, głosu, jak również prostych zachowań (np. stukanie 

długopisem). Wraz z wiekiem i powiększającą się wiedzą, ludzie 

zwiększają swoje umiejętności kontroli ekspresji do tego stopnia, że 

niektóre czynności ulegają automatyzacji i zachodzą bez udziału 

świadomości (Doliński, 2001). 

Eisenberg i Fabes oparli swoje podejście na wskazaniu różnicy 

pomiędzy pobudliwością (arousability) emocjonalną i regulacją procesów 

emocjonalnych (Eisenberg i Fabes, 1992). Pobudliwość dotyczy zarówno 

intensywności emocjonalnej (trwałych indywidualnych różnic                     

w intensywności doświadczeń emocjonalnych, stanowiących aspekt 

temperamentu) oraz reaktywności. Procesy regulacji mogą działać przez 

modulowanie doświadczenia emocji, czy towarzyszących im zachowań lub 

sytuacji. Eisenberg i Fabes sugerowali też, że zmienność zachowań 

społecznych jest funkcją zarówno emocjonalnej pobudliwości 

(reaktywności i intensywności) jak i umiejętności regulacji/radzenia sobie 

oraz interakcji pomiędzy pobudzeniem i regulacją. Podobnego rozróżnienia 

między reaktywnością i regulacją dokonali Rothbart i Derryberry (1981)    

w odniesieniu do temperamentu. Według nich reaktywność dotyczy 

indywidualnych różnic w progu pobudliwości i intensywności 

doświadczenia emocjonalnego, a regulacja - modulacji tego pobudzenia. 

Wskazana jest tu wzajemna zależność pomiędzy indywidualnym 

poziomem emocjonalnego pobudzenia i zakresem wykorzystania procesów 

regulacyjnych. Różnice indywidualne występują zarówno w podstawowych 

poziomach pobudzenia, jak i w sposobie regulowania pobudzenia 

emocjonalnego. Procesy regulacyjne mogą ponadto oddziaływać na 

pobudzenie emocjonalne, inicjując, modulując lub utrzymując je, jak 

również wpływając na doświadczanie, procesy poznawcze i zachowanie. 
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Thompson (1994) odnosi regulację emocji do zmian związanych              

z aktywowanymi emocjami. Zmiany te dotyczą samej emocji (np. jej 

nasilenia, czy czasu trwania) lub innych procesów psychologicznych       

(np. pamięci, interakcji społecznych). Regulacja emocji nie jest tu 

definiowana poprzez rodzaj i charakter aktywowanych emocji, ale przez 

związane z nimi zmiany. Stwierdzenie, że jedna osoba gniewa się bardziej 

od innej, jest w świetle tej teorii jednoznaczne z tym, że pierwsza osoba 

reguluje gniew inaczej niż druga. Thompson uważa, że jednostka musi 

mieć zdolność do regulowania zarówno doświadczeniowych, jak                         

i zachowaniowych i ekspresyjnych aspektów emocji. 

Regulacji mogą podlegać dwa aspekty emocji (Thompson, 1990,            

za: Walden, Smith, 1997): 

 1) ton emocjonalny określonych emocji charakteryzujący indywidualny 

nastrój, 

2) dynamiczne wskaźniki emocji: intensywność, zakres, labilność, 

latencja, tempo narastania, tempo odtworzenia, i trwałość emocji. 

Definicja, zasugerowana przez Campos i in. (1989) opiera się na 

twierdzeniu, że emocje są „procesami tworzenia, podtrzymywania lub 

zakłócania relacji między osobą i wewnętrznym lub zewnętrznym 

środowiskiem, kiedy takie reakcje są istotne dla jednostki (str. 395)”. 

Campos, Mumme, Kermonian i Campos (1994) przedstawili hipotezę, że 

regulacja emocji może odbywać się na trzech poziomach: na poziomie 

percepcji (regulacja wejściowa); na poziomie procesów informacyjnych 

(regulacja centralna); na poziomie selekcji odpowiedzi (regulacja 

wyjściowa). 

Zatem regulacja może występować na poziomach: zmysłowym, 

poznawczym lub behawioralnym, może też łącznie angażować różne 

poziomy. 



 104 

Inny rodzaj trójczynnikowego podziału procesów regulacji emocji 

zaproponowali Eisenberg i Fabes (Eisenberg i in., 1995). Wyróżnili oni: 

1) regulację wewnętrzną, czyli doświadczanie emocji rozumiane jest 

jako proces inicjowania, podtrzymywania i modelowania pojawiających się 

emocji, intensywności lub trwałości stanów ich wewnętrznego odczuwania 

oraz współtowarzyszących im procesów psychologicznych o innym 

charakterze. Ten rodzaj regulacji jest podobny do radzenia sobie 

skoncentrowanego na emocjach, opisanego przez Lazarusa i Folkman 

(1984). Wiele strategii używanych do regulowania doświadczanych emocji 

ma naturę poznawczą; np. poszczególne jednostki mogą poznawczo 

rekonstruować wydarzenia tak, aby zmienić swoje emocje (np. myślenie      

o negatywnym doświadczeniu w bardziej pozytywny sposób). Strategie te 

wymagają także umiejętności związanych z przemieszczaniem                     

i koncentrowaniem uwagi. Wyniki wielu badań pokazują, że przenoszenie 

uwagi z negatywnie pobudzających bodźców prowadzi do redukcji 

negatywnego pobudzenia (Fabes, Eisenberg, Eisbund, 1993; Miller i Greek, 

1985, za: Walden, Smith, 1997); 

2) zewnętrzną regulację zachowania, związaną z aktywnością 

podejmowaną wobec innych, jak również z ekspresją mimiczną. 

Behawioralne zahamowanie, impulsywność oraz kontrola aktywacji, 

omawiane przez teoretyków temperamentu i osobowości (Derryberry 

i Rothbart, 1988; Rothbart i Ahadi, 1994) oddają różnice indywidualne       

w umiejętności regulowania zachowania i mogą wskazywać na tendencje 

do radzenia sobie w szczególny sposób. Na przykład jednostki, u których 

występuje niewystarczająca regulacja behawioralna, z większym 

prawdopodobieństwem zachowają się w sposób niekonstruktywny              

w sytuacji stresu (np. ujawnią agresję albo dadzą ujście negatywnym 

emocjom), a osoby, które są „dobrze wyregulowane” behawioralnie,           
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w takiej sytuacji zareagują bardziej adaptacyjnie (np. Eisenberg i in., 

1994); 

3) regulację kontekstu wywołującego emocję – wymagającą wysiłku 

mającego na celu modyfikację źródła pobudzenia emocjonalnego, 

odpowiadającą radzeniu sobie skoncentrowanemu na problemie, 

omawianemu między innymi przez Lazarusa. Wymaga ona od jednostki 

aktywnego zachowania w stosunku do źródła problemu lub też 

poszukiwania wsparcia ze strony innych. 

Za wskaźniki poprawnie działającej regulacji emocji przyjmowano 

często jedynie dominację pozytywnego afektu lub relatywnie mały 

negatywny afekt. Jednak regulacja mieści w sobie więcej niż zwykłe 

istnienie pozytywnego afektu lub nieobecność negatywnego. Na przykład, 

Kopp (1989) uważał, że pojęcie regulacji emocji obejmuje również procesy 

radzenia sobie z podwyższonymi poziomami zarówno pozytywnych, jak       

i negatywnych emocji. Tak rozumiana regulacja odzwierciedla równowagę 

pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi emocjami. Cole, Michel i Teti 

(1994) sugerowali ponadto, że regulacja emocji jest zdolnością do 

adekwatnego reagowania w sytuacji doświadczania szeregu różnorodnych 

emocji (zarówno pozytywnych i negatywnych) oraz umiejętnością 

odraczania spontanicznych reakcji. Regulacja emocji wymaga zatem 

zdolności oceny wymagań sytuacji jak również elastycznego                        

i adaptacyjnego reagowania na te wymagania. Uważa się, że zanim pojawi 

się emocja, jednostka ocenia sytuację pod względem jej wpływu na 

dobrostan osobisty. Regulacja emocji angażuje osobistą ocenę zagrożenia    

i możliwości radzenia sobie. Smith i in. (1993) wykazali, że ocena sytuacji 

jest silnie związana z doświadczaniem poszczególnych emocji. Thompson 

(1994) wyróżnił zewnętrzne i wewnętrzne procesy odpowiedzialne za 

monitorowanie oceny i modyfikowanie emocjonalnych reakcji, szczególnie 

ich intensywności i charakterystyk czasowych, mające na celu osiągnięcie 
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wyznaczonych celów. Uwzględniają one nie tylko nabywanie i rozwijanie 

strategii autoregulacyjnych, ale również wpływ czynników zewnętrznych 

na regulację emocji. Istotnymi aspektami dotyczącymi wywołania               

i regulacji emocji są znaczenie wydarzeń i reakcje, będące odpowiedzią 

jednostki na te wydarzenia (Campos i in., 1989). Takie funkcjonalne 

podejście do regulacji emocji podkreśla różnorodność i elastyczność celów 

regulacyjnych i ich międzysytuacyjną zmienność (Campos i in., 1989). 

Regulacja bywa też definiowana wprost jako skuteczność 

wykorzystania emocji w osiąganiu celów. W tym kontekście regulacja 

służy radzeniu sobie z niepożądanymi konsekwencjami emocji i może 

polegać na unikaniu, zastępowaniu, transformacji, minimalizowaniu, 

hamowaniu lub intensyfikowaniu emocji (Cole, Michel, i Teti, 1994). 

Regulacja emocji silnie łączy się z wymaganiami środowiskowymi, 

indywidualnymi ocenami tych wymagań, oraz z sytuacyjnymi 

ograniczeniami. Z tego względu pojęcie regulacji emocji zazwyczaj 

pojawia się w kontekście społecznym. Cole, Michel, i Teti (1994) twierdzą, 

że regulacja emocji jest procesem, w którym modyfikowane są 

indywidualne wzorce emocji, po to by sprostać zmieniającym się 

dynamicznie wymaganiom sytuacji. Jednostka musi być więc wrażliwa na 

wskazówki, zawierające informacje o charakterze emocjonalnym. 

 2.4.2  Procesualny model regulacji emocji w ujęciu Grossa 

Emocje są trudne do jednoznacznego i precyzyjnego zdefiniowania. 

Oznacza to, że nie jest możliwe, na gruncie obecnych rozważań 

naukowych, określenie w pełni zadowalających warunków koniecznych                         

i wystarczających do uznania danego zjawiska za emocję. J.J. Gross (1998) 

odnosi się do języka potocznego i mówi, że z niego wywodzi się samo 
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pojęcie emocji, określające niezwykle różnorodne zjawiska psychiczne. 

Wszystkie te zjawiska niekoniecznie muszą być w jednakowy sposób ujęte 

w spójnej naukowej definicji. 

Teoria Grossa odnosi się do emocji prototypowych. Oznacza to, że: 

1) koncepcja prototypowa w tym ujęciu wskazuje z jednej strony na 

cechy typowe zjawisk emocjonalnych, które w konkretnym przypadku 

mogą nie być oczywiste dla określenia zjawiska emocjonalnego jako 

takiego, ale których wystąpienie skłania nas do uznania danego zjawiska 

jako emocji; 

2) w związku z tym, na podstawie tych cech typowych można wyróżnić 

pewne rdzeniowe cechy wspólne dla wszystkich prototypów 

emocjonalnych. Cechy te są cechami, które nie do końca można uznać jako 

rdzeniowe dla emocji, bo można je uznać za elewantne do innych zjawisk 

psychicznych. Rdzeniowymi cechami dla Grossa są ukierunkowanie 

jednostkowych reakcji i doświadczeń emocjonalnych przez cele osobiste. 

Cele te mogą mieć centralne lub peryferyczne znaczenie dla systemu „ja”, 

mogą być: świadome lub nieświadome, proste lub złożone, powszechne lub 

indywidualne. To ukierunkowanie przez cel sprawia że szczególnie istotne 

dla kształtu i wzbudzenia emocji stają się nadawane przez jednostkę 

znaczenia. Te znaczenia mogą mieć charakter pierwotny (znaczenie 

sytuacyjne) i wtórny (znaczenie emocjonalne); 

3) trzecia cecha jest najważniejsza dla rozumienia regulacji emocji 

przez Grossa. Są to wieloaspektowe zjawiska łączące elastycznie 

współzmienne zjawiska subiektywnego doświadczenia, zachowania             

i zmian fizjologicznych. Charakter zmian oraz określona współzmienność, 

zarówno w obrębie każdego z tych podsystemów jak i między 

podsystemami, nie ma nigdy charakteru koniecznego. Warto zauważyć, że 

każdy proces o charakterze emocjonalnym funkcjonuje w obrębie całego 

złożonego zespołu procesów analogicznych lub o innym charakterze, które 
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nawzajem na siebie wpływają i dopiero łącznie kształtują zachowanie 

jednostki. 

Model taki wskazuje na wiele możliwych, zarówno zewnętrznych 

jak i wewnętrznych w stosunku do procesu emocjonalnego, zabiegów          

i działań o charakterze regulacyjnym. Wskazuje to także, że regulacja 

emocji jest immanentną cechą samego systemu emocjonalnego. 

Zewnętrzna regulacja emocji dokonuje się w istocie poprzez wywieranie 

wpływu na stale funkcjonującą regulację o charakterze wewnętrznym. 

Te trzy cechy rdzeniowe specyficznie przez Grossa ujętego prototypu 

emocjonalnego są także cechami rdzeniowymi modalnego modelu emocji. 

Sam schemat pojedynczego i prostego zjawiska emocjonalnego opartego      

o wyróżnienie związku sytuacji, procesów uwagowych, oceny poznawczej 

i odpowiedzi, jest typowy dla wielu współczesnych teorii emocji. 

Cechami odróżniającymi model modalny są: 

1) Podkreślenie elastyczności i złożoności multisystemowych 

zjawisk o charakterze emocjonalnym oraz ich nieustannej wzajemnej 

regulacji i koordynacji; 

2) Podkreślenie rekursywnego charakteru zjawisk emocjonalnych. 

Rekursywność ta polegająca na zwrotnej modyfikacji zjawiska bądź 

procesu wywoływanego przez to samo zjawisko lub proces wywoływany, 

występuje zarówno na poziomie wewnętrznym (zmiana oceny wpływa 

bezpośrednio na zmianę sposobu postrzegania sytuacji, jak i na przykład na 

płaszczyźnie relacji społecznych (odpowiedzi osoby, z którą wchodzi się     

w interakcję emocjonalną, modyfikują odpowiedzi emocjonalne nadawcy,     

i na odwrót); 

3) Trzecia cecha modelu modalnego jest na poziomie 

metateoretycznym w stosunku do tych zjawisk, jak i do teorii. Jest tu 

poczynione ogólne założenie braku związków koniecznych w obrębie 

zjawisk emocjonalnych. Model ten także z założenia nie musi być 
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doskonale adekwatny do zjawisk, potocznie lub w obrębie dyskursu 

naukowego, opisywanych i określanych jako emocjonalne. Model modalny 

ujmować należy wobec tego jako model opisowo-funkcjonalny niż 

definicyjny i wyczerpujący. 

W podejściu Grossa do regulacji emocji można wyróżnić trzy cechy: 

1) Ludzie regulują zarówno pozytywne jak i negatywne emocje, 

zarówno pobudzając je jak i wyciszając. Społeczna regulacja emocji 

dotyczy najczęściej regulacji emocji negatywnych niż pozytywnych; 

2) Regulacja emocji może być świadoma lub nieświadoma. Teorie 

dotyczące regulacji emocji dotyczą najczęściej regulacji świadomej oraz 

relatywnie rzadziej zjawisk nieświadomych a uświadomionych z czasem. 

Podejście Grossa zakłada brak jednoznacznego rozróżnienia świadomych     

i nieświadomych procesów regulacji emocji w odniesieniu zarówno do ich 

treści jak i formy. Procesy regulacji emocji nie są albo jednoznacznie 

świadome albo nieświadome. Zajmują natomiast swoje miejsce na 

kontinuum od świadomości do nieświadomości w danej chwili; 

3) Nie jest możliwe założenie a priori dotyczące pozytywnego lub 

negatywnego wartościowanie jakiejkolwiek formy regulacji emocji. Poza 

konkretną indywidualną i zależną od określonego kontekstu sytuacją, nie 

jest możliwe jednoznaczne określenie danego procesu regulacji lub 

radzenia sobie jako adaptacyjnego lub nieadaptacyjnego. 

Jedną z bardziej złożonych teorii regulacji emocji zaproponował             

J.J. Gross (1998). Wykorzystał w niej procesualny model emocji pokazany 

na Ryc. 3, w którym dokonał rozróżnienia między celami regulacji emocji, 

a procesami służącymi osiąganiu tych celów. Model ten opiera się na 

poglądach badaczy, którzy kładą nacisk na biologiczne podłoże emocji 

(Arnold, 1960; Ekman, 1972; Frijda, 1986; Izard, 1977; Lang, 1995; 

Lazarus, 1991; Levenson, 1999); Plutchik, 1980; Scherer, 1984; Tomkins, 

1984). 
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Ryc 3: Procesualny model regulacji emocji (Gross, 2001). 

 

W modelu Grossa, proces emocjonalny rozpoczyna się od oceny 

zewnętrznych lub wewnętrznych sygnałów emocji. Pewne oceny wywołują 

skoordynowany zestaw behawioralnych, doświadczeniowych                         

i fizjologicznych emocjonalnych tendencji do odpowiedzi, które ułatwiają 

właściwe reakcje na spostrzeżone wyzwania i możliwości. Procesy 

modulowania tych tendencji odpowiedzi nadają końcowy kształt 

odpowiedziom emocjonalnym. 

Emocja natomiast może być regulowana na pięciu etapach jej 

generowania: wyboru sytuacji, modyfikacji sytuacji; rozmieszczenia 

uwagi; zmiany przekonań; modulacji doświadczeniowych, behawioralnych 

lub fizjologicznych odpowiedzi. 

Pierwsze cztery procesy są skoncentrowane na czynnikach 

poprzedzających, piąty na odpowiedzi. 

Ten procesualny model oferuje integracyjne podejście, służące ujęciu 

szeregu różnych procesów regulacji emocji. Jak każdy model, opiera się 

jednak na kilku upraszczających założeniach. Pomimo tego, albo być może 

właśnie dzięki temu, taki modalny model emocji może pomóc w lepszym 
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wyszczególnieniu i bardziej szczegółowym opisaniu bazowych procesów 

związanych z generowaniem emocji. Wydaje się, że możliwość 

skonstruowania takiego modelu rośnie wraz ze wzrostem naszej wiedzy 

dotyczącej natury procesów emocjonalnych. 

Tak sformułowany model wejścia-wyjścia nie oddaje w pełni złożoności 

emocji. Nie pokazuje zróżnicowania ocen i procesów modulacji, nie ujmuje 

właściwie dynamicznej i powtarzalnej natury emocji oraz nie dostarcza 

dostatecznego sposobu węwnątrz- i międzyosobowego różnicowania 

emocji. Pomimo tych ograniczeń, jego zaletą jest dokładne opisanie dwóch 

głównych sposobów regulowania emocji, polegających na: manipulowaniu 

wejściem do systemu (regulacja emocji skoncentrowana na czynnikach 

poprzedzających) i manipulowaniu jego wyjściem (regulacja emocji 

skoncentrowana na odpowiedzi). 

Istotą takiego rozróżnienia między regulacją emocji skoncentrowaną na 

czynnikach poprzedzających i skoncentrowaną na odpowiedzi, jest 

dostrzeżenie tego, że szybkie wzajemne interakcje sprzężonych w jednym 

cyklu procesów emocjonalnych tworzą swoisty „puls emocjonalny” każdej 

możliwej iteracji. Aktywności podejmowane w celu regulowania emocji, 

które są skierowane na procesy zachodzące przed pojawieniem się tego 

pulsu w każdym kolejnym cyklu procesu generowania emocji (pokazanego 

na Ryc. 3), są skoncentrowane na czynnikach poprzedzających, podczas 

gdy wysiłki regulacji emocji, które są skierowane na procesy zachodzące 

po pojawieniu się tego pulsu, są skoncentrowane na odpowiedzi. 

 Regulacja emocji skoncentrowana na czynnikach poprzedzających 

może zachodzić w czterech etapach. Procesy te umożliwiają wykorzystanie 

następujących sposobów regulowania emocji: 

- wybór sytuacji - nazwany przez Scarr i McCartney (1983, za: Gross, 

2001) poszukiwaniem niszy (nichepicking), opisywany jako zbliżanie się 

do lub unikanie pewnych ludzi, miejsc czy obiektów, mogących wywierać 
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emocjonalny wpływ na osobę. Ten typ regulacji emocji obejmuje 

podejmowanie działań, które zwiększają lub zmniejszają 

prawdopodobieństwo znalezienia się w sytuacji, której osoba oczekuje jako 

mogącej wywołać pożądane (lub niepożądane) emocje. 

- modyfikacja sytuacji - czyli aktywne działania podjęte w celu 

bezpośredniej modyfikacji sytuacji, mające na celu zmianę jej 

emocjonalnego wpływu na daną osobę. Takie wysiłki zostały określone       

w literaturze odnoszącej się do stresu i radzenia sobie jako radzenie sobie 

skoncentrowane na rozwiązaniu problemu (Lazarus i Folkman, 1984). 

Odróżnienie modyfikacji sytuacji od wyboru sytuacji nie zawsze jest 

jednoznaczne, np. wysiłki mające na celu zmodyfikowanie sytuacji mogą 

służyć do wejścia w nową sytuację lub jej unikania. 

- rozmieszczenie uwagi. Wybór sytuacji i modyfikacja sytuacji pomagają 

osobie kształtować sytuację. Jednakże, jest też możliwe regulowanie 

emocji bez rzeczywistej zmiany środowiska zewnętrznego. Rozmieszczenie 

uwagi odnosi się do tego w jaki sposób zmiany procesów uwagowych 

dokonywane świadomie lub automatycznie wywierają wpływ na 

pojawiające się, mające się dopiero pojawić lub występujące procesy 

emocjonalne. Rozmieszczenie uwagi można by traktować jako wewnętrzna 

wersja wyboru sytuacji. 

Dwoma głównymi strategiami umożliwiającymi zmiany w skupieniu 

uwagi są dystrakcja i koncentracja. 

Dystrakcja odsuwa uwagę od negatywnych emocjonalnie aspektów 

sytuacji (Nix, Watson, Pyszczynski, i Greenberg, 1995) lub też 

przekierowuje ją na sygnały pozytywne emocjonalnie (Derrybery                  

i Rothbart, 1988). Dystrakcja polega na skupieniu uwagi na innych 

aspektach sytuacji lub na zupełnym odwracaniu uwagi od sytuacji, na 

przykład kiedy osoba odwraca wzrok od wywołującego emocje bodźca,      

w celu zmniejszenia pobudzenia (Stifter i Moyer, 1991). W koncepcji 



 113 

Grossa dystrakcja może również polegać na zmianie wewnętrznego 

skupienia, na przykład gdy osoby odwołują się do myśli lub wspomnień, 

które są niezgodne z niepożądanym emocjonalnym stanem lub kiedy 

przywołują emocjonalne wydarzenie, aby przekonująco wyrazić daną 

emocję. Inną strategią związaną z rozmieszczeniem uwagi może być także 

odwoływanie się do przekonań lub wspomnień, które są niezgodne              

z niepożądanym stanem emocjonalnym (Fraley i Shaver, 1997). 

Podobnie jak w przypadku rozmieszczenia uwagi, użycie 

koncentracji mogłoby zostać uznane za wewnętrzną wersję wyboru 

sytuacji. Koncentracja powoduje skierowanie uwagi na emocjonalne cechy 

sytuacji. Wegener i Bargh (1998, za: Gross, 1998) określili to jako 

„kontrolowane zapoczątkowanie” (controlled starting) emocji. Kiedy 

uwaga jest, w sposób powtarzający się kierowana na nasze uczucia i ich 

konsekwencje, jest to określone jako ruminacja. Przeżuwanie smutnych 

wydarzeń prowadzi do dłużej trwających i bardziej poważnych 

symptomów depresyjnych (Just i Alloy, 1997). Jednakże Borkovec, 

Roemer i Kinyon (1995) wykazali, że kiedy uwaga jest skupiona na 

możliwych przyszłych zagrożeniach, to może mieć efekt zwiększania 

niepokoju wyższego rzędu, ale zmniejszania siły negatywnych reakcji 

emocjonalnych. 

Rozmieszczenie uwagi może przybierać wiele form, włączając 

fizyczne wycofanie uwagi (jak zakrywanie oczu lub uszu), wewnętrzne 

przekierowanie uwagi (na przykład przez dystrakcję lub koncentrację) jak 

również np. w reakcji na cudze próby podejmowane w celu przekierowania 

uwagi danej osoby. 

- zmiana poznawcza - odnosi się do zmiany sposobu oceny sytuacji, 

poprzez modyfikowanie oceny poznawczej na drodze zmiany jej znaczenia 

emocjonalnego. Zmiana dokonuje się w wyniku modyfikacji sposobu 

myślenia o niej lub też postrzegania zdolności poradzenia sobie                  
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ze stawianymi przez nią wymaganiami (Frijda, 1986). Do kategorii tej 

można zaliczyć klasyczne mechanizmy obronne, takie jak zaprzeczanie, 

izolację i intelektualizowanie lub skłonność do nadmiernie pozytywnego 

interpretowania wydarzeń (Taylor i Armor, 1996; Taylor i Brown, 1988). 

Inną formą zmiany poznawczej jest porównywanie społeczne, polegające 

na odnoszeniu przez pewną osobę jej sytuacji do sytuacji innych w celu 

zmiany sposobu postrzegania i zmniejszenia nasilenia negatywnych emocji 

(Taylor i Lobel, 1989). Formą zmiany poznawczej, której poświęcono 

szczególną uwagę, jest ponowne oszacowanie, polegające na poznawczym 

przekształceniu sytuacji w celu zmiany jej emocjonalnego znaczenia. 

Przykładem opisującym tę formę zmiany poznawczej może być 

przeformułowanie sytuacji niepowodzenia w sukces (Carver i in., 1996); 

 

Regulacja emocji skoncentrowana na odpowiedzi 

- modulacja odpowiedzi, odnosi się do bezpośredniego wpływu na 

fizjologiczny, doświadczeniowy lub behawioralny składnik odpowiedzi. 

Występuje ona późno w procesie generowania emocji, już po zainicjowaniu 

określonej tendencji do odpowiedzi. 

Modulacja odpowiedzi polega na wpływaniu na kształt 

fizjologicznych, doświadczeniowych i behawioralnych odpowiedzi            

w sposób tak bezpośredni jak to tylko możliwe. Przykładem wysiłków 

podejmowanych w celu regulowania fizjologicznych i doświadczeniowych 

aspektów emocji może być przyjmowanie leków, oddziałujących na 

fizjologiczny komponent reakcji emocjonalnej, (zmniejszenie napięcia 

mięśni, zmniejszenie reakcji układu sympatycznego), substancji 

psychoaktywnych, pożywianie się, jak również relaksacja. 
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Innym powszechnym sposobem modulacji odpowiedzi jest 

regulowanie zachowań odnoszących się do ekspresji emocjonalnej3 (Gross, 

Richards, i John, 2006). Regulacja taka może następować z wielu 

powodów, począwszy od własnej oceny tego, że byłoby lepiej ukryć 

prawdziwe uczucia wobec innej osoby skończywszy na bezpośrednich 

zachętach płynących od innych osób (np. od rodzica uczącego dziecko 

akceptowalnych społecznie norm ekspresji emocjonalnej). Ogólnie 

mówiąc, badania pokazują że inicjowanie zachowań odnoszących się do 

ekspresji emocjonalnej nieznacznie zwiększa poziom odczuwania emocji 

im podlegającej (Izard, 1990). Co ciekawe, wygaszenie tego rodzaju 

zachowań wydaje się wywoływać zróżnicowany wpływ na doświadczanie 

emocji (zmniejszenie doświadczania pozytywnych ale nie negatywnych 

emocji). 

W przypadku regulacji emocji skoncentrowanej na odpowiedzi 

można także wyróżnić poszczególne strategie ich realizacji, które 

wzmacniają, zmniejszają, przedłużają, albo skracają doświadczenie 

emocjonalne, ekspresję, jak i odpowiedzi fizjologiczne. 

Skonstruowany przez Grossa model wykorzystany został następnie 

w badaniach empirycznych (2001 - 2004), mających na celu pełniejszą 

analizę zjawisk związanych z wykorzystywaniem szczegółowych strategii 

regulacji emocjonalnej. Strategie te zgodnie z tym modelem powiązane 

zostały w sposób jednoznaczny z poszczególnymi, wyróżnionymi w nim 

etapami procesu regulacji emocji. Za najbardziej reprezentatywne, oraz 

mające największe praktyczne znaczenie, strategie uznane zostały procesy 

ponownego oszacowania oraz tłumienia, poddane następnie wnikliwszej 

analizie. 

                                                 
3 Reakcja to zjawisko występujące w sytuacji, w której występuje pewne zjawisko wywołujące, które 
przy współudziale określonych czynników sytuacyjnych wywołuje w sposób konieczny lub zbliżony do 
koniecznego określone zjawisko. 
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Ponowne oszacowanie związane z typem regulacji skoncentrowanej 

na czynnikach poprzedzających, ze względu na swoje umiejscowienie         

w ogólnym procesie regulacyjnym, w sposób bezpośredni wpływa nie 

tylko na behawioralne reakcje, ale również na wewnętrzne doznania 

emocjonalne. Dzięki temu może wywierać pełniejszy, oraz w mniejszym 

stopniu nacechowany ryzykiem negatywnych konsekwencji, wpływ na 

funkcjonowanie osoby stosującej tę strategię. Ponowne oszacowanie 

obejmuje szeroki wachlarz szczegółowych strategii regulacyjnych, spośród 

których najważniejszymi okazały się: optymistyczne nastawienie do 

sytuacji, reinterpretacja oraz podejmowanie aktywnych działań mających 

na celu poprawę złego nastroju.  

Osoby stosujące strategię ponownego oszacowania jak również inne 

wczesne strategie regulacyjne, jak wykazały badania (Gross, John, 2003; 

John, Gross, 2004), doświadczają i wyrażają więcej pozytywnych emocji, 

są bardziej skłonne do dzielenia się nimi z innymi, tworzą bliższe relacje 

interpersonalne, oraz wykazują się wyższym poziomem ogólnego 

dobrostanu, samooceną oraz jednocześnie niższym poziomem 

negatywnych symptomów emocjonalnych. 

Tłumienie jest z kolei strategią pojawiającą się w późnym etapie 

procesu regulacji emocji, pozwalając w znacznej mierze na kontrolowanie 

zaledwie ekspresyjnego aspektu emocji. Jego wpływ na aspekt 

doświadczeniowy zgodnie z modelem Grossa wydaje się mieć jedynie 

wtórny charakter. Pomimo tego, najważniejsze spośród konsekwencji 

stosowania tej strategii, obserwowane są właśnie na poziomie osobistego 

doświadczenia i osobistych ocen. Osoby stosujące tę strategię ponoszą 

znaczne koszta psychiczne, spośród których najważniejszymi wydają się 

być: doświadczenie nieautentyczności emocjonalnej (w odniesieniu do 

samego siebie oraz relacji z innymi), trudności z właściwą regulacją 

nastroju, niski poziom akceptacji doświadczanych emocji, słabsze 
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doświadczanie emocji pozytywnych, ogólnie niższy poziom samooceny, 

przystosowania i ogólnego dobrostanu. Pod względem społecznym osoby 

takie trudniej wchodzą w głębokie relacje interpersonalne, ograniczona jest 

także ich naturalna ekspresja emocjonalna i skłonność do dzielenia się 

swoimi emocjami. 

Zjawiska te obserwowane są u osób regularnie preferujących daną 

strategię regulacyjną, w porównaniu z innymi strategiami. W odniesieniu 

do poszczególnych sytuacji nie jest możliwe, ani nawet wskazane, 

ocenianie poszczególnych strategii jako przynoszących generalnie lepsze 

lub gorsze rezultaty. Jak wykazano w badaniach (Gross, John, 2003; John, 

Gross, 2004), regularne stosowanie określonych strategii regulacyjnych 

powoduje zazwyczaj powstanie odroczonych i długofalowych 

konsekwencji w odniesieniu do ogólnego poziomu przystosowania oraz 

charakteru doświadczanych emocji. Szczególnie istotne wydaje się być 

zjawisko wzrostu natężenia doświadczania emocji negatywnych                 

w rezultacie ciągłego stosowania strategii tłumienia. 

Ma to istotne znaczenie w świetle praktycznego zastosowania 

Treningu Regulacji Emocji i wskazuje, że lepiej jest prowadzić trening dla 

osób tłumiących oraz wzmacniać te wczesne strategie regulacji, uczyć 

osoby dostosowywania różnych strategii regulacji emocji i sytuacji, uczyć 

powiązań, np. tłumienia ze strategią optymistycznego nastawienia. 

Wykorzystanie przedstawionego przez Grossa modelu wiąże się         

z szeregiem specyficznych trudności i ograniczeń o charakterze 

teoretycznym i praktycznym. 

Po pierwsze, wykorzystane w nim pojęcia takie jak np. sytuacja, 

aspekt i znaczenie nie są zdefiniowane w sposób jednoznaczny,                   

a stosowane przez Grossa robocze rozróżnienia poszczególnych procesów 

regulacyjnych nie zostały określone w sposób pozwalający na ich ściśle 

określoną operacjonalizację. Nie pozwala to także na wykorzystanie ich 
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przy klasyfikacji obserwowanych procesów regulacyjnych (bądź 

emocjonalnych w szerszym rozumieniu). 

Po drugie, model ten nie uwzględnia wielu bardziej subtelnych 

możliwości regulowania emocji. W związku z tym traktować go należy 

raczej jako przedstawienie możliwości rozumienia mechanizmów 

najbardziej podstawowych, aniżeli wyczerpującego opisu całokształtu 

zjawisk o charakterze regulacyjnym. 

Po trzecie, w sposób nie do końca precyzyjny, przedstawione zostało 

w modelu zjawisko asymetrii funkcjonalnej i treściowej pomiędzy 

wykorzystywanymi rzeczywiście poszczególnymi strategiami 

regulacyjnymi. Asymetria ta obserwowana jest na przykład                        

w zróżnicowaniu możliwości bezpośredniej i celowej regulacji emocji,       

w zależności od poszczególnych etapów opisywanego procesu regulacji 

emocji. 

Po czwarte, model ten odnosi się przede wszystkim do sytuacji,         

w których proces emocjonalny inicjowany jest przez zjawiska                      

o charakterze zewnętrznym i prowadzi do zewnętrznego obserwowalnego 

rezultatu. W sposób niedostateczny obejmuje czysto wewnętrzne zjawiska 

emocjonalne (np. wykorzystanie rozmieszczenia uwagi w odniesieniu do 

sytuacji wyobrażonych). 

Po piąte, Gross zakłada jedynie, a nie opisuje zjawiska związane        

z wzajemnym wpływaniem na siebie kolejno następujących po sobie 

procesów regulacyjnych. Szczególnym przykładem tego rodzaju zjawisk 

jest między innymi sytuacja pojawiania się kolejnych iteracji danego 

procesu regulacyjnego, wywołująca modyfikację mechanizmów sprzężenia 

zwrotnego pomiędzy poszczególnymi procesami. 

Po szóste, regulacja emocji może występować równolegle                   

w wielorakich punktach w procesie generacji emocji, a procesy regulacyjne 

będą podlegały wzajemnemu nieustannemu dynamicznemu 
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dostosowywaniu. Powodować to może pojawienie się dodatkowych 

specyficznych zjawisk i procesów nie uwzględnionych w modelu. 

Po siódme, cele regulacji emocji często odnoszą się do określonego 

kontekstu, takiego jak dopasowywanie się do stanu emocjonalnego 

przewidywanego partnera interakcji (Erber, Wegner, i Therriault, 1996). 

Model Grossa nie opisuje sposobu, w jaki kontekst wpływa na 

poszczególne zjawiska związane z procesem regulacji emocji, traktując go 

raczej jako rodzaj środowiska, w którym regulacja ta zachodzi. 

 2.5  Teoria regulacji emocji a praca emocjonalna  

Według Grandey (2000) teoria regulacji emocji w ujęciu Grossa 

(1998b), zdefiniowana jako „procesy, za pomocą których osoby wpływają 

na to jakie mają emocje, kiedy je mają, jak przeżywają i wyrażają te 

emocje”, stanowi podstawę dla zrozumienia mechanizmów pracy 

emocjonalnej. 

Zgodnie z Ogólnym Modelem Regulacji Emocji Grossa, osoby mogą 

regulować emocje w dwóch charakterystycznych momentach procesu 

generowania emocji. Środowisko pracy może wywołać u pracownika 

reakcję emocjonalną (np. gniew, smutek, niepokój) i związane z nią, 

niewłaściwe w danej sytuacji zachowania (np. wyrażenie agresji, wybuch 

płaczu). Ponieważ takie reakcje nie są odpowiednie, praca emocjonalna ma 

na celu ich regulację. Regulacja obejmuje modyfikację emocji (np. przez 

pozytywne myślenie lub powtórną ocenę sytuacji, co Grandey porównuje    

z głęboką formą pracy emocjonalnej) lub modyfikowanie emocjonalnego 

wyrazu (przez udawanie lub zmianę mimicznych i cielesnych symptomów 

emocji), porównywane z płytką formą pracy emocjonalnej. Wyniki badań 
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przeprowadzonych przez Grossa i Richardsa (1999) sugerują, że regulacja 

emocji, oparta o tłumienie ekspresji emocji, wymaga stałego nakładu 

zasobów poznawczych i zmniejsza wydolność pamięci. Wydaje się to 

niezmiernie ważne ze względu na powszechność stosowania tej formy 

samoregulacji w wielu sytuacjach życiowych, także w środowisku pracy. 

Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie mogą być konsekwencje 

nieudanej lub nadmiernie obciążającej pracownika regulacji emocji,           

np. w postaci wypalenia zawodowego, niezadowolenia z pracy lub 

emocjonalnego wyczerpania, Grandey odnosi się do ogólnych teorii emocji 

i stresu (Lazarus, 1999). Wiadomo, że doświadczaniu zarówno emocji, jak    

i stresu, towarzyszy fizjologiczny stan pobudzenia przejawiany pod 

postacią zwiększenia aktywności układu wydzielania wewnętrznego 

(wydzielanie hormonów) i autonomicznego układu nerwowego (ilość 

uderzeń serca, oddychanie, ciśnienie krwi, przewodność skóry).  

U osób doświadczających stanu pobudzenia fizjologicznego lub 

emocji, obserwuje się podstawowe tendencje do emocjonalnego 

reagowania (np. atak lub ucieczka). Łączy się to z pojęciem „gotowości do 

działania” Frijdy (1986) oraz poglądem Freuda (1936/1961), że emocje 

dostarczają wskazówek o środowisku. Jednak część „tendencji do 

działania” będących reakcjami na bodźce wywołujące emocje jest 

neutralizowana przez procesy radzenia sobie lub procesy regulacji, służące 

adekwatnemu działaniu w warunkach społecznych (Lazarus, 1991). Aby 

wykazać właściwą w danej sytuacji emocję, czasami osoby muszą 

hamować lub tłumić emocje. W badaniu nad udawaniem emocji odkryto, 

że intensywne emocje są trudne do maskowania w sposób spójny (Ekman     

i Friesen, 1975, za: Grandey, 2000). 

Badacze regulacji emocji dużo dokładniej niż teoretycy pracy 

emocjonalnej rozważyli rolę pobudzenia fizjologicznego. Poznanie efektu 

przedłużonego pobudzenia i jego tłumienia dostarczyło podstaw do 
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zrozumienia mechanizmów, za pomocą których praca emocjonalna może 

prowadzić do wypalenia i stresu. Wykazano, że tłumienie emocji i ekspresji 

emocjonalnej obniża behawioralną aktywność, ale zwiększa działanie 

autonomicznego układu nerwowego (Gross, 1998a). Można zatem 

przewidywać, że długotrwałe tłumienie może prowadzić do zwiększenia 

ogólnej autonomicznej aktywności fizjologicznej (Pennebaker, 1985).       

Ta aktywność fizjologiczna lub niedopuszczanie do wyrażenia emocji 

powoduje przeciążenie układu nerwowego i krwionośnego oraz osłabienie 

systemu immunologicznego (King i Emmons, 1990; Smith 1992). 

 2.6  Model Emocjonalnej Pracy Grandey 

Grandey (2000) skupia się na regulacji emocji zamiast na pracy 

emocjonalnej, ponieważ regulacja emocji obejmuje szerszy                         

i niezależny od kontekstu zakres zjawisk i zachowań o charakterze 

emocjonalnym. Co prawda Hochschild (1983) pierwotnie zdefiniowała 

pracę emocjonalną jako „zarządzanie emocjami (..) dla zarobku” (s.7), 

jednakże późniejsze definicje zawężają jej znaczenie, zakładając że: „nie 

każda regulacja emocji w czasie wykonywania pracy jest dokonywana jako 

praca emocjonalna” (Totterdell i Holman, 2003, s.71).  

Usiłując połączyć różne perspektywy opisujące zjawisko pracy 

emocjonalnej, Grandey (2000) rozwinęła model teoretyczny oparty na 

procesualnej teorii regulacji emocji Grossa (1998). Rozpatrywany model 

dotyczy sposobów używania przez pracowników procesów regulacji 

emocji (Brotheridge i Grandey, 2002). Porównano w nim pracę 

emocjonalną z regulacją emocji w warunkach pracy. 
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W oparciu o ten model, obie formy pracy emocjonalnej są rozumiane 

bardziej ogólnie jako sposoby regulowania emocji lub manipulowania 

ekspresji emocjonalnej. Uwzględnienie tych technik może umożliwić 

opisanie stresu doświadczanego przez pracownika i jego konsekwencji 

zdrowotnych dla organizacji. 

 

Ryc 4: Konceptualny model regulacji emocji w środowisku pracy (Grandey, 2000). 

W opracowanym przez siebie modelu regulacji emocji Grandey   

(Ryc. 4) identyfikuje ważne komponenty pracy emocjonalnej, czynniki 

poprzedzające i następujące oraz czynniki organizacyjne i związane             

z jednostką, które wpływają na zjawisko pracy emocjonalnej. W modelu 

tym podkreślona jest również różnorodność możliwych konsekwencji 

związanych z wykonywaniem pracy emocjonalnej. Grandey (2000) 

podkreśla, że wiele elementów składowych modelu regulacji emocji 

zostało potwierdzonych doświadczalnie. 

Praca emocjonalna  
 

Głęboka forma pracy 
emocjonalnej: modyfikacja 
emocji 
 
� Rozmieszczenie uwagi, 
� Zmiana poznawcza. 
 
Płytka forma pracy 
emocjonalnej: modyfikacja 
ekspresji 
� Modulacja odpowiedzi. 

Dobrostan osobisty 
 

� Wypalenie, 
� Satysfakcja zawodowa. 

Dobrostan organizacyjny 
 

� Osiągnięcia, 
� Unikanie kontaktów 

społecznych. 

Oczekiwania dotyczące 
interakcji 

 
� Czas trwania, 
� Częstotliwość, 
� Zróżnicowanie, 
� Reguły okazywania. 

Wydarzenia emocjonalne 
 

� Pozytywne, 
� Negatywne. 

Czynniki organizacyjne 
 

� Autonomia w pracy, 
� Wsparcie od przełożonego, 
� Wsparcie od 

współpracowników. 

Czynniki indywidualne 
 

� Płeć, 
� Ekspresywność emocjonalna, 
� Inteligencja emocjonalna, 
� Afektywność (NA/PA). 

 

 

 

  

Proces regulacji emocjonalnej Konsekwencje długoterminowe Wskazówki sytuacyjne 
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W modelu przedstawione są dwa główne typy regulacji emocji, 

wyróżniane w odniesieniu do pracy emocjonalnej: regulacja 

skoncentrowana na czynnikach poprzedzających oraz regulacja 

skoncentrowana na odpowiedzi emocjonalnej. Grandey (2000) porównała 

te dwa typy regulacji (zaadoptowane z procesualnego modelu regulacji 

emocji Grossa (1998)), odpowiednio do pojęć głębokiej i płytkiej pracy 

emocjonalnej (Hochschild, 1983). Poprzez głęboką pracę emocjonalną, 

ludzie regulują zwiastuny emocji (tzn. używają regulacji skoncentrowanej 

na czynnikach poprzedzających) przez modyfikowanie percepcji sytuacji. 

Dwie główne techniki zmieniania percepcji sytuacji to: przekierowanie 

uwagi i zmiana poznawcza. Rozmieszczenie uwagi (attention deployment) 

polega na skoncentrowaniu się na czynnikach wywołujących wymagane 

emocje. Na przykład przypominając miłe wspomnienia można wpływać na 

obniżony nastrój (np., Josephson, Singer  i Salovey, 1996). Zmiana 

poznawcza polega na takiej zmianie oceny sytuacji, by wpłynąć na 

wywoływane emocje. Jej przykładem może być przyjrzenie się sytuacji       

z innej perspektywy, np. z perspektywy osoby wobec której doświadcza się 

gniewu. Rezultatem może być zmniejszenie intensywności samego 

uczucia. Poprzez płytką formę pracy emocjonalnej, ludzie regulują swymi 

odpowiedziami emocjonalnymi (tzn. używają regulacji skoncentrowanej na 

odpowiedzi, poprzez tłumienie, wzmacnianie lub udawanie emocji. 

Przykładem tego może być udawanie entuzjazmu lub chęci do pracy). 

Pod względem konsekwencji spowodowanych pracą emocjonalną, 

regulacja emocji umożliwia większą elastyczność zachowania, ale wymaga 

wysiłku i może wiązać się z fizjologicznymi i poznawczymi kosztami 

(Gross, 1998; Muraven i Baumeister, 2000; Richards i Gross, 2000). Na 

podstawie procesualnego modelu regulacji emocji, można wyjaśnić w jaki 

sposób praca emocjonalna może ułatwić społeczne funkcjonowanie            

w pracy, jednocześnie niekorzystnie wpływając na emocjonalne i fizyczne 
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zdrowie w pewnych okolicznościach. Grandey (2000) stwierdziła, że obie 

formy pracy emocjonalnej mogą prowadzić do wypalenia zawodowego,      

a szczególnie do emocjonalnego wyczerpania (Morris i Feldman, 1997). 

Głęboka praca emocjonalna wiąże się z mniejszymi kosztami 

poznawczymi (Richards i Gross, 2000). Pugliesi (1999) wykazał podobnie, 

że chociaż obie formy mają negatywny wpływ na dobrostan i satysfakcję          

z pracy, to w przypadku płytkiej pracy emocjonalnej, wpływ ten zaznacza 

się silniej. 

W odniesieniu do czynników organizacyjnych, Grandey (2000) 

wykazała, że wyższy poziom autonomii związanej z rolą organizacyjną lub 

też wsparcie społeczne ze strony przełożonych czy współpracowników 

mogą wpływać pozytywnie na jakość pracy emocjonalnej wykonywanej 

przez pracowników. Wsparcie ze strony przełożonych może zmniejszyć 

koszty pracy emocjonalnej przez tworzenie pozytywnego środowiska 

pracy, w którym łatwiej doświadczać i wyrażać pozytywne emocje, 

oczekiwane przez organizacje. 

Z drugiej strony spostrzegany brak kontroli dotyczącej wydarzeń       

w pracy może się wiązać z doświadczaniem nieprzyjemnych emocji 

(Hochschild, 1983), co z kolei zwiększa obciążenie wysiłkiem związanym 

z pracą emocjonalną potrzebną do wyrażania pozytywnych emocji. 

Inni teoretycy również rozróżnili dwa podstawowe sposoby 

ukierunkowania regulacji emocji: (1) wzmocnienie emocji i (2) tłumienie 

emocji (Hochschild, 1983; Levenson, 1994). Na wzmocnienie emocji 

składa się inicjowanie i ulepszanie publicznego wyrazu emocji. Tłumienie 

emocji polega natomiast na redukowaniu lub eliminowaniu publicznego 

wyrazu emocji. Oba tak wyróżnione sposoby ukierunkowania regulacji 

emocji także wykazują związki z psychicznym obciążeniem pracą (strain) 

(Côté i Morgan, 2002). 
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Zastosowane przez Grandey połączenie formy regulacji emocji 

(poprzez stosowanie obu form pracy emocjonalnej oraz jej kierunku: 

wzmocnienie versus tłumienie) prowadzi do powstania koncepcji „modelu 

2 x 2 regulacji emocji”. Pracownicy mogą wzmacniać pewną emocję 

poprzez głęboką pracę emocjonalną lub pozytywnie wpływając na  

wewnętrzne doświadczenie, a poprzez to na zewnętrzne przejawy tej 

emocji. Mogą również wzmacniać emocję w wyniku stosowania 

alternatywnej techniki przejawiając zachowania, które inicjują lub 

wzmacniają zewnętrzne przejawy tej emocji, kiedy nie jest ona 

doświadczana lub jest słabo odczuwana wewnętrznie. Pracownicy mogą 

stłumić emocję stosując jedną z form pracy emocjonalnej. Poprzez 

wykorzystanie głębokiej pracy emocjonalnej nie dopuszczają do powstania 

zewnętrznych przejawów emocji, zmieniając jednocześnie sposób jej 

przeżywania. W przeciwnej sytuacji ukrywają zewnętrzny wyraz emocji, 

ale bez możliwości zmiany wewnętrznego doświadczenia. 

 2.7  Ograniczenia intrapersonalnych modeli regulacji emocji          
i psychicznego obciążenia pracą (strain) 

Badania nad intrapersonalnymi manifestacjami emocji ułatwiły 

poznanie wpływu regulacji emocji na psychiczne obciążenie pracą. Jednak 

w dalszym ciągu intraindywidualne modele nie wyjaśniają w pełni tych 

mechanizmów. 

Pierwsze ograniczenie wiąże się z niezdolnością opracowanych 

modeli do wyjaśnienia wyników niektórych badań. Badania te wskazują, że 

regulacja emocji jest czasami pozytywnie, czasami negatywnie, a czasami 

wcale nie związana z psychicznym obciążeniem pracą (Barsade i in., 

2003). Nie jest jednak jasne kiedy regulacja emocji zwiększa, a kiedy 
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zmniejsza psychiczne obciążenie pracą, ani też kiedy nie wpływa na nie 

wcale. 

Drugie ograniczenie dotyczy braku należytej uwagi poświęconej 

badaniu społecznych lub interpersonalnych funkcji emocji. Teoretycy 

emocji dowiedli, że emocje pełnią ważne intrapersonalne i interpersonalne 

funkcje (Frijda i Mesquita, 1994; Keltner i Haidt, 1999). Zaniedbanie 

interpersonalnych funkcji w istniejących interpretacjach tego jak regulacja 

emocji wpływa na psychiczne obciążenie pracą, ujawnia dużą lukę 

poznawczą w tym zakresie. Pracownicy regulują emocje częściej kiedy 

przebywają ze współpracownikami i klientami, niż kiedy przebywają 

samotnie (Glomb i in., 2002, za: Côté, 2005). Cechy partnerów interakcji     

i zachowania mogą odgrywać ważną rolę w wytłumaczeniu tego, jak 

regulacja emocji u pracowników wpływa na ich własne obciążenie 

psychiczne pracą. W szczególności, w istniejących modelach zaniedbuje 

się reakcje partnerów interakcji na autentyczność ujawnianych emocji, 

które są zgodne z bieżącą regulacją emocji. 

Trzecie ograniczenie istniejących modeli dotyczy ukrytego 

założenia, że wpływ regulacji emocji na psychiczne obciążenie pracą jest 

taki sam dla każdej emocji (dla każdej przyjemnej i nieprzyjemnej emocji). 

Założenie to stoi w sprzeczności w tym, że poszczególne emocje powstają 

w reakcji na różne wydarzenia i komunikują różne cele, intencje                   

i nastawienia do innych osób (Frijda, 1986; Lazarus, 1991). 

Odpowiedni model wyjaśniający wpływ regulacji emocji na 

psychiczne obciążenie pracą powinien zostać rozszerzony tak, by uniknąć 

wymienionych powyżej ograniczeń związanych z dotychczas 

sformułowanymi koncepcjami. 

Taki model, redujujący ograniczenia poprzednich, zaproponowała 

Côté (2005), nazywając go Modelem Społecznych Interakcji efektów 

regulacji emocji z psychicznym obciążeniem pracą. Badaczka przyznaje    
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w nim ważną rolę zachowaniom partnerów interakcji podczas 

interpersonalnych spotkań, jak również formom regulacji emocji                  

i konkretnym emocjom, które są regulowane. 

 2.8  Regulacja emocji opisana za pomocą Modelu Społecznych 
Interakcji i psychicznego obciążenia pracą 

Powszechnie przyjęte modele opisujące wpływ regulacji emocji na 

psychiczne obciążenie pracą skupiają się na intraindywidualnych procesach 

działających w umyśle i ciele osoby regulującej emocję. Côté przedstawia 

Model Społecznych Interakcji, w którym regulacja emocji wpływa na 

psychiczne obciążenie pracą, w oparciu o procesy interpersonalne. Sposoby 

w jakie regulacja emocji wpływa na obciążenie psychiczne emocjami są     

w tym modelu tłumaczone w oparciu o reakcje odbiorcy na regulację 

emocji nadawcy i okazywanie emocji, formy regulacji emocji, oraz rodzaje 

emocji podlegających regulacji. 

Model Społecznych Interakcji (A Social Interaction Model) (Ryc. 5), 

opiera się na społecznym i funkcjonalnym ujęciu emocji, z podkreśleniem 

ich roli w komunikowaniu różnorodnych i istotnych informacji podczas 

interpersonalnych spotkań (Ekman, 2003; Frijda i Mesquita, 1994; Keltner 

i Haidt, 1999; Izard, 1971; Plutchik, 1980). Wewnętrznym doświadczeniom 

emocji towarzyszy ich zewnętrzne wyrażanie (Cacioppo, Petty, Losch,           

i Kim, 1986), ujawniające informacje o celach, intencjach i nastawieniach 

uczestników interakcji (np. członków organizacji) (Van Kleef, De Dreu,       

i Manstead, 2004). Społeczne i funkcjonalne ujęcia emocji wykazują, że 

ujawnianie emocji przez nadawców dostarcza ważnych sygnałów 

odbiorcom, podczas uczestniczenia w interakcjach interpersonalnych. 
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Model Społecznych Interakcji regulacji emocji i psychicznego 

obciążenia pracą uwzględnia społeczne funkcje emocji. Dokonuje się to 

przez umieszczanie zarówno nadawców, jak i odbiorców procesów 

ujawniania emocji, w pętli wzajemnych interakcji. Rafaeli i Sutton (1987) 

wykazali, że wzajemne regulacje emocji nadawców i odbiorców wpływają 

na późniejsze regulowanie emocji przez nadawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W pierwszej części pętli interakcji, regulacja emocji nadawców 

wpływa na ich własne uzewnętrznianie emocji. Ta regulacja emocji jest 

związana ze zmiennością okazywania emocji (Grandey, 2003; Totterdell       

i Holman, 2003). Badania laboratoryjne wykazały, że okazywanie emocji 

jest konsekwencją prowadzonej równolegle regulacji emocji (Gross, 1998). 

Charakter okazywania emocji zależy od formy regulacji emocji oraz od 

Głęboka praca 
emocjonalna/ 
autentyczne 
okazywanie 

Wzmocnienie Stłumienie 

szczęście gniew szczęście gniew 

zakłopotanie pogarda zakłopotanie pogarda 

bardziej 
korzystna 

bardziej 
niekorzystna 

mniej 
korzystna 

mniej 
niekorzystna 

spadek wzrost wzrost spadek 

Forma regulacji emocji 

Płytka praca 
emocjonalna/ 
nieautentyczne 
okazywanie 

Kierunek regulacji 
emocji

Przykłady 
poszczególnych 

odrębnych 
emocji 

Odpowiedź 
odbiorcy 

Wpływ na 
psychiczne 

obciążenie pracą wzrost 

bardziej 
niekorzystna 

Ryc 5: Przedstawienie Modelu Społecznych Interakcji (A Social Interaction Model)   
za pomocą drzewa decyzyjnego (Côté, 2005). 
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konkretnej emocji, która podlega regulacji. Z tego powodu, formy regulacji 

emocji oraz poszczególne regulowane emocje odgrywają podstawową rolę 

w określaniu stopnia psychicznego obciążenia pracą w tym modelu. 

W drugiej części pętli interakcji, okazywanie emocji przez 

nadawców przyjmuje postać zachowań afektywnych, które są oceniane 

przez odbiorców, okazujących następnie własne reakcje emocjonalne. 

Poprzez okazywanie emocji, nadawcy komunikują swe cele, intencje           

i nastawienia. Ponadto okazywanie emocji służy zwiększeniu kontroli        

w procesie osiągania osobistych celów (Clark, Pataki, i Carver, 1996; 

Frijda i Mesquita, 1994; Rafaeli i Sutton, 1987). 

W trzeciej części pętli interakcji, stopień psychicznego obciążenia 

pracą u nadawców wpływa na reakcje odbiorców. I zwrotnie: reakcje 

odbiorców wpływają na stopień uzewnętrznienia psychicznego obciążenia 

pracą w reakcjach nadawców. Na przykład klient, który syntonicznie 

reaguje na objawy entuzjazmu sprzedawcy, może spowodować obniżenie 

psychicznego obciążenia pracą u sprzedawcy. Wykazano jednocześnie, że 

zachowanie partnerów interakcji jest bezpośrednio uwarunkowane 

poziomem psychicznego obciążenia pracą u pracownika (Cordes                  

i Dougherty, 1993; Viswesvaran, Sanchez, i Fischer, 1999). 

Wpływ wsparcia społecznego oraz sytuacji konfliktowych na 

psychiczne obciążenie pracą jest stosunkowo najlepiej zbadanym 

czynnikiem społecznym w tym modelu. Wsparcie dostarczone przez 

partnerów interakcji ma bezpośredni wpływ na psychiczne obciążenie 

pracą pracownika przez wywoływanie w nim przyjemnych emocji, 

zwiększania poczucia własnej wartości i ułatwianie zrozumienia jego 

własnych uczuć lub sytuacji, w której się znajduje (Beehr, Jex, Stacy,           

i Murray, 2000; Zellars i Perrewe, 2001). 

Wsparcie udzielone przez partnerów interakcji ma również pośredni 

wpływ na psychiczne obciążenie pracą pracownika poprzez buforowanie 
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wpływu związanych z pracą stresorów (Cohen i Wills, 1985; Dormann          

i Zapf, 1999). Stresory związane z pracą w mniejszym stopniu zwiększają 

psychiczne obciążenie pracą u pracownika, który otrzymuje znaczące 

wsparcie społeczne. Może on dzięki temu przedefiniować potencjalną 

szkodę wywołaną przez obecność stresorów oraz zwiększyć postrzeganą 

dostępność zasobów (Cohen i Wills, 1985; Cordes i Dougherty, 1993). 

Podsumowując, nadawcy regulując własne emocje wpływają pośrednio na 

odbiorców mogących być dla nich źródłem wsparcia społecznego, co         

w następstwie, w sposób bezpośredni lub pośredni wpływa na ich 

psychiczne obciążenie pracą. 

Zarówno w Modelu Społecznych Interakcji jak i w podejściu 

podkreślającym rolę dysonansu emocjonalnego, poczynione są założenia, 

że płytka forma pracy emocjonalnej powoduje wzrost psychicznego 

obciążenia pracą. Jednakże oba sposoby ujęcia dostarczają różnych 

wytłumaczeń dla tego proponowanego w nich efektu. Model Społecznych 

Interakcji zakłada, że wpływ płytkiej pracy emocjonalnej zależy od reakcji 

odbiorców, ale podejście oparte o model dysonansu emocjonalnego nie 

uznaje wagi roli reakcji nadawców. 

Niezgodności dotyczące emocjonalnego dysonansu i psychicznego 

obciążenia pracą mogą być przeanalizowane przez uwzględnienie roli 

reakcji odbiorców i precyzji odbiorców w rozszyfrowywaniu emocji 

okazywanych przez nadawców. Możliwe, że odbiorcy nie mieli okazji do 

właściwego rozszyfrowania emocji okazywanych przez nadawców. 

Występuje to w badaniach, w których badacze nie wykazali związków 

między dysonansem emocjonalnym i psychicznym obciążeniem pracą    

(np., Zerbe, 2000). Uczestnicy badań mogli nie współdziałać z innymi 

wystarczająco często, by wywołać odpowiedzi, które miałyby wpływać na 

ich psychiczne obciążenie pracą. 
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Jednym z możliwych sposobów ujęcia tego zagadnienia mogłoby 

być założenie dotyczące mediacyjnego charakteru reakcji odbiorców          

w procesie powstawania psychicznego obciążenia pracą. Pośredniczący 

wpływ tego czynnika mógłby ujawniać się zarówno w pełnej postaci 

(czynnika koniecznego) lub w częściowej (czynnika moderującego). 

Uznanie reakcji odbiorców za w pełni pośredniczące w związkach 

między płytką formą pracy emocjonalnej i psychicznym obciążeniem pracą 

sugerowałoby, że strategia ta prowadzi głównie do psychicznego 

obciążenia pracą, ponieważ nieautentyczne okazywanie emocji wywołuje 

niekorzystne reakcje odbiorców. Oznaczałoby to, wykazanie że reakcje 

odbiorców są czynnikiem pośredniczącym w pełnej postaci sugerowałoby, 

że interpersonalne mechanizmy biorą górę nad dysonansem. Wykazanie 

moderującego charakteru mediacji sugerowałoby z drugiej strony, że 

zarówno interpersonalne mechanizmy jak i występowanie zjawiska 

dysonansu mogą wyjaśnić, dlaczego płytka praca emocjonalna jest 

związana z psychicznym obciążeniem pracą. Zagadnienie to do dnia 

dzisiejszego nie zostało w sposób wyczerpujący wyjaśnione. 

 2.9  Pozytywne i negatywne konsekwencje pracy emocjonalnej  

Hochschild (1983) odkryła, że skutkiem pracy emocjonalnej 

związanej z wykonywaniem niektórych zawodów mogą być 

samozniechęcenie (ang. self-estrangement) lub alienacja i wyczerpanie. 

Praca emocjonalna może również osłabić poczucie profesjonalizmu             

u pracowników (Gimlin, 1996, za: Pugliesi, 1999), albo satysfakcję z pracy 

(Bulan, Erickson, i Wharton, 1997). Praca emocjonalna może też 

wywoływać wyczerpanie emocjonalne, wzrost psychologicznego dystresu    
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i symptomy depresji (Wharton, 1993). Na negatywne konsekwencje 

wywołane pracą emocjonalną pośredniczący wpływ wywierają poczucie 

nieautentyczności i dysonansu emocjonalnego (Erickson i Wharton, 1997; 

Parkinson, 1991). 

W badaniach nad dysonansem emocjonalnym wykazywano jego 

związek z wyczerpaniem emocjonalnym (np. Grandey, 1998; Morris            

i Feldman, 1997). 

Z drugiej strony praca emocjonalna wydaje się mieć pozytywne 

konsekwencje, szczególnie wówczas kiedy jest postrzegana jako 

wzbogacenie siebie lub kiedy pracownicy kontrolują sposoby w jakie 

zarządzają swoimi emocjami. Wyniki badań jakościowych sugerują, że  

praca emocjonalna może dawać poczucie siły, gdy wiąże się                         

z zarządzaniem emocjami innych osób (Leidner, 1993; Stenross                    

i Kleinman, 1989; Tolich, 1993). 

Wharton (1993, 1996) dokonała ciekawego odkrycia pokazującego, 

że pracownicy, w zawodach wymagających wysokich nakładów pracy 

emocjonalnej, wykazywali zwiększoną satysfakcję z pracy zawodowej. 

Wykazała również, że negatywne efekty pracy emocjonalnej są mniejsze      

u pracowników mających większą autonomię pracy. Adelmann (1995) 

odkryła, że wykonywanie pracy emocjonalnej zwiększa satysfakcję z pracy 

zawodowej. Jednak w tym przypadku, wpływ pracy emocjonalnej mogłby 

być wyjaśniony warunkami pracy, które korelują z wymaganiami 

związanymi z pracą emocjonalną. 

Występujące różnice w rezultatach badań nad konsekwencjami pracy 

emocjonalnej prawdopodobnie wiążą się z zastosowanymi w nich 

strategiami pomiaru. Morris i Feldman (1996) twierdzą, że jednym               

z powodów występowania niejasności dotyczących możliwych 

konsekwencji wykonywania pracy emocjonalnej, jest niewystarczający 

sposób operacjonalizacji tego konstruktu. 
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ROZDZIAŁ 3 

 3  INTERWENCJE ZARZĄDZANIA STRESEM                 
W MIEJSCU PRACY 

Ważnymi czynnikami dla zawodowego i społecznego funkcjonowania 

są zarówno umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem, jak           

i psychiczne obciążenie pracą (strain). Biorąc pod uwagę złożoną naturę    

i utrudnioną, ze względu na niekorzystne warunki organizacyjne, 

dostępność mechanizmów radzenia sobie osoby w środowisku pracy, 

redukowanie stresu u pracowników może być skuteczne, jeżeli pracodawca 

nie zrzuca z siebie odpowiedzialności za stres i sposoby radzenia sobie         

z nim pracowników. Dotychczas jednak w próbach zmniejszania 

doświadczanego przez nich stresu, do modyfikowania lub eliminowania 

stresorów przykładano niedostateczną uwagę. Także zjawisko stresu          

w miejscu pracy, będąc węższym zagadnieniem ogólnego problemu stresu 

życiowego, nie jest obszarem wystarczająco przebadanym. Szczególnie 

dotyczy to właściwej pomocy skierowanej ku pracownikom, by potrafili 

skutecznie radzić sobie ze stresem i psychicznym obciążeniem pracą 

(Schwartz i Stone, 1993). 

Według obowiązujących przepisów prawnych, pracodawca ma 

obowiązek dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników. 

Amerykańska ustawa o zdrowiu i bezpieczeństwie w miejscu pracy (The 

Health and Safety of Work Act) z 1995 roku formułuje wymogi, aby 

pracodawca zapewnił pracownikowi w miejscu pracy zachowanie zdrowia, 

bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia „w stopniu, w jakim jest to 

możliwe” (Hetherington, 2004, s. 96.). Obowiązujące w Polsce przepisy 

Instytutu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy zobowiązują pracodawcę do 
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oceny ryzyka związanego z pracą wykonywaną przez zatrudnionych. 

Oznacza to, że rolą pracodawcy jest rozpoznanie możliwych zagrożeń 

odnoszących się do fizycznego i psychicznego zdrowia pracowników, co 

łączy się także z identyfikowaniem osób objętych takim ryzykiem oraz         

z podjęciem działań zaradczych i ochronnych w celu zapewnienia 

pracownikowi bezpieczeństwa (za: Ogińska-Bulik, 2006). 

Wszelkie działania podejmowane przez pracodawcę, których celem jest 

promowanie zdrowia psychicznego zatrudnionych osób, takie jak spotkania 

terapeutyczne, wsparcie ze strony współpracowników oraz specjalistyczne 

konsultacje psychologiczne, mogą służyć zapewnieniu psychicznego 

dobrostanu pracowników (Hetherington. 2004). 

Eliminowanie stresogennych czynników środowiska pracy i sprzyjanie 

działaniom wspomagającym ludzi w radzeniu sobie ze stresem, powinno 

stanowić istotny element funkcjonowania organizacji. Wdrażane programy 

przynoszą obiecujące rezultaty. Większość z nich ma charakter interwencji 

skierowanych na jednostkę i nastawiona jest na ochronę zdrowia. 

Gniazdowski (1994) podaje, że 81% amerykańskich firm zatrudniających 

powyżej 50 pracowników prowadzi działania promujące zdrowie wśród 

pracowników, z czego 37% to programy zarządzania stresem. Podkreśla się 

także stosunkowo dużą skuteczność tych programów. 

 3.1  Przegląd literatury dotyczącej interwencji zarządzania 
stresem zawodowym  

W ostatnich latach coraz mocniej podkreśla się potrzebę 

projektowania interwencji dotyczących stresu, w oparciu o przekonanie, że 

skuteczne programy zarządzania stresem zmniejszą jego szkodliwe skutki     

i poprawią osobisty i zawodowy dobrostan (Bellarosa i Chen, 1997; Briner, 
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1997; Cooper i Cartwright, 1994, 1997; Saunders, Driskell, Johnston,            

i Salas, 1996). Interwencje zarządzania stresem w miejscu pracy (Stress 

Management Interventions – SMI) łączą teorię i praktykę kliniczną             

w dziedzinach psychologii, psychologii zdrowia i psychologii pracy. 

Zgodnie z Ivancevich, Matteson, Freedman i Filip (1990), 

interwencje zarządzania stresem w miejscu pracy służą pomocy osobom     

w zmniejszaniu negatywnych konsekwencji stresorów, a ich celem jest: 

redukcja wpływu stresorów środowiskowych; modyfikacja oceny 

poznawczej związanej ze stresującymi wydarzeniami; pomoc w radzeniu 

sobie z negatywnymi fizjologicznymi, psychologicznymi lub 

behawioralnymi konsekwencjami. 

Schonfeld (1990) sugeruje, że programy interwencyjne mogą się 

odnosić do trzech elementów: (a) modyfikowania znaczenia stresorów       

(b) modyfikowania stresorów i (c) zarządzania dystresem. 

Ogólnie, interwencje zarządzania stresem mogą mieć charakter 

zapobiegawczy lub terapeutyczny. Mogą również być skierowane do osób, 

grup lub całych organizacji. Interwencje zarządzania stresem na stanowisku 

pracy były też rozważane w dwóch kategoriach (Newman i Beehr, 1979; 

Murphy, 1988): służące rozwojowi umiejętności osób, oparte o naukę 

technik i strategii skutecznego zarządzania stresem w trudnych warunkach 

związanych z dużymi wymaganiami pracy (Murphy, 1984) i mające 

zmienić szkodliwe cechy środowiska pracy (Ganster i Murphy, 1982).      

W obu tych podejściach dokładniej przebadano indywidualnie 

ukierunkowane interwencje (Murphy, 1988; i in., Ivancevich i in., 1990). 
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 3.1.1  Rodzaje interwencji w miejscu pracy 

Murphy (1988) klasyfikuje interwencje na trzech poziomach: 

pierwszorzędowym (np., redukcja stresorów); drugorzędowym                 

(np., zarządzanie stresem - stress management), trzeciorzędowym             

(np., programy pomocy pracownikom). 

Pierwszorzędowy poziom interwencji (redukcja stresorów) łączy się          

z modyfikowaniem istniejących w środowisku pracy stresorów przez 

działanie bezpośrednie, mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie 

ich negatywnego wpływu na osoby. Głównym celem interwencji na drugo- 

a szczególnie trzeciorzędowym poziomie jest opanowanie dystresu               

i korzystny wpływ na konsekwencje procesu stresu. W mniejszym zakresie 

dotyczą dokonywania przez osoby modyfikacji znaczenia stresorów. 

Ivancevich i Matteson (1988), podobnie jak Murphy, precyzują trzy 

możliwe obszary interwencji: zmniejszanie intensywności i ilości 

stresorów, by zmienić stres związany z sytuacją; pomoc osobom                 

w modyfikowaniu percepcji lub oceny potencjalnie stresującej sytuacji; 

poprawa sposobów radzenia sobie pracowników i rozwój umiejętności 

stosowania odpowiednich strategii. 

Murphy (1996) zidentyfikował trzy elementy skuteczności interwencji, 

niezbędne w redukcji stresorów: zaangażowanie pracownika w proces, 

jego zaangażowanie się w długofalowe radzenie sobie polegające na 

redukcji stresorów i sprzyjające warunki organizacyjne. Te elementy są 

bardzo podobne do składników skutecznych interwencji dotyczących 

stresu wymienianych przez innych autorów (np., Kompier, Geurts, 

Griindemann, Vink, i Smulders, 1998). 

DeFrank i Cooper (1987); Giga, Faragher i Cooper (2003); Enzmann, 

Janssen i Schaufeli (1998), Richardson i Rothstein (2008) natomiast, 
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wyróżnili trzy kategorie interwencji: skierowane na poziom organizacyjny; 

skierowane łącznie na jednostkę i organizację; skierowane na jednostkę. 

Okazuje się, że interwencje drugiego i trzeciego poziomu są bardziej 

preferowane przez różne organizacje zawodowe niż interwencje 

pierwszorzędowego poziomu z kilku powodów: a) analiza kosztów                

i korzyści takich programów dała lepsze rezultaty; b) profesjonaliści 

przeprowadzający interwencje: doradcy, lekarze i klinicyści 

odpowiedzialni za opiekę zdrowotną zauważyli, że łatwiej dokonywać 

zmian w osobach niż w organizacjach (Ivancevich, Matteson, Freedman,      

i Filip, 1990); c) zawierają one metody dostosowane do odpowiedniego 

profilu osobowego, dzięki czemu skuteczność programów może być 

większa, a pracodawcy mogą podejmować odpowiednie środki ostrożności 

służące ochronie zdrowia pracowników. 

Działania skierowane na poziom organizacyjny dotyczą głównie 

wprowadzania zmian w środowisku pracy. Obejmują przede wszystkim 

rozpoznawanie źródeł stresu oraz podejmowanie prób mających na celu ich 

usunięcie lub zredukowanie. Zmiany takie powinny obejmować (Ogińska-

Bulik, 2006, str. 276): 

- zmniejszenie poczucia psychicznego obciążenia pracą, co można osiągnąć 

w wyniku zmniejszenia konieczności dokonywania wyborów 

prowadzących do wewnętrznych konfliktów, ograniczenia pracy 

papierkowej, eliminację konieczności pracy w domu, bardziej racjonalnego 

rozłożenia zadań i obowiązków, zmniejszenia pracy w godzinach 

nadliczbowych, dostosowania tempa pracy do indywidualnych możliwości, 

potrzeb i cech temperamentalnych poszczególnych pracowników; 

- zmniejszenie poczucia braku nagród w pracy, co można uzyskać m.in. 

przez wzmacnianie prestiżu wykonywanego zawodu, uznania, docenianie 

kwalifikacji i umiejętności poszczególnych pracowników oraz 

dostosowanie zajmowanego stanowiska do posiadanych kwalifikacji, 
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sprawiedliwe traktowanie, stosunkowo częste udzielanie nagród o różnym 

charakterze, wprowadzenie zmian w sposobach uzyskiwania awansu            

i robienia kariery zawodowej tak, aby zwiększyć motywację i pobudzać 

inicjatywę poszczególnych pracowników; 

- zmniejszenie poczucia zagrożenia, co można uczynić m.in. przez unikanie 

konfliktów, zadrażnień czy kłótni między pracownikami, dążenie do 

stworzenia bardziej bezpiecznych warunków pracy tak, by zagrożenie 

zdrowia lub utraty życia swojego, kolegów czy potencjalnych ofiar 

zmniejszyć do minimum; 

- zmniejszenie niepewności wywołanej organizacją pracy, przede 

wszystkim przez unikanie „przerzucania” pracownika z jednej czynności 

do drugiej, unikanie zaskakiwania go przez przełożonych nagłymi 

zadaniami (o ile rzeczywiście nie są niezbędne), nienarzucanie rytmu 

pracy, nieprzekraczalnych terminów i nadmiernego pośpiechu, 

zminimalizowanie przeszkód utrudniających pracownikowi wykonywanie 

pilnych zadań, jak obciążanie go innymi obowiązkami, unikanie 

sprzecznych oczekiwań, interesów głównie ze strony przełożonych, 

wyraźne definiowanie ról pracowniczych (wyraźne określenie przez kadrę 

kierowniczą oczekiwań wobec pracowników i w miarę precyzyjne 

ustalenie zakresu obowiązków); 

- poprawienie kontaktów społecznych, co można uczynić m.in. poprzez 

ułatwienie pracownikowi zbierania informacji, rozpoznawanie problemów 

czy ich rozwiązywanie, zadbanie o dobre formy współpracy                         

z przełożonymi i podwładnymi, nierywalizowanie z innymi, wzmacnianie 

więzi między pracownikami, prowadzącej do poczucia, że mogą liczyć na 

wsparcie w sytuacjach trudnych; 

- zmniejszenie poczucia odpowiedzialności, czemu służyć może m.in. 

unikanie braku informacji o wykonywanej pracy, zmniejszenie 
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odpowiedzialności materialnej za wyposażenie, zmniejszanie surowych 

konsekwencji za popełnione błędy; 

- zmniejszenie poczucia braku kontroli - przede wszystkim poprzez 

udzielenie pracownikowi większej swobody, możliwości podejmowania 

decyzji, podejmowania inicjatyw; 

- większe „zhumanizowanie” pracy, co może się odbywać przez łączenie 

zadań o podobnym charakterze w większe moduły, dołączanie do prostych 

zadań elementów kontrolnych, decyzyjnych oraz przydzielanie 

pracownikowi zadań o wyższym poziomie złożoności, tworzenie zespołów 

dysponujących dużą samodzielnością i odpowiedzialnością za większe 

fragmenty pracy, a także wydłużenie czasu trwania bezpośrednich 

kontaktów z klientem (pacjentem) przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby 

osób przypadających na jednego członka personelu. 

Elkin i Rosch (1990) podsumowują zakres możliwych strategii 

zmniejszania stresu na poziomie organizacji: przekonstruowanie zadania; 

przekonstruowanie środowiska pracy; ustalenie elastycznych planów pracy; 

zachęcenie do brania udziału w zarządzaniu; uwzględnienie udziału 

pracownika w planowaniu kariery; analiza roli zawodowej i wyznaczenie 

celów; zapewnienie społecznego wsparcia i rozpoznania cudzych reakcji 

zwrotnych (feedback) związanych z wykonywanymi zadaniami; ustalenie 

przejrzystej, prorodzinnej polityki zatrudnienia; podniesienie 

wynagrodzenia. Jest to analogiczne do wykazu strategii sugerowanych 

przez Newman i Beehr (1979) którzy identyfikują trzy możliwe obszary 

organizacyjnego działania: a) zmienianie czynników organizacyjnych: 

zmiana struktury; modyfikacja procesów (na przykład systemów nagrody, 

wyboru, treningu i systemów rozwoju, procesów socjalizacji); rozwijanie 

usług zdrowotnych; b) zmiana cech związanych z rolą zawodową: 

przedefiniowanie roli; zmniejszenie przeciążenia rolą; redukcja konfliktów 

dotyczących roli; wzrost udziału w podejmowaniu decyzji; c) zmiana cech 
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związanych z zadaniem: projektowanie prac, w których dopasowuje się 

zdolności i preferencje pracowników; wykorzystanie preferencji 

pracowników w wyborze i znajdowaniu pracy; dostarczanie programów 

szkoleniowych; zindywidualizowanie sposobu traktowania pracowników. 

Niewiele badań dotyczyło oceny wpływu tego typu interwencji na 

zdrowie i dobrostan pracownika. Tu jednak, przeciwnie do indywidualnych 

programów, uzyskiwano pozytywne wyniki oraz długotrwałe efekty, 

włączając korzyści związane ze zdrowiem emocjonalnym (Wall i Clegg, 

1981; Pierce i Newstrom, 1983). 

Interwencje skupione na poziomie jednostka/organizacja mają 

najczęściej na celu zwiększenie odporności pracownika na określone 

stresory pracy. Interwencje takie najczęściej mają na celu zmianę 

indywidualnych cech funkcjonowania pracowników (np., poprawę 

umiejętności radzenia sobie ze stresem). Interwencje te skupiają się na 

osobie w kontekście organizacji i służą poprawie dopasowania między 

osobą i środowiskiem pracy (Dawis i Lofquist, 1984). Mogą odnosić się do 

wszystkich pracowników wykonujących szczególne zadanie lub tylko do 

pracowników, którzy mają słabe wyniki w pracy, bądź doświadczających 

silnego stresu. Podejście to jest zgodne z poglądami wyrażonymi przez 

Cooper (1998), Giga i in. (2003) i Hurrell (1995), którzy uważają, że 

maksymalizowanie skuteczności interwencji, dotyczących stresu w miejscu 

pracy, powinno się opierać o łączne wysiłki, podejmowane zarówno przez 

osoby, jak i organizacje. Na trudności, by w programach interwencyjnych 

stosować działania zarówno na poziomie organizacji, jak i indywidualnym, 

wpływ wywierają głównie cztery czynniki: a) konieczność ewentualnego 

wprowadzania zbyt dużych zmian w funkcjonowaniu organizacji, by 

poprawić warunki pracy; b) przekonanie o większym znaczeniu 

indywidualnych programów zarządzania stresem; c) przekonanie                 

o większych dla organizacji korzyściach finansowych interwencji 
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indywidualnych, pomimo niejednoznacznych dowodów na to;                     

d) preferowanie przez większość profesjonalistów w dziedzinie stresu 

indywidualnych strategii interwencyjnych. Pomimo podkreślania przez 

niektórych badaczy, że organizacyjna zmiana powinna być podstawowym 

sposobem zmniejszania stresu w miejscu pracy, apele o większą 

odpowiedzialność organizacji rzadko przynoszą zamierzone skutki. 

Interwencje tego typu są oceniane jako przynoszące najwięcej 

korzyści organizacjom. Do programów należących do tej grupy zaliczyć 

można najbardziej popularny sposób podejścia do problematyki 

zarządzania stresem organizacyjnym. Jest to koncepcja prewencyjnego 

zarządzania stresem, opracowana przez Quick i in. (za: Cieślak, 

Łuczyńska-Cieślak, 2001). Wyróżniono w niej 5 podstawowych zasad: 

- jednostka i organizacja są od siebie zależne. Zdrowie i funkcjonowanie 

jednostki zależą od właściwości organizacji, a organizacja nie może 

osiągnąć wysokiego poziomu produktywności bez zdrowych i pełnych 

energii pracowników; 

- zarządzający są odpowiedzialni za zdrowie jednostek i organizacji; 

- stres indywidualny i organizacyjny nie są nieuniknione; 

- każda jednostka i organizacja reaguje na stres w swoisty sposób - co 

oznacza, że metodę zwalczania stresu należy dopasować do 

indywidualnych właściwości pracownika i organizacji; 

- organizacje podlegają ciągłym zmianom, są dynamiczne, co pociąga za 

sobą konieczność ciągłego monitorowania stresu (przyczyn i skutków)          

i dopasowywania stosowanych oddziaływań. 

Program prewencyjnego zarządzania stresem obejmuje trzy etapy 

(Quick, Quick, 1984). Zadaniem stawianym na pierwszym etapie 

(pierwotnym) jest usuwanie potencjalnych źródeł stresu. W prewencji 

drugiego stopnia (wtórnej) dokonuje się modyfikacji reakcji osoby na 

działające stresory. Działania tego typu obejmują m.in. ćwiczenia 
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umiejętności redukowania i rozładowywania napięcia, spowodowanego 

działaniem stresorów. Prewencja trzeciego stopnia jest ukierunkowana na 

redukcję negatywnych skutków stresu (obejmującą poziomy indywidualny 

i organizacyjny), spowodowanych nieskuteczną kontrolą na pierwszym         

i drugim etapie. 

Interwencje skierowane na jednostkę mają na celu (Ogińska-Bulik, 

2006): 

- wzmacnianie zasobów osobistych, tj. poczucia koherencji, własnej 

skuteczności, optymizmu, przede wszystkim poprzez ćwiczenia 

pozytywnego myślenia; 

- podnoszenie kwalifikacji i wzmacnianie kompetencji zawodowych; 

- rozwijanie kompetencji społecznych (w tym inteligencji emocjonalnej),     

a przede wszystkim kształtowanie zachowań asertywnych, umiejętności 

mediacji i negocjacji oraz zwiększanie kontroli emocjonalnej; 

- poprawa relacji z innymi, przede wszystkim poprzez uwrażliwienie 

pracownika na odczucia innych osób (klientów, pacjentów), lepsze 

rozumienie ich motywacji i intencji oraz usprawnienie procesów 

interpersonalnych i grupowych, co może być kształtowane przede 

wszystkim poprzez treningi interpersonalne (treningi wrażliwości); 

- zmniejszanie poczucia dyssatysfakcji zawodowej poprzez analizę 

niezrealizowanych celów i oczekiwań w odniesieniu do wykonywanej 

pracy, wraz z analizą przeszkód, które utrudniają bądź uniemożliwiają ich 

realizację; 

- zwiększanie poczucia osiągnięć osobistych i satysfakcji zawodowej 

poprzez nadawanie pracy znaczenia (m.in. poprzez odpowiedzi na pytanie, 

jakie potrzeby jednostki zaspokaja wykonywana praca, czy poprzez 

poszukiwanie pomysłów, jak uczynić pracę bardziej satysfakcjonującą); 

- redukowanie bądź minimalizowanie czynników stresogennych, głównie 

poprzez ćwiczenia mające na celu zmianę znaczenia sytuacji stresowej 
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(przeinterpretowanie) i zmniejszenie subiektywnego poczucia stresu,     

m.in. przez analizę najbardziej obciążających czynników w pracy, wraz                

z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie dlaczego są obciążające; 

- nauka redukcji napięcia psychicznego, przez różnego rodzaje treningi         

i ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, medytację, wizualizację, aktywność 

fizyczną; 

- kształtowanie strategii radzenia sobie ze stresem skoncentrowanych na 

problemie, a więc przede wszystkim aktywnego radzenia, planowania, 

poszukiwania wsparcia instrumentalnego, a redukowanie strategii 

nieprzystosowawczych, przede wszystkim używania alkoholu/narkotyków; 

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania 

prawidłowych decyzji; 

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami ekstremalnymi; 

- zwiększenie efektywności pracy w zespole poprzez konsultację procesów 

grupowych (w tym usprawnienie podejścia do pracy, bardziej efektywne 

wykorzystywanie czasu pracy i posiadanych umiejętności) oraz 

wykorzystywanie informacji zwrotnych z przeprowadzonych badań, 

sondaży, opinii współpracowników i przełożonych. 

Ukrytym założeniem stojącym u podłoża tych interwencji jest to, że 

ich efekty będą się przenosić na funkcjonowanie pracowników w sytuacji 

zawodowej. 

Większość podejmowanych w miejscu pracy działań, związanych      

z tym aspektem, dotyczy zwiększania, zarówno fizycznych jak                     

i psychicznych zasobów pracowników służących radzeniu sobie                  

z dystresem. Najczęściej osiągane jest to przez zmianę zachowania, 

zmianę stylu życia lub poprawę umiejętności radzenia sobie ze stresem 

pracowników (Cartwright i Cooper, 1993). 

Furnham (za: Cieślak, Łuszczyńska-Cieślak, 2001), w przeglądzie 

rozmaitych programów zarządzania stresem w pracy, zwraca uwagę, że: 
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- stosowane programy mają najczęściej charakter prewencyjny                     

i koncentrują się na uświadamianiu pracownikom problemu stresu                

i umiejętności rozpoznawania go; 

- grupami zawodowymi, w których najczęściej stosowane są tego typu 

programy, są urzędnicy i pracownicy umysłowi, a typowy program, oprócz 

wątku edukacyjnego zawiera elementy terapii relaksacyjnej oraz wybrane 

techniki poznawcze; 

- programy mają najczęściej ogólny charakter i nie koncentrują się na 

określonych przyczynach czy skutkach stresu; 

- wciąż niewiele wiadomo na temat skuteczności zarówno samych 

programów, jak i poszczególnych technik zarządzania stresem; skuteczność 

programów szacuje się zazwyczaj w oparciu o subiektywne oceny 

uczestników programów; a pozytywne zmiany zaobserwowane po 

zakończeniu programu nie zawsze utrzymują się w dłuższej perspektywie 

czasowej. 

Adams (1987) zwraca uwagę, że na efektywność programu 

podstawowy wpływ ma sposób sformułowania jego celu. Według badacza 

powinien on być precyzyjnie sformułowany, realistyczny i możliwy do 

osiągnięcia. Do podstawowych błędów pojawiających się na etapie 

tworzenia programu zarządzania stresem zalicza: 

- stosowanie niezintegrowanych strategii zarządzania stresem; 

- podejmowanie działań bez wyraźnie określonych skutków, jakich należy 

się spodziewać; 

- koncentrowanie się jedynie na redukcji czy likwidowaniu negatywnych 

skutków stresu, a nie na podnoszeniu ogólnego dobrostanu i efektywności 

funkcjonowania jednostki i organizacji; 

- ograniczanie strategii zarządzania stresem do przekazywania 

pracownikom wiedzy o stresie (przyczynach, skutkach), a zaniedbywanie 

kształtowania postaw oraz rozwijania umiejętności i kompetencji; 
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- zbyt małe zaangażowanie pracowników w proces zmian (problem 

partycypacji). 

Według Ogińskiej-Bulik (2006) praktyczny model zarządzania 

stresem zawodowym powinien mieć charakter ogólny i powinien być 

skierowany do szerokiego zakresu potencjalnych użytkowników. 

Proponowane oddziaływania muszą jednak uwzględniać rodzaj 

wykonywanej pracy, czynniki organizacyjne oraz indywidualne cechy 

pracownika. W projektowaniu takiej interwencji można sformułować 

ogólne wskazówki i propozycje programu zarządzania stresem 

organizacyjnym, które należy dostosować do określonych grup 

zawodowych. 

Opracowany przez badaczkę model zasoby-wymagania w pracy 

skierowany jest na jednostkę (a nie na czynniki organizacyjne), pokazując 

możliwości zmiany sytuacji głównie poprzez oddziaływania skierowane na 

jednostkę. Nie jest tu najważniejsza obiektywna redukcja wymagań 

stawianych pracownikowi przez pracodawcę, ale zmiana ich percepcji, tak 

by nie wywoływały one u pracownika nadmiernego stresu. Zmniejszenie 

subiektywnego obciążenia pracą spowoduje redukcję stresu i mniejsze jego 

skutki. 

Zmiana postrzegania istniejących wymagań pracy jako mniej 

obciążających oraz doświadczanie przez pracownika ich słabszych 

konsekwencji wymaga od niego posiadania wysokiego poziomu zasobów. 

Wynika z tego jasno, że podejmowane oddziaływania powinny powodować 

kształtowanie i wzmacnianie zasobów pracownika, przede wszystkim 

poczucia koherencji, własnej skuteczności (kompetencji osobistych) oraz 

inteligencji emocjonalnej. Posiadanie wysokiego poziomu zasobów, 

między innymi związanych z kompetencjami interpersonalnymi, stanowi 

istotny warunek dobrego funkcjonowania zawodowego jednostki, co 

przede wszystkim jest niezbędne w zawodach usług społecznych. 
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Oddziaływania służące tym celom mogą być prowadzone 

dwutorowo. Po pierwsze powinny wyodrębniać pracowników, którzy        

ze względu na specyfikę pracy stanowią grupę ryzyka, u których nie 

ujawniły się jeszcze negatywne skutki stresu pod postacią zespołu 

wypalenia zawodowego i zaburzeń zdrowotnych (np. objawy somatyczne, 

bezsenność, wyższy poziom niepokoju, zaburzenia funkcjonowania czy 

objawy depresji). Po drugie, powinny być kierowane do tych pracowników,             

u których wystąpiły już takie negatywne konsekwencje doświadczanego 

stresu w pracy. 

W minimalizowaniu ryzyka wystąpienia wypalenia zawodowego        

i w zapobieganiu skutkom zdrowotnym dużą rolę mogą odegrać treningi 

podnoszące kompetencje pracowników, jak również poprawiające ich 

umiejętności radzenia sobie ze stresorami. Szczególnie istotne wydaje się 

podnoszenie kompetencji emocjonalnych i społecznych, służących 

wzrostowi samoświadomości, samokontroli, empatii, umiejętności 

motywowania siebie, współpracy z innymi, porozumiewania się, tworzenia 

więzi, przewodzenia, łagodzenia konfliktów. Goleman (1997) podkreśla, że 

opanowanie kilku, ale różnorodnych, umiejętności tworzących 

kompetencje emocjonalne, umożliwia w dużym stopniu zwiększenie 

efektywności funkcjonowania w zawodach społecznych. 

Pracownicy, szczególnie w zawodach usług społecznych wchodzą     

w różnego rodzaju interakcje z odbiorcami usług, z przełożonymi                 

i współpracownikami. Efektywność ich pracy zależna jest od jakości takich 

interakcji. Jednak odbiorcy usług stanowią istotne źródło stresu dla 

pracowników. Dlatego w programach zarządzania stresem trzeba 

szczególnie podkreślić konieczność przeprowadzania treningów 

umiejętności interpersonalnych. Treningi takie powinny służyć 

pracownikom w lepszym spostrzeganiu i rozumieniu samych siebie oraz 

innych ludzi, poprawie zdolności komunikowania się z innymi w różnych 
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sytuacjach kontaktu. Bardzo istotne jest także kształtowanie poczucia 

własnej skuteczności, co ma powodować u pracowników doświadczanie 

mniejszego stresu i poprawę umiejętności rozwiązywania problemów. 

W programach zarządzania stresem w pracy powinno się 

zapoznawać uczestników z naturą reakcji stresowej, źródłami stresu,           

a także z metodami redukcji napięcia emocjonalnego spowodowanego 

wpływem stresorów, oraz kształtowania różnorodnych form radzenia sobie 

ze stresem. 

Badania interwencji skupiających się na poziomie indywidualnym, 

pokazują że takie interwencje mogą w różnym stopniu doprowadzać do 

zmniejszenia stopnia subiektywnie doświadczanego stresu i do wiążącej 

się z tym poprawy funkcjonowania pracowników przejawiającej się 

także w kontekście zawodowym (Murphy, 1988). 

Dowody na skuteczność takich programów nie są jednak 

jednoznaczne (Elkin i Rosch, 1990), co prawdopodobnie łączy się           

ze specyficzną naturą ich formy i zawartości. W badaniach oceniających 

rezultaty treningu zarządzania stresem odkryto niewielką poprawę 

mierzoną w oparciu o samoopis i psychofizjologiczne wskaźniki stresu 

(Reynold, Taylor, i Shapiro, 1993; Sallis, Trevorrow, Johnson, Hovell,           

i Kaplan, 1987). Występowały również niewielkie zmiany w satysfakcji 

pracy, poziomie doświadczanego stresu pracy i ciśnienia krwi. Podobnie,    

w badaniach oceniających psychologiczny wpływ radzenia sobie 

wykazano znaczną poprawę we wskaźnikach zdrowia psychicznego          

i absencji u pracowników korzystających z poradnictwa psychologicznego, 

przy czym zmiany te tylko w niewielkim stopniu dotyczyły wskaźników 

poziomu zaangażowania i satysfakcji pracy (Cooper i Sadri, 1991). 

Firth-Cozens i Hardy (1992) sugerują, że kiedy w wyniku interwencji 

następuje redukcja negatywnych symptomów w wymiarach zdrowia 

psychicznego i fizycznego, może wystąpić także istotna poprawa 
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funkcjonowania zawodowego. Jednakże zmiany takie będą 

prawdopodobnie jedynie krótkotrwałe, gdy samo środowisko pracy               

i związane z nim stresory nie ulegną zmianie. Podobne wnioski wypływają 

z badań nad wpływem stylu życia i zwyczajów zdrowotnych, które 

wydają się mieć silny bezpośredni wpływ na wskaźniki związane               

ze stresem, w tym na redukcję lęku, depresji i dolegliwości 

psychosomatycznych. Wnioski te pokazują, że bez dbałości o trwałość 

zaistniałych zmian u osób uczestniczących w programach interwencyjnych, 

korzyści takie mogą się nie utrzymać przez dłuższy okres. Ivancevich        

i in., dowodzą, że 70% uczestników nie czyni wysiłków służących 

utrwaleniu nabytych w wyniku takich treningów zachowań prozdrowotnych 

(Ivancevich i in., 1990). 

Na podstawie danych literaturowych można wywnioskować, że 

jednym ze słabiej reprezentowanych w badaniach interwencji zagadnień, 

jest problem identyfikowania charakterystyki osób poddawanych tego 

rodzaju oddziaływaniom. W kontekście praktycznym powiązanie metod      

z indywidualnymi cechami pracowników i właściwościami środowiska 

pracy wydaje się być jednym z najistotniejszych aspektów w projektowaniu 

odpowiednich strategii oddziaływania i w dobieraniu odpowiednich planów 

badawczych. Ważną kwestią w kontekście badania skuteczności 

interwencji jest także często podnoszone zagadnienie doboru uczestników 

w oparciu o zasadę dobrowolności, co wiązać się może często z brakiem    

w takich grupach osób unikających pomocy, mogących odczuwać 

szczególne trudności w funkcjonowaniu, zarówno w kontekście pracy 

zawodowej jak i poza nim (Sutherland i Cooper, 1991). 

Ponadto dostęp do programów interwencyjnych w rzeczywistych 

warunkach funkcjonowania danej firmy czy przedsiębiorstwa, często jest 

ograniczony w danej strukturze organizacyjnej do personelu wyższego, co 

wiąże się z pomijaniem osób zajmujących niższe pozycje zawodowe. 
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Prowadzone w takich warunkach badania mogą omijać osoby niżej 

sytuowane na poziomie społeczno-ekonomicznym, zaliczane do grup 

ryzyka, bardziej zagrożone wystąpieniem problemów zdrowotnych, jak: 

uzależnienia (palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu), otyłość, choroba 

wieńcowa. 

W ocenie skutków doświadczanego stresu i programów 

interwencyjnych występują utrudnienia. Wynika to stąd, że psycholodzy 

pracy zwykle spostrzegają stres, głównie jako problem związany                 

z warunkami pracy, psycholodzy kliniczni najczęściej oferują 

indywidualnie zorientowane interwencje, a zatrudnieni w różnego rodzaju 

przedsiębiorstwach i firmach doradcy zalecają stosowanie programów 

skierowanych zarówno na poziom organizacyjny jaki i indywidualny. 

Warto w tym miejscu wskazać na ważne w kontekście badawczym 

rozróżnienie, występujące między interwencjami mającymi na celu 

zmniejszenie wpływu stresorów w miejscu pracy, zanim one będą mogły 

mieć istotny na funkcjonowanie pracowników i tymi, które mają na celu 

redukcję doświadczanego przez osoby stresu, już po jego wystąpieniu. 

Biorąc pod uwagę kwestie o charakterze komercyjnym, można zrozumieć 

dlaczego wiele publikowanych programów zarządzania stresem nie jest 

oparta na właściwej teoretycznej i metodologicznej podbudowie. Wobec 

tego faktu należy być ostrożnym w uwzględnianiu do celów badawczych 

danych z tego rodzaju badań. 

Newman i Beehr (1979) przedstawili pierwszy wszechstronny, krytyczny 

przegląd różnych strategii dotyczących stresu pracy. Chociaż ich przegląd 

ujawnił, że w programach interwencyjnych stosowano wiele różnych 

strategii, głównym wnioskiem było stwierdzenie, że skuteczność tych 

strategii nie była właściwie oceniona, głównie z powodu słabości 

zastosowanej metodologii. Opisywane podstawowe wady zastosowanych 

podejść badawczych można streścić w dwóch punktach. Po pierwsze, tylko 
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nieliczne badania informują o długofalowych skutkach treningu.                

W przeglądzie badań Murphy (1996) wykazuje, że tylko połowa 

programów badawczych zawiera retest. Po drugie, w badaniach, w których 

uzyskano wyraźne efekty nie użyto odpowiednich grup kontrolnych (Keyes 

i Dean, 1988). Negatywne wnioski formułowane są także przez innych 

krytycznie ustosunkowujących się badaczy, z których większość podkreśla 

metodologiczną słabość większości badań (DeFrank i Cooper, 1987; 

Murphy, 1984, 1988). 

Opublikowano wiele raportów dotyczących efektów interwencji 

zarządzania stresem, w tym kilka przeglądów (między innymi, Giga i in., 

2003; Murphy, 1988, 1996; Van der Klink, Blonk, Schene, i Van Dijk, 

2001). Wnioski z tych badań sugerują, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi 

na pytanie, czy interwencje dotyczące stresu spełniają pokładane w nich 

nadzieje. Semmer (2003) sugerował, że pytanie takie nie powinno dotyczyć 

skuteczności interwencji, ale rodzaju problemów przy których takie 

interwencje mogą być skuteczne. Tak ujmowana wartość interwencji 

związanych ze stresem zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju 

zmiennych związanych z celem oddziaływania, dopasowania między tymi 

zmiennymi a zastosowaną interwencją, uporczywości problemu, 

możliwości modyfikowania stresorów związanych z pracą i stopnia udziału 

pracowników w procesie decyzyjnym związanym ze stosowaniem 

określonych interwencji w miejscu pracy (Semmer, 2003). 

Wnioski płynące z badań poprzecznych wskazują, że środowisko,     

w którym występuje większa ilość lub zwiększone natężenie stresorów 

związanych z pracą (np. stresorów związanych z rolą, obciążenia 

psychicznego emocjami, innych i niespecyficznych warunków 

środowiskowych) może powodować u pracowników wzrost natężenia 

negatywnych symptomów psychologicznych, w tym depresji, napięcia          

i zaburzeń somatycznych, zarówno u pracujących kobiet, jak i mężczyzn 
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(Bhagat, Allie, i Ford, 1991; Donat, Neal, i Addleton, 1991; Hendrix, 

Cantrell, i Steel. 1988; Karasek, Gardell, i Lindell. 1987; Schonfeld, 1990). 

Ponadto, doświadczanie chronicznego konfliktu, pomiędzy wymaganiami 

związanymi z rolą zawodową i z rodziną, w dużym stopniu zwiększa 

ryzyko pojawienia się u pracowników różnorodnych negatywnych 

symptomów (Greenglass, Pantony, i Burke, 1988; Frone, Russell, i Barnes, 

1996; Netemeyer, Boles, i McMurrian, 1996). 

W porównaniu z licznymi badaniami poprzecznymi, dotyczącymi 

zdrowotnych konsekwencji stresu zawodowego, przeprowadzono dotąd 

niewiele badań podłużnych. 

Na podstawie analiz dokonywanych przez badaczy opisujących 

długofalowy wpływ stresorów, m in. Cooper i in, (2001) można stwierdzić, 

że: a) w środowisku zawodowym istnieją zewnętrzne „stresory” lub 

czynniki, które mogą być źródłem psychicznego obciążenia pracą. Zwykle 

są nimi: warunki pracy, struktura organizacyjna, brak dostępności wsparcia 

społecznego - czyli według tego autora - czynniki będące poza kontrolą 

osoby; b) bardzo ważną rolę eksplanacyjną, pomagającą objaśnić, w jaki 

sposób ocena znaczenia różnorodnych dla jednostki czynników                   

w środowisku pracy przyczynia się do wywołania u pracownika 

psychicznego obciążenia pracą, pełni pojęcie radzenia sobie; c) innym 

ważnym terminem w tym ujęciu są rezultaty radzenia sobie, łączące 

wysiłki radzenia sobie z potencjalnym psychicznym obciążeniem pracą. 

Znaczenie, opartych na modelach longitudinalnych, badań z zakresu 

omawianego zagadnienia, wynika z następujących powodów: a) zawierają 

one podłużną analizę zarówno procesu stresu, jak i radzenia sobie oraz 

uwzględniają rolę wsparcia społecznego. Uzyskane wyniki wykazują 

istnienie zarówno tymczasowych, jak i długofalowych konsekwencji 

zdrowotnych, wywołanych przez istniejące w środowisku pracy stresory 

(Karasek, 1979, Wall, Kemp, Jackson, i Clegg, 1986). Wnioski pochodzące 
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z tych badań ilustrują także procesy, w wyniku których sposób postrzegania 

środowiska pracy przez pracowników pośredniczy we wpływie cech 

związanych z pracą na rezultaty zdrowotne; b) przyczyniają się do 

przyrostu wiedzy o procesie stresu w miejscu pracy, pomagając                   

w określeniu czynników ryzyka i czynników ochronnych, na których mogą 

się skupiać interwencje podejmowane w celu zapobiegania nadmiernemu 

stresowi w środowisku pracy. 

Pierwsze badania dotyczące skuteczności programów redukcji stresu 

i zarządzania stresem w miejscu pracy ukazały ich duże znaczenie na polu 

psychologii zdrowia. Okazało się na przykład, że negatywne nastroje, takie 

jak: lęk, depresja, gniew czy frustracja, odgrywające szkodliwą rolę            

w rozwoju i skutkach chorób, mogą być modyfikowane za pomocą tego 

rodzaju programów pomocowych (Lovallo i Gerin, 2003; Meichenbaum, 

1988; Blake i Vandiver, 1988; Mattlin, Wethington, Kessler, 1990). 

W ostatnich trzech dekadach ukazało się kilka przeglądów badań, 

reasumujących rezultaty empiryczne i podstawy metodologiczne, 

odnoszące się do interwencji opartych o zarządzanie stresem w miejscu 

pracy (np., Murphy, 1988, 1996; Newman i Beehr, 1979). Ujawniły one 

ważne braki w tym obszarze badań, które można opisać w następujących 

punktach: a) w badaniach tych koncentrowano się głównie na 

poszukiwaniu sposobów poprawy zarządzania stresem zawodowym, 

zaniedbując przy tym rzetelne badanie stresorów w miejscu pracy;            

b) niedostateczną uwagę poświęcono badaniu psychologicznych 

mechanizmów, leżących u podłoża zmian wynikających z zastosowania 

takich interwencji; c) wykazano duże metodologiczne braki badań z tego 

obszaru. Krytyka istniejących dokonań w tej dziedzinie dotyczy głównie: 

braku replikacji, braku długofalowej oceny skuteczności interwencji, 

niedostatecznej liczby uczestników, nieuwzględniania grup kontrolnych, 

stosowania niestandaryzowanych narzędzi pomiarowych lub zbyt krótkiego 
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okresu stosowania interwencji (Briner, 1997; Bunce, 1997; Cooper i in., 

2001). 

Potrzeba oceny strategii zarządzania stresem w miejscu pracy została 

sformułowana już w 1979 roku przez Newman i Beehr (1979). Zauważając 

potrzebę oceny efektywności takich strategii, mających ułatwić elastyczne 

zachowanie się osób w warunkach stresu oraz promować zdrowie                 

i poprawiać dobrostan, badacze jednocześnie stwierdzili, że niewiele 

strategii poddanych zostało rzetelnym ocenom. Sytuacja taka utrzymuje się 

do dziś. 

Pamiętając o teoretycznych i metodologicznych zastrzeżeniach 

wysuwanych w stosunku do większości badań z tego obszaru, ważne 

wydaje się być przedstawienie wynikających z nich ogólnych wniosków. 

Wyniki większości badań z tego zakresu wykazują skuteczność 

indywidualnie zorientowanych interwencji zarządzania stresem. 

Interwencje te oparte są głównie o metody behawioralne (techniki 

relaksacyjne, medytacyjne, ćwiczenia fizyczne, różnorodne sposoby 

kształtowania zachowań), oraz poznawczo-behawioralne, polegające na 

zmianie oceny poznawczej (np., Barkham i Shapiro, 1990; Reynold, Taylor, 

i Shapiro, 1993a, 1993b). 

Spośród nielicznych doniesień dotyczących stosowania tego typu 

interwencji, na uwagę zasługuje zwłaszcza wykonana przez Bond i Bunce 

analiza mechanizmów, wpływających na zróżnicowane zachowanie osób 

poddanych różnym typom interwencji (Bond i Bunce, 2000). 

Dokonali oni porównania dwóch programów interwencyjnych,          

z których jeden koncentrował się na rozwiązywaniu problemów, a drugi na 

emocjach. Interwencją ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów był 

Program Promowania Innowacji (IPP), wywodzący się z terapii 

poznawczo-behawioralnej (CBT) (Ellis i Robb, 1994). Natomiast 

interwencję odnoszącą się do poziomu emocjonalnego oparto o terapię 
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noszącą nazwę Terapii Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance and 

Commitment Therapy – ACT). ACT jest formą psychoterapii, rozwiniętą 

przez Hayes (1987), w której cechą charakterystyczną jest akceptacja 

negatywnych myśli i emocji, bez próby ich zmiany, unikania czy 

kontrolowania. Dane pochodzące z literatury ujawniają zależność między 

akceptacją emocji i pozytywnymi rezultatami w psychoterapii (Hayes, 

Wilson, Gifford, Follette, i Strosahl, 1996). Wielu badaczy twierdzi, że 

efekty tej terapii w leczeniu depresji można porównać do efektów 

uzyskiwanych w terapii poznawczej (Zettle i Hayes, 1987), a Zettle (1984, 

za: Bond i Bunce, 2000) wykazał jej większą skuteczność w tym zakresie. 

Według Bond i Bunce (2000), ACT wydaje się być użyteczna           

w warunkach pracy, ponieważ podkreśla się w niej skoncentrowanie na 

celach związanych z pracą oraz akceptację niepożądanych zdarzeń                 

o charakterze psychologicznym, wynikających z warunków jej 

wykonywania. Ważnym wyróżnikiem ACT jest także ukierunkowanie na 

zmianę emocjonalnych reakcji na stresor. W cytowanych badaniach Bond     

i Bunce, porównano interwencję opartą o ACT z IPP charakteryzującą się 

działaniami mającymi na celu poprawę zdolności pracowników w zakresie 

identyfikowania i zmiany stresorów związanych z pracą, pomijającymi 

bezpośrednie oddziaływanie na emocje. Obie formy terapii przyczyniły się 

do poprawy umiejętności wprowadzania innowacji (czynnika związanego    

z pracą). ACT wpłynęła także korzystnie na ogólny wskaźnik zdrowia 

(czynnika niespecyficznego, niezwiązanego wyłącznie z pracą). 

Czynnikiem pośredniczącym wpływającym na uzyskiwane rezultaty była   

w przypadku ACT akceptacja niepożądanych myśli i uczuć. Czynnikiem 

tego rodzaju w przypadku IPP okazało się być podejmowanie prób 

modyfikacji stresorów. 

Akceptacja niechcianych myśli i emocji jest jednym z elementów 

procedury interwencyjnej, zastosowanej także w badaniu będącym 
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przedmiotem tej rozprawy. Wykorzystuje się ją po to, by zgodnie                 

z propozycją L.S. Greenberga (2002), umożliwić głębsze poznanie myśli      

i emocji, a także spróbować dokonać ich przemiany w kierunku ich 

większej adaptacyjności. W procedurze ważnym elementem jest ułatwienie 

osobom badanym dostępu do emocji pozytywnych, nauczeniu się 

korzystania z nich jako z zasobów osobistych w celu poprawy dobrostanu. 

Korzystny wpływ pozytywnych emocji potwierdzony został przez 

wyniki dużej liczby badań. Pozytywne emocje mogą pełnić funkcję 

czynnika usprawniającego indywidualne możliwości radzenia sobie.          

W dotychczas prowadzonych badaniach podkreślano, że pozytywne emocje 

i dobrostan psychiczny sprzyjają: zmniejszeniu absencji w pracy (Iverson     

i in., 1998), wzrostowi elastyczności poznawczej i twórczemu 

rozwiązywaniu problemów (Ashby i in., 1999; Isen i in, 1997), polepszeniu 

stylu negocjacji (Carnevale i Isen, 1986) i wzrostowi kreatywności (Isen      

i in, 1997), wzrostowi umiejętności podejmowania decyzji (Isen, 2000), 

wzrostowi: wydajności pracy (Staw i Barsade, 1993; Wright i Staw, 1999), 

osiągnięć w pracy (Staw i in., 1994) i satysfakcji z pracy (Woodward            

i Chen, 1994). Wyniki takie uzyskiwane były niezależnie od warunków 

pracy u osób poddawanych badaniu. W licznych badaniach wykazuje się 

też korzystny wpływ pozytywnych emocji na zdrowie (Danner i in., 2001; 

Salovey i in., 2000). 

Niektórzy autorzy, jak np. Ganster i in. (1982), kwestionują skuteczność 

programów skierowanych wyłącznie na jednostkę. Twierdzą oni, że 

interwencje takie bez uwzględnienia poziomu organizacyjnego nie 

przynoszą trwałych efektów. Podobnie Karasek i Theorell (1990) 

podkreślają, że stosowanie tylko takiego podejścia, to leczenie objawów 

choroby, a nie jej przyczyn. Według tych autorów, prawdziwe źródło stresu 

tkwi w strukturze organizacyjnej i jej zmiana pozwoli wyeliminować lub 

zminimalizować negatywne skutki stresu. Wobec tego zaleca się łączenie 
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obydwu form zarządzania stresem, a warunkiem efektywności takich 

programów jest objęcie nimi zarówno samych pracowników, jak                   

i organizacji. 

Sytuację tę w badaniach interwencji dotyczących stresu zawodowego 

odzwierciedla przykładany przez jednych badaczy nacisk na 

uwarunkowania dyspozycyjne osób biorących udział w interwencjach 

(Staw, Bell, i Clausen, 1986; Staw i Ross, 1985), a przez innych na wpływy 

sytuacyjne (Davies-Blake, Pfeffer, 1989; Gerhart, 1987). Sytuujący się 

pośrodku „interakcjoniści” wykazują natomiast, że indywidualne                  

i sytuacyjne różnice podlegają wzajemnym oddziaływaniom, co należy 

uwzględnić w badaniach (Schneider, 1983). 

Występująca u wielu badaczy potrzeba uwzględnienia zintegrowanego 

podejścia psychologicznego, w którym bierze się pod uwagę na równi 

charakterystykę osoby, kontekst sytuacyjny, oraz wzajemny wpływ osoby      

i warunków pracy, prowadzi do prób zidentyfikowania i wyeliminowania 

przyczyn problemów powodujących stres, ewentualnie wypracowania 

sposobów skutecznego radzenia sobie z nimi. Niestety, nie jest to podejście 

dominujące wśród badaczy tych zagadnień. Dzieje się tak prawdopodobnie 

dlatego, że, zależnie od konkretnej orientacji, większy wpływ przypisują 

oni różnorodnym czynnikom oddzielnie, bez wystarczającego 

uwzględniania ich łącznego znaczenia. 

Zintegrowane podejście powinno prowadzić do powstania najbardziej 

efektywnych interwencji, pomocnych osobom przeżywającym problemy 

związane ze stresem w miejscu pracy i doświadczających pogorszenia 

funkcjonowania zawodowego jak i ponoszących zdrowotne konsekwencje. 

Może to być osiągnięte przez ograniczenie organizacyjnych preferencji 

polegających na korzystaniu głównie z indywidualnie ukierunkowanych 

rozwiązań i podjęcie współpracy w samej organizacji między 

psychologami pracy i psychologami klinicznymi w celu zaprojektowania 
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interwencji, mogących przynieść bardziej całościowe efekty. Przykłady 

programów redukcji stresu łączących poprawę warunków i organizacji 

pracy z użyciem indywidualnie zorientowanych interwencji podają między 

innymi Netterstom (1999) oraz Theorell i Wahlstedt (1999). 

Do najczęściej stosowanych interwencji służących poprawie 

umiejętności zarządzania stresem u pracowników należą: interwencje 

wykorzystujące terapię behawioralno-poznawczą (Trening Zarządzania 

Stresem, restrukturyzacja poznawcza, medytacja mindfulness), relaks, 

trening asertywności i trening zaszczepiania stresu. 

 3.1.2  Terapia poznawczo-behawioralna 

W programach interwencyjnych w zakresie zarządzania stresem 

stosunkowo od niedawna zaczęły dominować techniki oparte o różne 

warianty podejścia poznawczo-behawioralnego, polegającego na 

modyfikowaniu oceny poznawczej. Dotychczas techniki takie były 

używane głównie przez psychologów, w odniesieniu do problemów 

klinicznych. Programami zarządzania stresem zajmowali się psycholodzy 

bez dostatecznego przygotowania w zakresie tej terapii. Przykładami 

najczęściej stosowanych strategii poznawczo-behawioralnych są: 

poznawcze przeszacowanie, samomonitorowanie intensywności 

doznawanego stresu, zarządzanie czasem, trening asertywności, 

systematyczna desensytyzacja i psychoedukacja. 

W szeregu badań zademonstrowano dużą skuteczność stosowania 

tego podejścia, odnoszącą się do różnorodnych problemów (Beck, 1991; 

Rush, Beck, Kovacs, Weissenburger i Hollon, 1982). Wstępne wyniki 

wykazują też skuteczność technik poznawczych w zagadnieniach stresu     

w miejscu pracy. W badaniu z zastosowaniem randomizacji (Van der Klink, 
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Blonk, Schene, i Van Dijk, 2003) wykazano, że program poznawczo-

behawioralny jest skuteczną interwencją pomagającą w powrocie do pracy 

pracowników nieobecnych z powodu choroby. Murphy (1996), w swym 

przeglądzie badań, zauważył, że poznawczo-behawioralny trening 

umiejętności przyniósł stosunkowo trwałe efekty, dotyczące licznych 

wskaźników psychologicznych. Mało jest badań, w których porównuje się 

ze sobą efekty technik poznawczych i behawioralnych w kontekście stresu 

pracy. Częściej natomiast bada się skuteczność różnorodnych łączonych ze 

sobą interwencji. W metaanalizie dokonanej przez Van der Klink, Blonk, 

Schene i Van Dijk (2001), w której porównano interwencje poznawczo-

behawioralne z technikami relaksu i programami multimodalnymi, te 

pierwsze okazały się najbardziej skuteczne. Jednakże, najczęściej jako 

interwencje usprawniające radzenie sobie ze stresem u pracowników, 

stosuje się multimodalne, skondensowane programy, w których dominują 

techniki behawioralno-poznawcze. Wyniki dokonanej przez Ong, Linden     

i Young analizy wskazują, że większość interwencji stosowanych                

w programach mających na celu usprawnienie zarządzania stresem opiera 

się o połączenie relaksu, wizualizacji, refleksyjnej medytacji                         

i multikomponentowego programu opartego o techniki behawioralno-

poznawcze (Ong, Linden i Young, 2004). Jak pokazują ci badacze, taka 

złożona interwencja była najczęściej stosowana w programach zarządzania 

stresem i obejmowała około 60% wszystkich przedstawianych technik. 

 3.1.3  Trening Zarządzania Stresem 

Trening Zarządzania Stresem (Stress Management Training), 

oferowany jako forma interwencji grupowej, zwykle jest oparty na 

multimodalnych technikach terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) 
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(Reynolds i Briner, 1994). Istnieje jednak kilka kluczowych różnic między 

klinicznym stosowaniem technik poznawczo-behawioralnych,                     

a wykorzystywaniem w kontekście stresu pracy technik opartych                 

o zarządzanie stresem. Różnice te nie pozwalają w pełni porównywać ze 

sobą wyników dotyczących obu rodzajów programów. 

W terapii indywidualnej osoby poddawane są oddziaływaniu 

poprzedzonemu gruntowną oceną ich specyficznych dolegliwości.             

W przebiegu terapii, klient i terapeuta niejednokrotnie oceniają efekty 

terapii i dostosowują cele i strategie terapeutyczne. Co prawda Matteson      

i Ivancevich (1987) zalecali, by wszystkie interwencje ukierunkowane na 

redukcję stresu na stanowisku pracy były zaprojektowane także na 

podstawie gruntownej oceny potrzeb pracowników. Miało to dotyczyć 

także oceny szeregu czynników: charakterystyk indywidualnych, 

warunków pracy, poziomu wsparcia społecznego i organizacyjnego, 

stosowanych rzeczywiście i potencjalnych strategii radzenia sobie ze 

stresem oraz poziomów dystresu w populacji. Jak pokazują dane 

pochodzące z literatury, istnieją tylko nieliczne dowody na to, że zalecenie 

to zostało zastosowane w praktyce. Trening Zarządzania Stresem jest 

najczęściej oferowany w skondensowanej, wcześniej ustalonej formie i nie 

jest modyfikowany w zalecany przez wymienionych badaczy sposób (Kahn 

i Byosiere, 1992). Takie podejście zwiększa ryzyko wystąpienia 

związanych z nim trudnych problemów. Pierwszy wiąże się z tym, że 

różnorodnym grupom pracowników, mających różne wymagania dotyczące 

środowiska pracy i charakteryzujących się różnym poziomem dystresu, 

oferuje się ten sam trening. Drugi problem dotyczy stopnia podatności grup 

uczestników na działanie indywidualnie zorientowanych interwencji 

(Reynold i Shapiro, 1991). 

Inną istotną różnicą, pomiędzy typowym klinicznym stosowaniem 

podejścia poznawczo-behawioralnego a metodami zarządzania stresem, jest 
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poziom zgłaszanego przez klientów i uczestników dystresu. Uczestnicy 

programów interwencyjnych są zwykle ochotnikami złożonymi                   

z pracowników, którzy nie doświadczają tak poważnych problemów 

dotyczących zdrowia psychofizycznego, jak pacjenci poddawani terapii. 

Kolejna różnica odnosi się do głównych celów opisywanych 

interwencji. Murphy (1988) stwierdza, że większość programów 

dotyczących zarządzania stresem kierowanych jest do uczestników              

z populacji nieklinicznej. Mają one na ogół charakter profilaktyczny, a ich 

celem jest redukcja występujących zaburzeń u osób „normalnych”, choć 

zagrożonych możliwością pojawienia się poważniejszych zaburzeń. 

Zazwyczaj, grupowy Trening Zarządzania Stresem i indywidualne 

poradnictwo dotyczące stresu zawodowego są traktowane jako 

indywidualnie ukierunkowane interwencje zarządzania stresem. Celem 

treningu jest dostarczenie zdrowym pracownikom różnych strategii              

i technik, które mają usprawnić ich radzenie sobie z wymaganiami 

środowiska pracy. Zadaniem poradnictwa stosowanego w kontekście stresu 

pracy i psychoterapii jest przede wszystkim pomoc osobom 

doświadczającym problemów lub zaburzeń, które nie odnoszą się 

bezpośrednio do wykonywanej pracy. 

 3.1.4  Restrukturyzacja poznawcza 

Restrukturyzacja poznawcza wywodzi się z podejścia racjonalno-

emotywnego (Ellis, 1962) i jest zaprojektowana jako pomoc pracownikom 

we właściwym używaniu procesów myślowych i emocjonalnych                

w radzeniu sobie ze stresującymi wydarzeniami. Zakłada się tu, że emocji 

towarzyszy komponent poznawczy, którego modyfikacja może 

doprowadzić do zmiany w zachowaniu. Podczas interwencji 
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wykorzystującej restrukturyzację, pracownicy uświadamiają sobie swój styl 

myślenia (np., irracjonalne przekonania lub negatywne stwierdzenia na 

własny temat) oraz ich wpływ na zachowanie. Uczą się też zmiany 

dotychczasowych, negatywnych przekonań na swój temat (Meichenbaum, 

1974). Przykład zastosowania takiego programu w warunkach pracy został 

przedstawiony przez Matteson i Ivancevich (1987). Zgodnie z podejściem 

racjonalno-emotywnym, czynnikami pobudzającymi emocje i inicjującymi 

nieadaptacyjne zachowanie są irracjonalne przekonania. Osoba 

korzystająca z tej interwencji uczy się modyfikowania i zastępowania 

nieefektywnych myśli przekonaniami, które umożliwiają lepsze radzenie 

sobie. Poznawczą restrukturyzację często stosuje się w połączeniu z innymi 

interwencjami zarządzania stresem. 

 3.1.5  Medytacja mindfulness i Mindfulness Based Cognitive Therapy 
(MBCT) 

Koncepcja mindfulness wywodzi się z buddyzmu i innych tradycji 

kontemplacyjnych, ale została przeniesiona także na grunt psychologii,     

w tym do psychoterapii. W kontekście terapii wykorzystuje się tylko 

wstępną fazę medytacji buddyjskiej. 

Pojęcie mindfulness powstało w oparciu o angielski przymiotnik 

mindful, który ma wiele znaczeń. Trudno znaleźć właściwy polski 

odpowiednik. W literaturze polskiej można spotkać określenia „uważność” 

czy „refleksyjność” (por. Encyklopedia Blackwella: Psychologia społeczna, 

2001), ale według Bąk, Białkowskiej i Krawczyka (2005) wskazują one 

tylko na jeden z wielu aspektów tego pojęcia, zawierającego w sobie 

zarówno uważność jak i refleksyjność. Bishop, Lau i Shapiro (2004) 

przyjmując model mindfulness na potrzeby psychoterapii, uwzględnili dwa 
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związane ze sobą czynniki: samoregulację uwagi i orientację na 

doświadczenia. Samoregulacja uwagi dotyczy kontrolowania i regulowania 

własnej uwagi przez osobę. Skupianie uwagi dotyczy też koncentracji na 

odpowiednim oddychaniu, co ułatwia uświadamianie sobie pojawiających 

się podczas różnorodnych doznań. W ich możliwie pełnym odbiorze istotna 

jest pogłębiona samoobserwacja i elastyczność uwagi polegająca na 

zdolności przekierowywania uwagi z jednego obiektu na inny. Służy to 

zwiększeniu dostępu do własnych myśli, emocji i doznań poprzez 

wstrzymywanie się od nasuwających się przemyśleń i ocen. 

Mindfulness jest opisywany jako swoisty stan świadomości 

powstający w wyniku regulowania uwagi, dzięki czemu pojawiające się      

w danej chwili w polu doświadczenia pochodząc z zewnętrznego                  

i z wewnętrznego świata osoby doznania, takie jak myśli, emocje, czy 

odczucia somatyczne, są dopuszczane i akceptowane bez analizowania        

i dłuższego zatrzymywania się nad nimi. Podczas tego rodzaju psychicznej 

samoobserwacji, czemu może towarzyszyć uczucie bycia w pełni             

„tu i teraz”, w sposób przekraczający zwyczajną percepcję doznań 

płynących z otoczenia i ze środowiska wewnętrznego osoby, dokonuje się 

szersze i bardziej zdystansowane podejście do doświadczanych przez osobę 

uczuć i myśli. Ćwiczenia medytacyjne mają też ułatwić regulację emocji. 

Medytacja mindfulness jest formą treningu umysłu, mającą 

zmniejszać reaktywność na pojawiające się bodźce, które wywołują 

napięcie i stres. Trening taki opiera się na utrzymywaniu świadomości 

fizycznych odczuć, percepcji, stanów afektywnych, myśli i wyobrażeń. 

Medytacja mindfulness może być formą obserwacji w której przedmiotami 

obserwacji są postrzegane zjawiska psychiczne, powstające przy ćwiczeniu 

poszarzania świadomości. Poddająca się treningowi osoba proszona jest       

o przyjęcie wyprostowanej, siedzącej pozycji, oddychanie w ustalonym 

rytmie i koncentrację uwagi na odczuciach płynących z ciała, myślach, 
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uczuciach, emocjach, jak i bodźcach pochodzących ze środowiska 

zewnętrznego. Ten szczególny rodzaj obserwacji prowadzi się w danej 

chwili i z chwili na chwilę. Ważnym elementem całej procedury jest 

oddychanie, ułatwiające skupianie uwagi i zapobiegające zbytniemu 

angażowaniu się w pojawiające się doznania. Celem mindfulness jest 

nauczenie się dostrzegania i przyjmowania każdej emocji, myśli i odczucia, 

które się pojawią. Stan mindfulness jest osiągnięty wtedy, gdy dana osoba 

swobodnie, po wyłonieniu się obiektu w jej umyśle i zaakceptowaniu go, 

potrafi ponownie powrócić do rytmu swojego oddechu. Trening tego 

rodzaju stosowany dla poprawy radzenia sobie ze stresem pracy, polegający 

na uczeniu pracowników doświadczania specyficznego stanu umysłu, 

prowadzi do obniżenia poziomu stresu zawodowego i poprawy nastroju      

u pracowników. 

Oczekiwanymi korzyściami zdrowotnymi osiągniętymi w wyniku 

ćwiczenia medytacji mindfulness są m. in. usprawnienie regulacji emocji      

i radzenia sobie ze stresem, oraz zwiększenie poczucia samoskuteczności            

i samokontroli. Medytacja mindfulness prowadzi też do redukcji lęku, 

zmniejszenia czasu reakcji, wzrostu produktywności, uzyskania 

pozytywnego nastroju i wzrostu poczucia dobrostanu (Carrington, 1984; 

Greenberg, 1993). 

W oparciu o medytację mindfulness Bishop, Lau i Shapiro (2004) 

opracowali terapię Mindfullness Based Cognitive Therapy (MBCT),           

w której uczy się pacjenta większej świadomości własnych myśli i uczuć 

oraz decentracji, odnoszenia ich do szerszej perspektywy, nieutożsamiania 

się z nimi, traktowania ich raczej jako przelotnych wytworów umysłu niż 

jako dokładnego odzwierciedlenia rzeczywistości. Według założeń terapii, 

po osiągnięciu tych umiejętności, pacjent nie będzie musiał usilnie szukać 

nowych rozwiązań danego problemu oraz angażować się i reagować na 

pojawiające się negatywne myśli. Stosując terapię MBCT terapeuta 
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zachęca pacjenta do zaprzestania walki ze swymi myślami, uczuciami         

i doznaniami somatycznymi oraz do zaniechania stosowania 

nieefektywnych strategii, polegających na unikaniu doświadczania ich. 

Zamiast tego, pacjenci uczeni są świadomego otwierania się w pełni na 

pojawiające się w umyśle doznania i pozostawania z nimi w kontakcie. 

Terapia MBCT jest stosowana w praktyce klinicznej jako 

alternatywna metoda radzenia sobie ze stresem i obniżonym nastrojem 

(Bishop i in., 2004). Istotnym mechanizmem terapeutycznym 

prowadzącym do zmiany w tym rodzaju terapii jest przerywanie wzorców 

negatywnego myślenia, które mogą być reaktywowane w sposób 

automatyczny, wraz z pojawieniem się obniżonego nastroju, powodując 

potencjalny nawrót stanów depresyjnych. Mówiąc o skuteczności technik 

mindfulness w kontekście stresu zawodowego, warto podkreślić, że według 

doniesień pochodzących z badań tej metody, jest ona skuteczna                  

w redukowaniu liczby nawrotów depresji, ale u osób, u których nie jest ona 

wywołana przez czynniki zewnętrzne, czyli występujące np. w środowisku 

pracy. Stosowanie terapii MBCT zawodzi jednak w przypadku pacjentów, 

którzy nie doświadczali trudności w dzieciństwie, pierwszy epizod depresji 

przebyli w późnym wieku, a nawroty depresji przeważnie poprzedzają 

ważne wydarzenia życiowe. Odmienne rezultaty dwóch wyodrębnionych 

grup osób wskazują, że pożądane jest zastosowanie wobec nich 

odmiennych metod terapii. Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz to, że 

depresja stanowiąca konsekwencję stresu zawodowego może wymagać 

zastosowania nieco innej metody, propozycją wykorzystującą                      

i poszerzającą tę technikę jest tu opracowany Trening Regulacji Emocji. 

Główną różnicą miedzy techniką opartą na mindfulness, a terapią 

poznawczo-behawioralną jest nacisk położony w niej na odróżnianie 

pozytywnych i negatywnych myśli. Natomiast w medytacji uznaje się 

zarówno pozytywne, jak i negatywne myśli (Kabat-Zinn i in., 1992). 
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 3.1.6  Trening asertywności 

Trening asertywności jest uczeniem tzw. zachowań asertywnych. 

Może być przeprowadzany indywidualnie jak i grupowo. Jego celem jest 

pomoc ludziom w potwierdzeniu samych siebie, by umieć lepiej 

kontrolować swoje życie i zmniejszyć napięcie psychiczne i fizjologiczne, 

będące skutkiem stresorów (Kelly, 1982). Uczestnicy uczą się zachowań 

asertywnych poprzez odgrywanie określonych ról i naśladowanie trenera. 

Wiąże się to z zasadą nabywania kolejnych umiejętności w wyniku 

wielokrotnie powtarzanych zachowań asertywnych w trudnych sytuacjach, 

które mogą być różnorodne i dostosowane do zgłaszanych przez osoby 

ćwiczące problemów. Najczęściej stosuje się bloki tematyczne, opracowane 

przez osobę prowadzącą dla potrzeb uczestników. Trening asertywności 

składa się z kilku komponentów. Na początku uczestnicy uczą się 

odróżniać typy zachowań: agresywne (naruszające prawa innych), uległe 

(naruszające własne prawa związane z przekonaniami osobistymi)                

i asertywne (oparte o nieagresywną obronę własnych przekonań). 

Następnie, kursanci identyfikują i akceptują prawa osobiste, zmieniają 

irracjonalne myślenie i negatywne emocje, obserwują i powtarzają 

asertywne zachowania. 

Schwartz (1980) wykazał, że trening asertywności może pomóc 

pracownikom w zmienianiu środowiska pracy przez nauczanie ich 

właściwego sposobu komunikacji swych uwag, obaw i niepokoju 

przełożonym, współpracownikom lub podwładnym. Ponieważ trening 

asertywności często był stosowany jako uzupełniająca część składowa 

interwencji zarządzania stresem, przeprowadzono niewiele empirycznych 

badań oceniających osobno jego skuteczność w warunkach pracy. 
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 3.1.7  Relaks 

Interwencje oparte na relaksie służą wywoływaniu uspokojenia         

w wyniku stosowania wizualizacji, sugestii lub rozluźnienia mięśni. Wśród 

różnych interwencji relaksu, najczęściej stosowanych w warunkach pracy, 

są: trening autogenny (Schultz, Luthe, 1959), progresywna relaksacja 

(Jacobson, 1948) i relaks kontrolowany za pomocą wskazówek (cue-

controlled) (Paul i Shannon, 1966). Ten ostatni uczy wywoływania efektu 

relaksu w stresujących sytuacjach przez powtarzanie słowa-wskazówki (np. 

„spokój”). 

Guzicki, Coates i Goodwin (1980) stwierdzili, że relaks 

kontrolowany za pomocą wskazówek redukuje lęk określony poprzez 

samoopis oraz jego przejawy behawioralne. Podobne odkrycia pochodzą od 

Aderman i Tecklenburg (1983) i Orpen (1984). Orpen wykazał też redukcję 

innych, psychologicznych i somatycznych, wskaźników stresu                 

(tzn., depresji, bólów głowy i znużenia) i wzrost satysfakcji pracy. 

 3.1.8  Trening zaszczepiania stresu 

Trening zaszczepiania stresu, czyli poznawczego przygotowania na 

stres, pierwotnie był rozwinięty jako kliniczny program terapeutyczny, 

służący uczeniu radzenia sobie z bólem fizycznym, negatywnymi 

emocjami i fobiami (Meichenbaum, 1985, 1993; Meichenbaum                    

i Deffenbacher, 1988). Jednakże został on użyty także jako wszechstronna 

interwencja w treningu zarządzania stresem i zastosowany do innych 

potrzeb, także w kontekście stresu zawodowego (Sharp i Forman, 1985)       

i poprawy wydajności w warunkach stresu (Bloom i Hautaluoma, 1990).    

W wyniku tego treningu osoba ma rozwinąć swe zdolności i wzmocnić 
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odporność na stres. Celem treningu zaszczepienia stresu jest przygotowanie 

osoby do bardziej umiejętnego radzenia sobie, zanim będzie ona 

wystawiona na stres. 

Zaszczepianie stresu nie opiera się na pojedynczej technice, ale jest 

kompleksowym, zróżnicowanym programem, który zwykle zawiera trzy 

etapy. W pierwszym uczestnicy uczą się rozpoznawania źródeł stresu, 

wykrywania irracjonalnego myślenia i sposobów redukcji odczuwanego 

stresu, zarówno na fizjologicznym, jak i na psychologicznym poziomie. 

Uczestnicy uczą się identyfikowania metod radzenia sobie ze stresorami       

i przeformułowania reakcji na stresory. W drugim, kursanci uczą się             

i praktykują techniki zarządzania stresem takie jak: trening asertywności, 

relaks, restrukturyzacja poznawcza i rozwiązywanie problemów. Techniki 

te pomagają uczestnikom w rozwijaniu i utrwalaniu intrapersonalnych         

i interpersonalnych umiejętności radzenia sobie. W typowych badaniach 

wykorzystujących ćwiczenia wyobrażeniowe, uczestnicy dostają instrukcje, 

by wyobrażać sobie sytuację stresową i ćwiczyć wykorzystywanie 

nabytych wcześniej umiejętności radzenia sobie (Register i in., 1991).       

W badaniach wykorzystujących ćwiczenia behawioralne, uczestnicy uczą 

się sposobów radzenia sobie, łącząc odgrywanie ról z innymi nabytymi 

umiejętnościami radzenia sobie (Foley, Bedell, LaRocca, Scheinberg,           

i Reznikoff, 1987). Meichenbaum i Cameron (1983) stwierdzili, że 

zarówno wykorzystanie wyobraźni, jak i ćwiczeń behawioralnych,            

(np. odgrywanie ról) zwiększają takie umiejętności. 

W końcowym etapie kursanci praktykują nowe umiejętności radzenia 

sobie w symulowanych i rzeczywistych stresowych sytuacjach 

(Meichenbaum, 1985). West, Horan i Games (1984) oceniając efekty 

każdego etapu treningu zaszczepiania stresu w zmniejszaniu psychicznego 

obciążenia pracą stwierdzili, że połączenie trzech etapów było najbardziej 

efektywne. 
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Trening zaszczepiania stresu może zawierać jedną sesję (Altmaier      

i Happ, 1985; Payne i Manning, 1990) do 10 lub więcej sesji (Tableman, 

Marciniak, Johnson, i Rodgers, 1982). Praktykujący trening zaszczepiania 

stresu sugerują, że w warunkach klinicznych ilość sesji treningowych 

powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta 

(Meichenbaum, 1985). Wykazano skuteczność treningu w radzeniu sobie 

ze stresem w środowisku pracy (West, Horan, i Games, 1984). Chociaż 

jedni badacze donosili, że trening zaszczepiania stresu jest efektywną 

interwencją (Deffenbacher i Hahnloser, 1981; Register, Beckham, May,      

i Gustafson, 1991; Sweeney i Horan, 1982), inne wyniki nie były 

jednoznaczne (Smith    i Nye, 1989). Newman i Beehr (1979) zauważył, że 

największą wadą programów interwencyjnych dotyczących zarządzania 

stresem jest brak ich właściwej oceny. Dlatego, chociaż dowody wskazują 

na skuteczność treningu zaszczepiania stresu, nie została ona wystarczająco 

potwierdzona. 

 3.2  Podejście konstruktywistyczno-narracyjne                                
w badaniach stresu 

We współczesnym podejściu do zjawisk związanych ze stresem, 

podkreśla się znaczenie sposobu osobistego doświadczania przez osobę 

konfrontującą się z sytuacją stresową. Jednym z ważniejszych nurtów         

w obrębie tego podejścia konstruktywistyczno-narracyjny. 

Podejście konstruktywistyczno-narracyjne powstało z połączenia 

podejścia konstruktywistycznego (opartego na założeniu, że ludzie 

aktywnie budują swą osobistą rzeczywistość i tworzą własne 

reprezentacyjne modele świata) oraz podejścia narracyjnego (odwołującego 

się do naturalnej skłonności do retro- i proaktywnego łączenia zdarzeń        
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w scenariusze służące interpretacji danej sytuacji oraz określaniu 

podejmowanych działań). 

Podejście konstruktywistyczne sięga swymi korzeniami do 

filozoficznych pism Emanuela Kanta, Ernsta Cassirera i Nelsona 

Goodmana i psychologicznych Wilhelma Wundta, Alfreda Adlera, 

George’a Kelly'ego, Jeana Piageta, Viktora Frankla i Hieronima Franka     

(za: Lazarus, 1999). Wśród współczesnych badaczy do podejścia tego 

odwoływali się między innymi Mahoney i Lyddon (1988), Neimeyer            

i Feixas (1990) i Meichenbaum (1992). 

Podejście konstruktywistyczne szczególnie akcentuje zdolność 

umysłu ludzkiego do podejmowania aktywności o charakterze konstruująco 

– symbolicznym, traktowanej niejednokrotnie jako najważniejszy poziom 

jego funkcjonowania. Doświadczanie przez osobę rzeczywistości 

polegałoby więc przede wszystkim na nadawaniu jej osobistego, 

prywatnego znaczenia. 

W podejściu narracyjnym przyjmuje się, że jednostki nie odnoszą się 

zazwyczaj do obiektywnych wewnętrznych i zewnętrznych wydarzeń, ale 

do własnych interpretacji tych wydarzeń, oraz do znaczenia nadawanego 

rzeczywistości sytuacyjnej (aktualnej) i pozasytuacyjnej. Osoby, 

wyróżniające się skutecznością radzenia sobie, interpretując wydarzenia 

stresowe, łączą je w spójny system pojęciowy, co ma bardziej adaptacyjny 

charakter i umożliwia przewidywanie i kontrolę sytuacji. Może to ułatwiać 

takim osobom znajdywanie pozytywnego znaczenia stresujących 

wydarzeń, co ma wartość adaptacyjną (Taylor, Wood i Lichtman, 1983). 

W podejściu narracyjnym wykorzystuje się między innymi analizę 

narracji, za pomocą których jednostka wyraża samą siebie wobec innych 

osób, jak również wobec siebie samej (Bruner, 1990; Sarbin, 1986; Schafer, 

1981; Spence, 1982). 
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Meichenbaum (1977) twierdzi, że osoby, w odpowiedzi na 

wydarzenia, tworzą wewnętrzne i zewnętrzne dialogi, prowadzące do 

nadawania odpowiednim wydarzeniom określonych znaczeń. Dzieje się tak 

także w sytuacjach stresowych, w których istnieje zagrożenie dla 

fizycznego lub psychicznego dobrostanu. Tworzenie narracyjnych 

konstrukcji, umożliwiających nadawanie znaczenia doświadczanym 

sytuacjom nabiera wówczas szczególnego znaczenia (Bruner, 1990). 

Badacze, zajmujący się poznawczymi i afektywnymi komponentami 

radzenia sobie podkreślali istnienie różnych aspektów złożonych narracji, 

będących wynikiem reakcji na negatywne, stresujące wydarzenia życiowe. 

Niektórzy badacze skupili się na procesach oceny (Lazarus i Folkman, 

1984), procesach porównania społecznego (Wood, 1989) i poczuciu 

osobistej kontroli (1992). Inni natomiast większy nacisk położyli na 

optymistyczne nierealistyczne oczekiwania (Scheier i Carver, 1987), 

pozytywne wyobrażenia (Taylor i Brown, 1988), poszukiwanie znaczenia 

(Tait i Silver, 1989; Thompson, 1991) i poczucie koherencji (Antonovsky, 

1979). Foa (1986) natomiast zajął się znaczeniem towarzyszących 

narracjom afektów i procesów emocjonalnych. 

W podejściu narracyjnym podkreśla się potrzebę ujęcia różnych 

części składowych, związanych z procesami radzenia sobie w jedną całość. 

Dobrze ujmuje to następujące sformułowanie Lazarusa: „Powinniśmy 

postrzegać stres, emocję i radzenie sobie jako istniejące w związku typu 

część-całość. Rozdzielanie ich jest uzasadnione tylko dla komfortu 

prowadzenia analizy, ponieważ zniekształca ono rzeczywistą naturę tych 

zjawisk” (Lazarus, 1999, s. 37). 

Transakcyjna teoria stresu Lazarusa, w której osoba konstruuje 

relację między sobą a środowiskiem, ułatwia zrozumienie wzajemnego 

powiązania stresu, emocji i adaptacji jednostki. Ujęcie takie zakłada, że 

osoba „musi dokonywać wyboru między chęcią poznania prawdy a chęcią 
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postrzegania rzeczywistości w najbardziej pozytywnym świetle” (Lazarus, 

1999). Trudność opisu subiektywnych procesów osoby, wpływających na 

sposób jej postrzegania i oceny rzeczywistości, stanowi wyzwanie dla 

obiektywnych sposobów opisu takich procesów. Jedną z możliwości 

wybrnięcia z sytuacji nadmiernej subiektywności jest takie przedstawianie 

sposobu doświadczania własnych emocji, by uzyskane tego efekty dały się 

obiektywnie opracowywać. Służą temu emocjonalne narracje. 

 3.2.1   Emocjonalne narracje 

Według Lazarus i Lazarus (1994), emocjonalne narracje odnoszą się 

do dramatycznego wątku lub historii, opisujących sposób wywoływania 

emocji i kontekst w jakim się one pojawiają. Mają one służyć określeniu 

tego, co spowodowało zarówno pojawienie się pewnych procesów               

i działań, jak i ich rozwój lub brak podczas transakcji interpersonalnych. 

Zrozumienie reakcji emocjonalnej, w odpowiedzi na wywołujący ją 

czynnik społeczny, umożliwia poznanie okoliczności i podłoża jej 

pojawienia się, poprzez odwołanie się do historii relacji interpersonalnych 

oraz związanych z tym zmiennych osobowościowych, kształtujących 

reakcje emocjonalne osób biorących udział w transakcji. 

Dyspozycje osobowościowe mogą odnosić się do hierarchii celów, 

zasobów osobistych, przekonań o sobie i świecie, związanych                      

z oczekiwaniami stawianymi sobie i otoczeniu. Procesy wewnętrznego 

przetwarzania informacji emocjonalnych określają przestrzeń, w której 

osoby, uczestniczące w interakcji, dokonują ocen relacyjnego znaczenia 

zdarzeń (w sposób spójny lub zawierający sprzeczność). W sposób zwrotny 

kształtuje to także pojawiające się emocje oraz ich przemiany w toku 

interakcji. 
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Oceny pierwotne i wtórne generują procesy radzenia sobie, które są 

adaptacyjnymi odpowiedziami na złożone wymagania, ograniczenia             

i możliwości, będąc istotną częścią procesu emocjonalnego. Te poznawczo-

motywacyjno-relacyjne procesy wywierają wpływ na relacyjne znaczenie 

konstruowane na podstawie łańcucha wydarzeń, charakteryzujących 

emocjonalną dramaturgię. Emocjonalne spotkania zachodzą ciągle, co 

powoduje, że jedne mogą wywoływać inne. 

Poznanie doświadczanej emocji może dostarczać zrozumienia tego 

jak została ona wywołana, umożliwiając wgląd w dynamikę procesu 

adaptacji osoby do sytuacji życiowych. Pojawiające się w różnych 

sytuacjach wzorce reagowania emocjonalnego mogą określać ogólne 

predyspozycje osoby do: bycia rozgniewaną, zalęknioną, smutną czy 

szczęśliwą. Może to świadczyć o względnej stabilności relacji osoba- 

środowisko.  

W podejściu narracyjnym użyteczne jest opisanie adekwatnego 

scenariusza dla każdej emocji, uważanej za prototypową. Lazarus (1999) 

sporządził wykaz 15 emocji, włączając do niego gniew, zawiść, zazdrość, 

niepokój, strach, winę, wstyd, ulgę, nadzieję, smutek, szczęście, dumę, 

miłość, wdzięczność i współczucie. Każda emocja niesie inną informację     

o tym jak osoba oceniła dane zdarzenie i jak sobie z nim radzi.                   

W rezultacie, każdej emocji odpowiadać będzie inny scenariusz lub historia 

dotycząca trwającej relacji ze środowiskiem. 

Chociaż wzorce reagowania emocjonalnego u poszczególnych osób 

różnią się w szczegółach, zależnie od cech osób (np., charakterystyczne 

cele, hierarchie celu, systemy przekonań i zasoby osobiste) i od warunków 

środowiska, prototypowy scenariusz pokazuje sposoby wywoływania 

emocji u większości osób, jak również typowe sposoby radzenia sobie        

z nimi oraz ich wyrażania. Prototyp taki wiąże się każdorazowo                   

z koniecznością stworzenia specyficznego opisującego go konstruktu         
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w oparciu o obrany sposób interpretacji. Wymaga to dokonywania wyboru 

z wielu możliwych scenariuszy emocjonalnych w oparciu o obserwację. 

Prototypowe relacyjne znaczenie lub dominujący dla danej emocji temat 

relacyjny, tworzy jego poznawczo-motywacyjną treść, charakterystyczną 

dla osoby doświadczającej danej emocji. 

Lazarus i Smith (1988) zidentyfikowali kilka sposobów łączenia 

ocen poznawczych z emocjami w toku prowadzenia badań nad narracjami 

emocjonalnymi. Jedna z najczęściej wykorzystywanych strategii badania 

narracji emocjonalnych opiera się na doniesieniach uczestników, 

dotyczących niedawnych emocjonalnych wydarzeń, i na ich opisach 

odnoszących się do ocen sytuacji dokonanych podczas trwania wydarzenia 

emocjonalnego. Wiarygodność takich opisów zależy od zdolności osoby do 

zrekonstruowania wydarzenia emocjonalnego w obecności badacza i może 

tworzyć podstawę do poznania sposobu kształtowania się poszczególnych 

emocji.  

Innym, wykorzystywanym sposobem badania narracji rzeczywistych 

emocji, jest próba nakłonienia osoby do ponownego przeżycia wydarzenia 

wywołującego te emocje. Uzyskuje się w ten sposób potencjalnie większą 

wiarygodność relacji uzyskiwanych od osób badanych (Lazarus i Smith, 

1988). Kolejnym z opisywanych sposobów badania narracji jest 

pozyskiwanie relacji osób badanych w chwili, kiedy przeżywają one 

rzeczywiste emocje w związku z rzeczywistymi wydarzeniami. Metoda ta 

sprawdza się szczególnie podczas badania emocji związanych                      

z wydarzeniami o charakterze kryzysowym. Zakłada się, że ludzie 

znajdujący się w krytycznej sytuacji życiowej mogą odczuwać pragnienie 

podzielenia się swoimi przeżyciami z innymi. Może to być wyrazem nie 

tylko chęci uzyskania wsparcia, lecz także potrzeby wyrażenia uczuć           

i trosk oraz otrzymania informacji zwrotnej o tym, że uczucia te są przez 

innych rozumiane i że ich przeżywanie jest w danych okolicznościach 
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naturalne. (Silver, Wortman, 1990). 

Wyrażenie w obecności innej osoby, doświadczanych w sytuacji 

stresowej emocji, może jednocześnie ułatwić pojawienie się poczucia 

akceptacji społecznej, zrozumienia, poczucia adekwatności swoich przeżyć 

oraz rozładować towarzyszące temu przykre napięcie emocjonalne. 

Ponadto wyrażenie własnych uczuć, czy rozmowa na temat nurtujących 

osobę problemów, może mieć wpływ na zmianę błędnych nastawień, 

służyć przewartościowaniu stresujących zdarzeń i ułatwić aktywne 

rozwiązywanie problemów w przyszłości. 

L.S. Greenberg, którego podejście terapeutyczne w szczególny 

sposób koncentruje się na emocjach, na potrzeby swojej teorii wykorzystał 

podejście narracyjno-konstruktywistyczne, nadając mu nazwę podejścia 

dialektyczno-konstruktywistycznego. 

 3.2.2  Podejście dialektyczno-konstruktywistyczne 

Według Greenberga emocjonalne doświadczenie ludzi jest w dużym 

stopniu syntezą afektu, motywacji, poznania i zachowania (Greenberg          

i Safran, 1987). System emocjonalny łączy informacje pochodzące              

z różnorodnych domen procesów przetwarzania informacji i jest 

najbardziej złożonym systemem wiedzy, jaki ludzie posiadają (Greenberg    

i Safran, 1987; Leventhal, 1984). Ten system może być postrzegany jako 

angażujący wysoce zróżnicowane kognitywno-afektywne struktury, 

wewnętrzne modele, scenariusze (skrypty) lub emocjonalne schematy 

(Oatley, 1992). Te schematy emocji, magazynowane w strukturach pamięci, 

dostarczają stałego pozyskiwania informacji dotyczących aktualnego stanu 

osoby i są decydujące w określaniu percepcji i w pomaganiu ludziom 

mobilizować swe wysiłki służące działaniu skierowanemu na cel. 
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Podejście dialektyczno-konstruktywistyczne akcentuje sposób,         

w jaki jednostki nadają sens doświadczanym przez siebie emocjom. 

Przyjmuje się tu integrację sfer intelektu i emocji, a nadawanie osobistego 

znaczenia opiera się o samoorganizację i służy wyjaśnianiu emocjonalnego 

doświadczenia (Greenberg i Pascual-Leone, 1995, 2001; Watson                   

i Greenberg, 1996). Integracja taka jest osiągana w cyklicznym procesie 

nadawania sensu z pomocą symbolizowania odczuwanych w ciele wrażeń    

i opisywania tego procesu za pomocą dostępnego osobie języka. Proces ten 

prowadzi do budowania nowego doświadczenia. 

W podejściu dialektyczno-konstruktywistycznym ludzie postrzegani 

są jako stale nadający sens swemu przedpojęciowemu doświadczeniu przez 

symbolizowanie go, wyjaśnianie i ujmowanie w formy narracyjne 

(relacyjno-narracyjne). Poznanie tego, że pewne reakcje emocjonalne lub 

somatyczne mogą się wiązać z błędnymi interpretacjami pojawiających się 

obecnie lub przeszłych wydarzeń, może przyczynić się do zmiany 

automatycznych reakcji emocjonalnych, będących skutkiem minionych 

doświadczeń. Samo zrozumienie tego, jakie są powody pojawienia się 

nieadekwatnych do sytuacji reakcji emocjonalnych, nie wystarczy do ich 

usunięcia. Ponowna ocena sytuacji, już po jej zaistnieniu, może umożliwić 

pojawienie się nowych sposobów jej ujęcia, przemyślenie jej przebiegu, 

źródeł i konsekwencji lub głębsze zrozumienie sposobów doświadczania 

emocji. W wielu sytuacjach jest jednak mało prawdopodobne, by sama 

poznawcza zmiana prowadziła do przekształcenia schematów reagowania 

emocjonalnego. Tym bardziej, że pojawiające się, na przykład w sytuacji 

stresowej, emocje negatywne, często są postrzegane jako czynniki 

zakłócające optymalne funkcjonowanie. Powstaje wówczas skłonność do 

modyfikowania ich poprzez odpowiedni sposób myślenia, oraz odrzucania 

ich adaptacyjnej i informacyjnej treści. Niemożliwe staje się wówczas 
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dostrzeżenie związku aktualnie przeżywanych emocji z reaktywowanymi 

pozostałościami wcześniejszych stanów emocjonalnych. 

Greenberg i Paivio (1997) wraz z innymi (np. Oatley, 1992) 

rozwinęli pojęcie schematycznego przetwarzania emocji, odnoszącego się 

do bardziej fundamentalnego niż myślenie trybu przetwarzania, mającego 

służyć wyjaśnieniu złożoności przetwarzania informacji zachodzącej           

u człowieka. W ujęciu takim emocja, motywacja, poznanie i działanie 

stanowią zintegrowany pakiet odpowiedzi, stanowiący rodzaj programu 

czy scenariusza, który jest w sposób automatyczny aktywowany i służy 

wykonaniu określonego zbioru uprzednio zaprogramowanych działań. 

Oznacza to, że ludzie czują, pragną, myślą i działają w pewnej rozwijającej 

się połączonej całości. 

Greenberg opisuje ludzi jako aktywnie tworzących swą 

rzeczywistość, działających jako systemy dynamiczne, które 

samoorganizując się dokonują syntezy wielu poziomów informacji 

(Greenberg i Van Balen, 1998). Z jednej strony reakcje typu uczucia-

działanie mogą być wzbudzane w sposób automatyczny, z drugiej emocje 

mogą podlegać świadomemu wzbudzaniu. Można też stwierdzić, że istnieje 

różny stopień myślenia w emocji w różnych doświadczeniach i różny 

udział emocji w myśleniu. 

Ekspresja emocjonalna jest złożonym zadaniem przetwarzania 

poznawczego, w którym integrowanie danych z wielu źródeł zachodzi 

głównie poza świadomością. Relacjonowana z udziałem świadomości         

w sposób narracyjny historia emocji zawierająca sądy, interpretacje              

i wyjaśnienia doświadczenia, zwykle zachodzi po przeżyciu danej emocji 

lub sekwencji emocjonalnej. Opis narracyjny odnosi się do sposobu zapisu 

doświadczenia w pamięci, choć często jedynie peryferyjnie odnosi się do 

procesu generowania obecnej emocji. 



 177 

Odnosząc przytoczone wyżej zjawiska do sytuacji psychoterapii 

opartej na refleksji, można przyjąć że przedświadome skierowanie uwagi 

na bodziec aktywuje schemat emocji, wywołujący świadomą emocję, 

motywację, myślenie i tendencję do działania, które wzajemnie na siebie 

oddziałują i są przekształcane w ostateczne zachowanie. Schemat emocji 

jest tu podstawowym sposobem przetwarzania informacji w odniesieniu do 

pewnych opartych na emocji skryptów, które służą ocenie znaczenia 

bodźca w odniesieniu do dobrostanu osoby. 

Tego typu, zachodzący w terapii proces opisują też Greenberg             

i Safran (1997), którzy uważają, że zadaniem psychoterapii jest pomaganie 

ludziom by stawali się świadomymi aktualnych schematów i tendencji do 

działania, które wpływają na ich przeżycia, a także umieli łączyć właściwe 

symbole z ich przeżyciami. 

Według Greenberga, w psychoterapii istotną sprawą jest poznanie      

w jaki sposób u danej osoby współpracują ze sobą system poznawczy          

i afektywny, a także jak każdy z nich łączy się z drugim. Autor odnosi się 

też do kwestii pierwszeństwa emocji i poznania, choć nie stawia tego jako 

centralnej dla terapii sprawy. Twierdzi on jednak, że prosta, linearna 

sekwencja opisująca że poznanie prowadzi do emocji, będąca podstawą 

klasycznego podejścia terapii poznawczej do emocji, odnosi się jedynie do 

najprostszego sposobu generowania emocji. Sekwencja taka nie musi mieć 

według niego miejsca w przypadku złożonych interakcji emocji, poznania, 

motywacji i zachowania (Bargh i Chartrand, 1999). 

Podkreślanie przez Greenberga roli emocji wiąże się z tym, że stanowią 

one ważne źródło informacji na temat relacji zachodzących pomiędzy daną 

osobą a jej otoczeniem, nawet jeśli takie poznanie nie jest wcale lub choć 

częściowo, uświadamiane. Mogą przyczyniać się do syntetyzowania 

różnych elementów w danym doświadczeniu, także jako czynnik 

wzbudzający poprzednie doświadczenia jednostki (wspomnienia, 
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wyobrażenia, czy zachowania), które w wyniku tego mogą być 

przywoływane do świadomości. Według Greenberga i Safran (1987),          

w kontekście poprzednich doświadczeń emocjonalnych, aktualnie 

pojawiający się bodziec nabiera szczególnego znaczenia, tracąc w ten 

sposób charakter neutralny lub nabierając szczególnie motywującego 

charakteru. Stwierdzają oni, że „subiektywnie doświadczane emocje są 

uświadomionym rezultatem syntezy różnego rodzaju informacji, których 

kombinacja stworzyła okazję do utworzenia planów kompleksowego               

i planowego działania” (Greenberg i Safran, 1997, s. 160). 

Zdolność człowieka do tworzenia świadomego znaczenia                         

i symbolizowania emocji w słowa oraz zdolność do myślenia racjonalnego, 

refleksji, planowania i wyobrażania sobie przyszłości jest bardzo istotna    

w umiejętnym posługiwaniu się tą sferą doświadczenia. Istotne jest przy 

tym zarówno opanowanie zdolności doświadczania emocji, pełniących rolę 

informacyjną dotyczącą osobistego dobrostanu, jak i zdolności myślenia 

służącej przepracowaniu problemów, na które wskazują emocje i które 

mogą być rozwiązane przy użyciu racjonalnego myślenia. 

Greenberg zdolności tego rodzaju odnosi do opisywanych szerzej           

w swej pracy „Emotion Focused Therapy” (2002) dwóch typów 

świadomości. Dzięki świadomości pierwszego typu, skoncentrowanej na 

teraźniejszości osoba wie, co czuje w danej chwili. W drugim, bardziej 

refleksyjnym stanie świadomości, osoba może poddać swoje odczucia 

rozważeniu i ocenie, po dokonaniu której może pozostać w aktualnym 

stanie emocjonalnym, akceptując go jako właściwy lub poddać go zmianie. 

Taki „refleksyjny ogląd” pozwala na bycie świadomym przeżytej 

przeszłości, przewidywanie różnych wariantów spodziewanej przyszłości 

oraz na podejmowanie decyzji dotyczących własnych emocji                     

w teraźniejszości. 
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 W poddawaniu doświadczenia emocjonalnego refleksji bardzo 

ważną rolę odgrywa empatia ze strony terapeuty, uwrażliwionego 

uprzednio na własne uczucia. Takie empatyczne podejście pomaga drugiej 

osobie w symbolizowaniu doświadczanych odczuć za pomocą słów              

i dokonywaniu integracji sfery myśli i uczuć. Według Greenberga taka 

integracja wiążąca się z uświadamianiem aktualnie doznawanego 

ucieleśnionego przeżycia emocjonalnego, refleksją i regulacją emocji, jest 

ważnym aspektem inteligencji emocjonalnej, służącym przetwarzaniu 

nieadaptacyjnych emocji i w tworzeniu nowych znaczeń. 

W opracowanej przez badacza Terapii Skoncentrowanej na Emocjach 

(Emotion Focused Therapy) (2001) podkreśla on wagę radzenia sobie 

skoncentrowanego na emocjach poprzez przekształcanie ich i integrowanie 

za pomocą ciągłych narracji. Jej podstawowym celem jest pomoc osobom 

w usprawnieniu korzystania z tego rodzaju sposobów zmagania się              

z sytuacjami życiowymi. 

Obszerniej przedstawiona zostanie terapia opracowana przez 

Greenberga jako podstawa do Treningu Regulacji Emocji. 

 3.3  Podstawy teoretyczne Terapii Skoncentrowanej na Emocjach 
(Emotion Focused Therapy – EFT) 

Greenberg, podczas wieloletnich doświadczeń terapeutycznych 

obejmujących: podejście psychodynamiczne, oparte na doświadczeniu 

(experiential), terapię poznawczo-behawioralną i systemową, opracowywał 

zintegrowane podejście terapeutyczne skoncentrowane na emocjach 

(emotion-focused). Podstawy tego podejścia opierają się na wnioskach 

wyciągniętych z praktyki terapeutycznej, z badań nad zjawiskami 
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emocjonalnymi w kontekście terapii, a także z najnowszych badań nad 

rozwojem emocjonalnym i inteligencją emocjonalną. 

W podejściu tym uwzględnia się integrację sfer poznania i emocji 

poprzez (a) bycie nastawionym na uczucia klientów i oferowanie 

propozycji pomocy w głębszym przetworzeniu doświadczenia                      

i (b) łączenie poznania i emocji przez wykorzystanie poznania, by nadawać 

sens emocjom. 

W procesie tym, za pomocą świadomego myślenia w sposób 

introspektywny, dokonuje się oceny strumienia skupionego na 

przeżywaniu. Emocje dostarczają ocen pierwszego rzędu, dotyczących 

znaczenia tego czy coś jest dobre czy złe dla osoby oraz tendencji do 

działania, które wyrażają związane z nim potrzeby czy pragnienia. 

Możliwość dokonywania oceny własnych pragnień, uczuć i potrzeb, 

stanowiąca naturalną własność człowieka, opiera się na samooceniającej 

refleksji i rozwijaniu pragnień i uczuć wyższego rzędu, czyli tych 

odnoszących się do pragnień i uczuć niższego rzędu. Dla systemu 

emocjonalnego ocena sprowadza się do rozpoznania tego co jest dobre a co 

złe dla osoby, podczas gdy w systemie wyższego rzędu odnoszącym się do 

poczucia samoświadomości, dokonywany jest także osąd wartości samej 

emocji i towarzyszącego jej pragnienia. Ludzie formułują w ten sposób 

subiektywne sądy na temat wartości własnych stanów psychicznych czy 

przebiegu działania. Taka refleksja nad doświadczeniem emocjonalnym, 

poprzez jego świadome przeżywanie i korzystanie z zawartych w nich 

informacji, służące rozwiązywaniu problemów, jest kluczowym 

składnikiem inteligencji emocjonalnej (Mayer i Salovey, 1997), której 

Greenberg przypisuje dużą wagę jako umiejętności korzystania                        

z doświadczeń emocjonalnych w radzeniu sobie z problemami życiowymi. 

Kluczową rolę odgrywa tu świadome myślenie, które odnosi się do oceny 

tego czy dana wskazówka emocjonalna jest zgodna z tym co ma wartość 
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dla osoby. Można je wykorzystać w celu lepszego poznania doświadczenia 

emocjonalnego jako kombinacji odczuć cielesnych oraz związanych z nimi 

myśli i wyobrażeń. 

Na nazwanie tej formy relacji Greenberg używa pojęcia „coaching 

emocjonalny” (coaching obecnie jako pojęcie kojarzy się głównie                

z dziedziną consultingu i doradztwa biznesowego). Natomiast coaching 

emocjonalny („emotional coaching”) stanowi formę terapii, traktowanej 

jako trening umiejętności w zakresie poprawy korzystania ze swych 

doświadczeń emocjonalnych i integrowania ich ze sferą poznawczą. Polega 

na trenowaniu ludzi w umiejętnościach służących rozpoznaniu tego, jakim 

emocjom można ufać, traktując je jako adaptacyjne wskazówki do 

działania, i podążać za nimi, z jakimi należy się konfrontować, jakie 

przezwyciężać, a jakie regulować czy przekształcać. Ma pomagać ludziom                         

w identyfikowaniu emocji, odróżnianiu uczuć własnych od uczuć innych, 

w nabyciu umiejętności tolerowania emocji, syntetyzowania 

przeciwstawnych emocji, używania ich jako informacji, artykułowania 

uczuć za pomocą słów lub symboli, wykorzystywania emocji dla 

usprawnienia myślenia, rozwijania wiedzy o emocjach i refleksji nad nimi 

(Greenberg, 2002). 

Trening w ujęciu Greenberga oparty jest na założeniu posiadania przez 

ludzi niezbędnych do rozwoju zasobów i możliwości, które można 

powiększyć korzystając z pomocy trenera-terapeuty. Stąd jego zadaniem 

jest skupienie się na mocnych stronach, możliwościach i zasobach 

tkwiących w człowieku. Ważnym elementem ułatwiającym rozwój 

umiejętności emocjonalnych jest skupianie uwagi uczestnika na swym 

pozytywnym potencjale emocjonalnym i pomoc w mobilizacji osobistych 

zasobów. Wykorzystuje się tu psychoedukacyjny model uczenia się             

w oparciu o nabywanie doświadczenia, przy czym terapeuta pełni tu rolę 

posiadającego odpowiednie umiejętności przewodnika. Trening służyć ma 
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poprawie osobistego i społecznego funkcjonowania, a założenia stanowiące 

jego podstawę, w mniejszym stopniu odnoszą się do terapii zaburzeń i są 

traktowane bardziej jako uczenie umiejętności, głównie dotyczących 

świadomego korzystania z emocji, umiejętności ich regulacji                        

i transformacji. 

Zmiana odnosząca się tu przede wszystkim do sfery emocjonalnej 

nie jest jedynie powierzchowna i nie opiera się na wyuczeniu jedynie 

prostego zbioru umiejętności, ale na prowadzonym z uwagą i wyczuciem 

facylitowaniu. Wiąże się ze stopniowym podążaniem za emocjami                

i prowadzeniem ludzi w tym procesie poprzez pomoc w uświadamianiu im 

własnych procesów emocjonalnych. Autor ujmuje taki proces                      

w następujący sposób: „możliwe jest wejście w wewnętrzną sferę emocji 

danej osoby, w miejsce, które jest poza rozumem i często poza słowami,      

i wywarcie na nią pozytywnego wpływu”. 

Leslie Greenberg postrzega w tym ujęciu terapeutę jako coacha 

emocjonalnego, którego rolą jest pomaganie ludziom w rozwijaniu 

umiejętności korzystania z emocji. Przyrównując terapeutę do coacha, 

autor łączy to pojęcie z jego źródłosłowem, odnoszącym się do rodzaju 

powozu przeznaczonego do długiej podróży. Coach w sytuacji terapii pełni 

rolę osoby umożliwiającej i pomagającej ludziom w „przeniesieniu się         

z punktu w którym się znajdują do miejsca, w którym chcą być –               

w kierunku wcześniej uzgodnionych celów”. 

Odbywa się on poprzez ocenianie doświadczanych przez osobę           

z chwili na chwilę stanów emocjonalnych i zapewnianie przewodnictwa, 

które wykorzystując aktualnie doświadczany stan osoby, pomaga jej 

jednocześnie przejść w stan bardziej przez nią pożądany. W coachingu 

emocjonalnym terapeuta, dzieląc się własnym rozumieniem doświadczenia 

klienta, zarówno podąża za jego aktualnym procesem, jak i prowadzi go ku 

nowym doświadczeniom. 
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Adekwatna regulacja opiera się na uświadomieniu sobie 

doświadczanych emocji, tak by móc je do siebie dopuścić i zaakceptować, 

czerpać zawarte w nich informacje służące rozwiązywaniu problemów. 

Uświadomienie takie umożliwia osobie rozpoznanie, czy przeżywana 

emocja jest adaptacyjna i może zostać użyta jako wskazówka, czy też jest 

nieadaptacyjna. Greenberg i Safran ujmują to w sposób następujący: 

„Ludzie w terapii potrzebują nauczyć się, że lęk nie jest słabością, że ból 

nie zabije, że złość niekoniecznie musi być czymś złym, ale że takie 

emocje pozwalają rozwiązać problem” (Greenberg i Safran, 1987, s. 189). 

Rozpoznanie nieadaptacyjnego charakteru emocji jest istotne dla 

możliwości dokonania ich przemiany w procesie terapeutycznym, gdyż 

najczęściej zostały one wyuczone w sytuacjach wywołujących wrodzoną 

reakcję emocjonalną, takich jak na przykład strach jako reakcja na 

zagrożenie. Emocje takie w różnym stopniu mogą dezorganizować 

funkcjonowanie osoby, mogą też opierać się zmianie. Zależne jest to od 

tego, jak wcześnie i jak intensywnie były one przeżywane, od częstości 

występowania i wyposażenia temperamentalnego. Wyuczone i włączone     

w schemat, nowo nabyte reakcje emocjonalne, mogą stawać się 

automatycznymi, podobnie jak dziedziczone adaptacyjne reakcje. 

Wrodzone i wyuczone reakcje emocjonalne są zdolne do szybkiego 

integrowania się i mogą być aktywowane poprzez wyuczoną reakcję na 

bodziec (Griffiths, 1997). 

Wyróżnienie przez LeDoux (2000) dwóch dróg przesyłu impulsów 

nerwowych: szybkiej i wolnej, oraz związana z tym wyraźna opozycja 

pomiędzy nagłymi, automatycznymi emocjonalnymi tendencjami do 

działania i wolniejszymi, refleksyjnymi, przemyślanymi działaniami, jest 

bardzo istotne dla efektywności funkcjonowania człowieka (LeDoux, 

2000). W usprawnieniu funkcjonowania pomocne może być umiejętne 

korzystanie z poznania zasad takiego funkcjonowania i rozwój 
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umiejętności radzenia sobie z emocjami w oparciu o regulację emocji. 

Uczenie się regulowania przeżyć emocjonalnych i emocjonalnej ekspresji 

prowadzi do rozwoju inteligencji emocjonalnej (Frijda, 1986; Gross, 1999). 

Pierwszym poziomem regulacji emocji jest zdolność do świadomego 

symbolizowania emocji odczuwanych cieleśnie i tendencji do działania, co 

służy tworzeniu złożonych odczuć. W przeprowadzanym w ten sposób 

procesie, odczuwaniu emocji towarzyszyć ma uświadamianie sobie 

powodów jej doświadczania i rozwój umiejętności radzenia sobie z nimi. 

Gross (2001) twierdzi, że pogląd dotyczący roli emocji                      

w funkcjonowaniu człowieka, traktujący je jako podrzędne poznaniu, nie 

został potwierdzony przez badania przeprowadzane w ostatnich latach 

(LeDoux, 2000; Zajonc, 1980). Według tego autora, wyniki badań Lazarusa 

(1984) nad możliwością modyfikowania reakcji na stres przez strategie 

poznawcze mają niedostateczne podstawy empiryczne, a ich rezultaty nie 

doczekały się wystarczająco wiarygodnej replikacji. Doniesienia te 

sugerują zachowanie ostrożności odnośnie założeń dotyczących 

możliwości poznawczej kontroli emocji. 

Regulacja emocji obejmuje wszystkie poziomy procesu emocjonalnego: 

neurochemiczny, fizjologiczny, psychologiczny i społeczny. Kontrolowanie 

przeżyć może się odbywać w wyniku poszukiwania lub unikania sytuacji      

i innych ludzi, zależnie od wpływu tych sytuacji i ludzi na uczucia osoby. 

Po wzbudzeniu emocji, regulacja może się odbywać poprzez dochodzenie 

do jej znaczenia. Zmiana znaczenia swoich emocji, zachodząca w wyniku 

oceny sytuacji, prowadzi do przekształcenia lub dopasowania własnych 

reakcji. Przykładem na to może być wyobrażanie sobie szybkiego powrotu 

drogiej osoby jako sposób na poradzenie sobie z faktem jej wyjazdu. 

Emocjonalne potrzeby mogą zostać stłumione w takim stopniu, że 

przestaną być świadome i dostępne w działaniu. Tłumieniu mogą podlegać 

impulsy do działania lub samo działanie. Przykładem może być złoszczenie 
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się i kontrolowanie złości oraz nie odczuwanie jej w wyniku całkowitego 

stłumienia. Kontrolowanie emocji może się odbywać poprzez:                    

a) zarządzanie sytuacjami w których można doświadczać emocji,               

b) przekształcanie własnych reakcji za pomocą powtórnej oceny sytuacji 

lub c) tłumienie lub intensyfikowanie reakcji. Stosowanie ponownej oceny 

sytuacji ma bardziej adaptacyjny charakter niż tłumienie. 

Powtórna ocena sytuacji, tworzenie nowego znaczenia i dostrzeganie 

szerszej perspektywy, kiedy emocja jest już wzbudzona i rozpoznana, 

należą do ważnych aspektów inteligencji emocjonalnej i stanowią 

najważniejsze strategie emocjonalnej regulacji. Przedstawione strategie 

poznawcze wpływają na przekształcenie doświadczenia emocjonalnego.    

W kontrolowaniu emocji ważną pełni świadome myślenie, czego 

przykładem może być tendencja negatywnych myśli do podtrzymywania     

i intensyfikowania negatywnych emocji. Negatywne emocje mogą być 

ukierunkowane na bardziej konstruktywne działania, albo transformowane 

w bardziej adaptacyjne emocje, które są bardziej korzystne i pomocne         

w rozwiązywaniu problemów. Przetwarzaniu emocji może pomagać 

dostrzeganie różnych aspektów sytuacji, przypisywanie jej różnych 

przyczyn oraz wyjaśnień, przewidywanie różnych konsekwencji, 

koncentrowanie się na dostępie do różnych zasobów wewnętrznych               

i zewnętrznych i opracowanie różnych strategii zaradczych. 

Według Greenberga najlepsze warunki służące poznawczemu 

kierowaniu emocjami mają miejsce w sytuacji gdy emocja jest wzbudzona. 

„Osoba nie działa wtedy przeciwko swoim emocjom, starając się ich 

pozbyć – zamiast tego współpracuje z nimi, starając się nimi kierować 

poprzez integrowanie wiedzy społecznej i kulturowej oraz swoich 

osobistych wartości i celów z wiedzą o emocjach pochodzącą z ciała”.  

Przetwarzanie informacji może być przerwane na wielu poziomach 

(Gross, 1998): na etapie przetwarzania, gdzie zachodzi określanie 
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znaczenia słyszanych słów lub tego co osoba widzi, a także na etapie 

łączenia tych znaczeń z innymi znaczeniami. 

Usłyszenie niechcianego, zagrażającego komunikatu może wywołać 

odrętwienie, które zakłóca przyjmowanie nowych informacji, wywołując 

selektywność uwagi. Wówczas może nie zachodzić świadome 

przetwarzanie osobistego znaczenia takiego komunikatu. 

Możliwość przekierowywania przetwarzania na różnych etapach 

powoduje, że zadaniem terapeuty jest pomoc osobie w postrzeganiu emocji 

z możliwie niewielkim udziałem przetwarzania obronnego. Pomoc taka 

może się odnosić do odczuwania lęku czy złości, a w następstwie 

umożliwić pojawienie się poczucia humoru, poczucia sprawstwa i większej 

efektywności. Może też ułatwić postrzeganie sytuacji jako wyzwania           

i prowadzić osobę do lepszego radzenia sobie. 

W umiejętnym radzeniu sobie z doświadczanymi przez osobę 

emocjami, potrzebna jest umiejętność rozróżniania pomiędzy rodzajami 

doświadczenia emocjonalnego i stosowania właściwych sposobów radzenia 

sobie z każdym z nich w danej sytuacji. Greenberg wyróżnia zadania 

coacha emocjonalnego wobec osoby, której pomaga usprawniać swoje 

możliwości korzystania ze sfery emocjonalnej. Należą do nich: 

uświadomienie doświadczania różnych emocji w różnych sytuacjach, 

rozróżniania tego kiedy dane emocje można wykorzystać jako adaptacyjne 

wskazówki do działania, a kiedy i z jakimi emocjami trzeba się 

konfrontować. Kolejnym zadaniem jest nauczenie rozróżniania kiedy           

i jakie emocje mogą być pomijane, eksplorowane lub przezwyciężane. 

Coaching emocjonalny opiera się na trzech głównych zasadach 

emocjonalnej zmiany, które zostały ustalone na podstawie badań, teorii         

i praktycznego stosowania: a) zwiększanie świadomości emocji,                  

b) wzmacnianie regulacji emocji, c) zmiana emocji za pomocą emocji. 
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Świadomość Emocji 

Polega ona na zachęcaniu do poszerzania świadomości 

emocjonalnej, co służy poprawie funkcjonowania na różne sposoby. 

Większa świadomość i umiejętność symbolizowania doznawanych przeżyć 

emocjonalnych za pomocą słów umożliwia dostęp do informacji, jak i do 

tendencji do działania zawartych w emocji. Służy także nadawaniu sensu 

doświadczeniom i sprzyja ich asymilowaniu w procesie ciągłej 

autonarracji. W artykułowaniu emocji za pomocą języka potrzebne jest jej 

odczuwanie. Świadomość doznawanych uczuć jest uznaną zasadą zmiany   

i ważnym celem terapeutycznym (Perls, Hefferline, i Goodman, 1951/1993,               

za: Clarkson, P., Mackewn, J. (2008); Rogers, 1951). 

Świadomość emocji dotyczy także pokonywania tendencji do ich 

unikania i sprzyja ich przetwarzaniu (Foa i Kozak, 1986; Greenberg             

i Safran, 1987). Przykładem tego mogą być badania nad świadomym 

przyjmowaniem unikanych wcześniej uczuć lęku. Konfrontacja z takimi 

emocjami pokazuje, że można stawać się zdolnym do uznania tego co się  

doświadcze zamiast prób ignorowania emocjonalnych treści doświadczenia 

(Greenberg i Bolger, 2001; Greenberg i Paivio, 1997). W reflektowaniu 

własnego doświadczenia i nadawaniu mu nowego sensu może być 

pomocne symbolizowanie emocji w słowa, służąc rozwojowi narracji, 

mających na celu wyjaśnienie doznawanych przeżyć (Greenberg i Pascual-

Leone, 1997; Pennebaker, 1990, za: Greenberg, 2002; Watson i Greenberg, 

1996). Wyrażanie emocji za pomocą słów ułatwia też proces asymilowania 

wcześniej niezintegrowanych przeżyć zapisanych w pamięci emocjonalnej 

(LeDoux, 2000) w świadome, konceptualne rozumienie siebie i świata, 

które może przybierać postać spójnej historii. 
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Regulacja Emocji 

Druga zasada zmiany dotyczy regulacji pobudzenia emocjonalnego. 

Umiejętności regulacji emocji dotyczą właściwego identyfikowania             

i nazywania emocji, tworzenia adekwatnego dystansu wobec nich, 

ułatwienia doświadczania emocji pozytywnych, zmniejszenia podatności 

na doświadczanie negatywnych emocji, umiejętności samouspokajania, 

odpowiedniego oddychania i odwracania uwagi. Regulacja może opierać 

się albo na umiejętnym dystansowaniu się od doznawanych emocji, albo na 

rozwijaniu zdolności do samouspokajania. Służyć temu mogą ćwiczenia 

refleksyjnej medytacji i samoakceptacji. Pierwszym krokiem do 

samouspokojenia jest umiejętność akceptowania i zdolność do odczuwania 

bólu jaki niosą różne doświadczenia. 

Uspokojeniu sfery emocjonalnej mogą służyć odpowiednie techniki 

(takie jak głębokie oddychanie, relaksacja, refleksyjny dialog z samym 

sobą), przy czym ważna jest tu samoakceptacja, a także doświadczanie 

akceptacji i potwierdzenia ze strony drugiej osoby, co może przyczyniać się 

do internalizacji ochraniającej funkcji tej osoby. W procesie tym przydatne 

jest stosowanie metafor i wizualizacji dotyczących na przykład 

opiekowania się zranionym, wewnętrznym dzieckiem, doświadczania 

„głosu wewnętrznego” czy „wewnętrznego źródła mądrości”, lub 

znalezienia wyobrażonego, bezpiecznego miejsca. 

 

Transformacja Emocji 

Trzecia i kluczowa u Greenberga zasada zakłada przemianę jednych 

emocji za pomocą innych emocji. Oznacza to, że transformacja 

nieadaptacyjnego stanu emocjonalnego może się odbywać przez 

zastąpienie go inną, bardziej adaptacyjną emocją. Z czasem bardziej 

przystosowawcza emocja pomaga w przekształcaniu dezadaptacyjnych 

emocji. W procesie takim ważną rolę może odegrać pobudzenie 
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emocjonalne. Gdy osoba wspólnie z terapeutą uzna, że stosowanie 

sposobów opartych o tłumienie negatywnych emocji, może poznawać 

możliwości docierania do emocji, które dotąd zdawały się być poza 

zasięgiem doświadczania, takich jak bardziej przystosowawcze uczucia, co 

może niwelować lub zastępować stan nieadaptacyjny. Takie nowo 

wzbudzone uczucia pełnią w tym podejściu rolę zasobów. 

Coraz więcej dowodów empirycznych podkreśla wagę procesu 

zastępowania emocji za pomocą innych emocji. W badaniu Berkowitza 

(2000, za: Greenberg, 2002) osoby, które rozmawiały o sytuacji budzącej 

złość i mocno zaciskały pięści, informowały o silniejszym odczuwaniu 

złości, a gdy mówiły o smutnej sytuacji, zaciskanie pięści prowadziło do 

zmniejszenia smutku. Wskazuje to na wpływ ekspresji motorycznej 

zarówno na wzmocnienie związanej z nią emocji jak i na tłumienie innych 

emocji. Jak zakłada Greenberg, nawet fizyczna, mięśniowa ekspresja 

emocji może zmienić doświadczaną emocję. Flack, Laird i Cavallaro 

(1999) wykazali, że przyjęcie wyrazu twarzy, postawy i ekspresji wokalnej 

właściwej danej emocji, wzmacnia przeżywanie przez osobę emocji 

niezależnie od tego, czy jest ona wyrażana świadomie czy nie. Przeżywanie 

emocji może zatem być wywoływane lub wzmacniane poprzez 

wykorzystanie odczuć cielesnych do jej wyrażania lub nakłonienie do 

odgrywania jej ekspresji. Wyrażanie emocji może mieć wpływ na jej 

przeżywanie, co pokazują badaniach nad pozytywnymi emocjami.               

W jednym z przykładowych, Fredrickson (2001) wykazała, że poszerzenie 

posiadanego repertuaru myśli i działań może być dokonane za pomocą 

pozytywnych emocji. Tugade i Fredrickson (2000, za: Greenberg, 2002) 

odkryli, że osoby charakteryzujące się elastycznością radzenia sobie, 

wykorzystują pozytywne emocje do regulowania negatywnych przeżyć 

emocjonalnych. W badaniach nad radzeniem sobie z samokrytyką Whelton 

i Greenberg (2000, za: Greenberg, 2002) odkryli, że osoby o elastycznym 
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stylu działania po bolesnym doświadczeniu wydają się wytwarzać emocje 

pozytywne, często korzystając z zasobów zawartych w pamięci czy                

z wyobraźni, w celu uspokojenia samych siebie i poradzenia sobie                

z negatywnymi emocjami i negatywnym sposobem postrzegania samych 

siebie. Dotarcie do pozytywnego stanu emocjonalnego pomaga im 

zmniejszyć wpływ negatywnego stanu emocjonalnego. 

Przedstawiane badania wskazują na to, że jedna emocja może być 

wykorzystana do zmiany innej emocji, a badanie przeprowadzone przez 

Whelton i Greenberg (2000) wykazało, że afekt pozytywny reguluje 

negatywne uczucia. Coraz częściej pojawiają się dowody na to, że afekt 

pozytywny wzmacnia elastyczność, zdolność rozwiązywania problemów     

i towarzyskość (Isen, 1999). Według Fredrickson (1998) pozytywne emocje 

„poszerzają i budują” strategie, które sprzyjają rozwiązywaniu problemów. 

Pozytywne emocje poszerzają stały repertuar myślenia i działania osoby, co 

z kolei pomaga budować jej trwałe zasoby do radzenia sobie w życiu. 

Warto podkreślić, że w badaniach nad przekonaniami zgodnymi                    

z nastrojem wykazano, że nastrój wpływa na myślenie (Mayer i Hanson, 

1995). Walencja nastroju wpływa na sposób wnioskowania (Palfia                

i Salovey, 1993, za: Greenberg, 2002): dobry nastrój prowadzi do 

optymizmu, a zły nastrój do pesymizmu. 

Wyniki badań nad grupami, które wiązały emocjonalne pobudzenie   

z rezultatem terapii (Warwar i Greenberg, 2000, za: Greenberg, 2002) 

pokazały, że w skutecznej terapii częściej występuje emocjonalne 

pobudzenie a zastępowanie jednej emocji przez drugą utrzymuje się dłużej. 

W treningu emocji docieramy do emocjonalnych źródeł 

nieadaptacyjnych zachowań w celu rozpoznania ich, znalezienia 

możliwości zaakceptowania i przemiany w bardziej adaptacyjne sposoby 

reagowania, co skutkuje zwiększeniem elastyczności zachowań i jest 

bardziej adekwatne do sytuacji. Kiedy terapeuta pomaga w dotarciu do 
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emocji i w symbolizowaniu ich za pomocą słów, uczucia adaptacyjnego 

smutku, złości czy radości strukturują działanie osoby w świecie, 

pomagając w rozwiązaniu problemów i nadając im nowe znaczenie. 

Strukturujące, adaptacyjne działanie emocji polega także na 

przeorganizowaniu starych, statycznych wzorców emocjonalnego 

reagowania w celu wytworzenia nowych, adaptacyjnych wzorców. 

Greenberg (2004) wykazał, że zmiana w zakresie emocji zachodzi wtedy, 

gdy bardziej adaptacyjny sposób przeżywania zastępuje czy przekształca 

stare, nieadaptacyjne wzory reagowania. Według autora, łączne 

wzbudzanie przeciwnych emocji prowadzi do syntetyzowania elementów 

ze wzbudzonych schematów, by wykształcić nowe schematy z wyższego 

poziomu. Przykładem tego jest złączanie strachu z gniewem w celu 

wytworzenia bardziej asertywnego sposobu reagowania. 

Zmiana wynikająca z przetwarzania emocji obejmuje zatem 

wzbudzanie i stawanie się świadomym emocji. Obejmuje także asymilację 

niewerbalnego emocjonalnego znaczenia w świadome struktury narracyjne 

i regulowanie doznań, a także zastąpienie lub zintegrowanie starych reakcji 

emocjonalnych z nowo aktywowanymi aspektami doświadczenia w celu 

wytworzenia bardziej adaptacyjnych odpowiedzi. 

 

Fazy treningu emocji w EFT 

Podczas prowadzenia treningu emocjonalnego konieczne jest 

stworzenie między trenerem a klientem bezpiecznej, opartej na empatii 

relacji. Służy ona doświadczeniu przez osobę emocjonalnego uspokojenia   

i wsparcia, aby móc pełniej zaangażować uwagę w doświadczanie swych 

cielesnych doznań. W takim kontekście emocjonalny coaching pomaga 

klientom w korzystaniu ze sfery emocjonalnej. Trening emocji odbywa się             

w ośmiu podstawowych krokach, stanowiących elementy dwóch faz: 

rozpoznania i porzucenia nieadaptacyjnych wzorców zachowań. 
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Faza pierwsza, „rozpoznawanie własnych emocji” zawiera 4 kroki, które 

pomagają ludziom stać się świadomymi swoich emocji: 

1. Pomaganie ludziom stać się świadomymi swoich emocji. 

2. Instruowanie aby mogli przyjąć swoje doświadczenia emocjonalne, 

zezwolić na nie i zaakceptować je i uświadomić je sobie. 

3. Pomoc w opisaniu emocji słowami, co jest pomocne w nabyciu 

umiejętności rozwiązywania problemów. 

4. Pomoc osobom w uświadomieniu czy ich reakcje emocjonalne są ich 

głównymi odczuciami w danej sytuacji. 

Faza druga, „odejścia od punktu do którego klient dotarł”, wymaga pójścia 

dalej i transformacji podstawowych emocji, jeśli jest to konieczne. 

Podobnie jak faza 1, odbywa się w 4 krokach. 

5. Pomoc w ocenieniu czy doświadczana emocja jest adaptacyjną czy 

nieadaptacyjną reakcją na obecną sytuację. Adaptacyjna, może być  

przewodnikiem, nieadaptacyjna ma podlegać zmianie. 

6. Identyfikacja negatywnego głosu lub obrazu skojarzonego                  

z podstawowymi nieadaptacyjnymi emocjami. 

7. Pomoc w znalezieniu alternatywnych, adaptacyjnych reakcji 

emocjonalnych i potrzeb. 

8. Pomoc w zmianie destruktywnych przekonań, poglądów i emocji       

z wykorzystaniem nowego wewnętrznego głosu opartego na 

adaptacyjnych podstawowych emocjach. 

Poznanie sposobów korzystania z doświadczeń emocjonalnych może 

być przygotowaniem do rozwiązywania problemów. Czynnkiem 

sprzyjającym w mobilizowaniu nowych zasobów, może być motywacja do 

unikania bólu, jak i potrzeba opanowania nowych umiejętności oraz 

doświadczania empatycznego kontaktu, komfortu psychicznego                      

i bezpieczeństwa. W procesie tym uwzględnia się perspektywę wewnętrzną 

(chodzi tu o uzyskanie dostępu do poprzednio nieuznawanych 
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adaptacyjnych uczuć i potrzeb), i zewnętrzną (przez doświadczenie opartej 

na empatii relacji i doznanie potwierdzenia ze strony empatycznych osób). 

W opracowaniu Treningu Regulacji Emocji, za podstawę którego 

przyjęto prezentowane powyżej podejście konstruktywistyczno-narracyjne 

i odnoszącą się do niego metodę terapii, wykorzystano także elementy 

zaczerpnięte z MBCT i techniki mostu emocjonalno-somatycznego, które 

zostaną teraz przybliżone. Następną z prezentowanych technik, 

wykorzystywanych w Treningu Regulacji Emocji jest most emocjonalno-

somatyczny. 

 3.4  Podejście tzw. „Nowej Hipnozy” 

Technika ta została opracowana w ramach podejścia zwanego Nową 

Hipnozą, które ujmuje procesy i zjawiska terapeutyczne, często nie 

mieszczące się w obrębie tradycyjnego ujęcia hipnozy. Obejmuje ona 

elementy opracowane przez wielu badaczy i klinicystów, pracujących        

w dziedzinie „tradycyjnej” hipnozy. Zalicza się tu między innymi ujęcie 

ericksonowskie oraz, częściowo z niego się wywodzące, 

Neurolingwistyczne Programowanie. Podejście to opiera się też na 

teoretycznych i metodologicznych elementach psychoterapii 

humanistycznej, głównie na aspektach doświadczeniowych, oraz na nurcie 

poznawczo-behawioralnym. 

Nowa Hipnoza nie jest nową szkołą psychoterapii, ale systematyczną 

metodą, wykorzystującą różne zjawiska zachodzące podczas psychoterapii. 

Wywodzi się ona głównie z tzw. Nowej szkoły Nancy, której korzenie 

sięgają nurtu terapii opracowanego w szpitalu Salpêtière, z którym łączą się 

nazwiska Liébeault i Bernheima. W największym stopniu do 
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wyodrębnienia się podejścia zwanego Nową szkołą Nancy przyczynili się 

Coue i Baudouin. W szkole tej kładzie się duży nacisk na wpływ procesów 

wyobrażeniowych i autosugestii na percepcję, nastrój, zachowanie               

i fizjologiczne funkcje organizmu. Ideę przewodnią stanowi tu teza, że 

skuteczna zmiana wynika z integracji doświadczania procesu zachodzącego 

w terapii (co łączy się z angażowaniem aktywności prawopółkulowej), 

integrowanego z jego rozumieniem (aktywnością typowo lewopółkulową). 

Podejście to, kładąc nacisk na integrację doświadczenia i nadawanie mu 

znaczenia jest bardzo zbieżne z ujęciem przedstawionym przez Leslie 

Greenberga w opracowanej przez siebie terapii. 

Wkład Nowej szkoły Nancy do terapii można zawrzeć w trzech 

następujących punktach: 

1) Sama wola osoby nie jest wystarczająca do uzyskania pożądanej 

zmiany. Warunkiem zaistnienia trwałej zmiany w terapii jest zintegrowanie 

„prawopółkulowych” aktywności psychicznych (wyobraźni)                        

z „lewopółkulowymi”. „Prawo odwróconego efektu” określa, że świadomy 

wysiłek woli jest bezużyteczny, o ile irracjonalna sfera psychiczna              

w człowieku jest przeciwna wobec takiego świadomego wysiłku; 

2) Podkreślenie znaczenia autosugestii, jako w rzeczywistości 

heterosugestii zastosowanej wobec samego siebie. Ważnym efektem jest tu 

zniesienie traktowania hipnotyzera jako terapeuty. Staje się on (podobnie 

jak w EFT) raczej nauczycielem lub przewodnikiem, z pomocą którego 

osoba uczy się skutecznego korzystania z autosugestii; 

3) Dostrzeżenie działania autosugestii na poziomie nieświadomym (co 

można rozumieć jako aktywność „prawopółkulową”) oparte jest na 

doświadczaniu zachodzących w terapii procesów. Podkreśla się tu ważność 

uzupełnienia doświadczanych na poziomie świadomym procesów                

o związane z nimi treści z poziomu nieświadomego. 
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W prezentowanym ujęciu wszelkie metody terapeutyczne szereguje się 

ze względu na poziom głębokości interwencji terapeutycznej. Na 

pierwszym poziomie dąży się do redukcji lub uwolnienia osoby od 

symptomów zaburzeń. Druga grupa technik skierowana jest na uzyskanie 

powierzchownego wglądu w naturę zaburzenia, trzecia zaś umożliwia 

uzyskanie pogłębionego wglądu. 

Technika mostu, zastosowana w interwencji własnej, opisywana jest jako 

technika pogłębionego wglądu klienta w swoje przeżycia psychiczne. 

Jednak zależne jest to od etapu procesu i możliwości osób, z którymi się 

pracuje przy jej użyciu. We wstępnej fazie u części osób może umożliwiać 

jedynie redukcję symptomów lub wgląd powierzchowny. U wielu osób już 

od początku stosowania tej metody może się też pojawić głęboki wgląd, 

ułatwiając poznanie źródeł doświadczanych problemów i pozbycie się 

dolegliwości psychiczno-somatycznych.  

 

Most somatyczno-emocjonalny 

Pierwowzór interwencji został opracowany przez J. G. Watkinsa 

(1971), który nadał jej nazwę mostu afektywnego. D. L. Araoz (1985) 

technikę tę nieco zmodyfikował, czyniąc ją mniej psychoanalityczną           

w charakterze. Nadał jej nazwę „mostu emocjonalno-somatycznego” 

Jest to sposób poszerzania świadomości odczuć płynących z ciała       

i z psychiki, by ułatwić uświadomienie osobie stłumionych uczuć i blokad 

na poziomie cielesnym. Technice mostu przypisuje się duży potencjał 

terapeutyczny i skuteczność w pomaganiu osobom, których sposób 

przeżywania siebie i świata jest nadmiernie intelektualny, a mało 

intuicyjny, symboliczny i emocjonalny.  

Podczas pracy z użyciem tej metody stosuje się najczęściej pozycję 

półleżącą lub leżącą. Klient doświadczając określonej emocji, często przy 

pomocy terapeuty, odkrywa sytuacje w których doświadczał jej wcześniej, 
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szukając pierwowzoru jej pojawienia się. Jako przykład można podać 

osobę doświadczającą lęku w obecnej sytuacji życiowej lub zawodowej. 

Pomagając jej w uwolnieniu się od tego lęku, można sprawdzić, czy 

podobnej emocji doświadczała już w przeszłości i czy obecna sytuacja 

aktywuje wcześniej nabyte wzorce reagowania emocjonalnego. Gdy klient 

koncentruje się na cielesnym odczuciu lęku, pozwala pojawiać się 

wspomnieniom i wyobrażeniom związanym z doświadczanym lękiem. 

Często ułatwia to znalezienie psychologicznego powiązania między 

obecnym uczuciem lęku a wcześniejszymi sytuacjami życiowymi,              

w których doświadczał tego rodzaju emocji.  

Dla ułatwienia rozpoczęcia procesu pojawiania się doznań 

emocjonalnych, można podać następującą instrukcję: „Pozwól sobie 

doświadczyć tej emocji. Pozwól sobie skontaktować się z nią wewnętrznie, 

może podobnej emocji doświadczałeś już wcześniej, w innej sytuacji. Nie 

musisz się spieszyć, masz teraz czas, odpręż się i pozwól tej emocji 

doświadczanej obecnie, a może też w przeszłości, wypełnić Cię.” 

W ten sposób doświadczana emocja może pełnić rolę mostu do 

innych wcześniejszych sytuacji, w których dana osoba doświadczała 

podobnych emocji, pozwalając jej na poszerzenie świadomości 

(samoświadomości lub świadomości dotyczącej emocji) i w ten sposób 

poznać coś nowego na swój temat. Takie samopoznanie jest głównym 

celem opisywanej interwencji. Powiązanie z poprzednio odczuwanym 

podobnym doświadczeniem emocjonalnym prowadzi poprzez dotarcie do 

wcześniejszych (o ile to możliwe, pierwotnych) wzorców doświadczenia 

emocjonalnego, regulację i przemianę emocji w bardziej adaptacyjne. 

Nabyte doświadczenie ma pomóc w radzeniu sobie z aktualnymi 

sytuacjami. 
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ROZDZIAŁ 4 

 4  CEL BADAŃ I HIPOTEZY 

 

Stres związany z pracą jest złożonym konstruktem badawczym, 

budzącym coraz większe zainteresowanie wśród badaczy stresu 

psychologicznego. Obejmuje on problemy związane ze zdrowiem 

psychicznym, często przejawiające się jako: depresja, wypalenie 

zawodowe, zaburzenia lękowe, czy konflikty rodzinne spowodowane 

sytuacją zawodową.  

Teorie opisujące procesualną naturę stresu organizacyjnego 

dostarczają wyjaśnień służących badaniu związków między stresorami          

i symptomami psychologicznymi. Pomagają one w określeniu ryzyka, 

czynników ochronnych i procesów decydujących o stopniu wpływu 

stresorów na pojawienie się negatywnych konsekwencji zdrowotnych, jak 

również mechanizmów za pośrednictwem których te procesy mogą się 

ujawniać. 

Mimo zbadania poszczególnych komponentów,                         

w niewystarczającym stopniu poznana została dotychczas natura samego 

zjawiska i przebieg związanego z nim procesu (Dewe, 2002b). Przyczyny 

takiego stanu rzeczy szukać należy przede wszystkim w tym, że wielu 

pracodawców, twórców programów zarządzania stresem i samych badaczy 

zorientowanych na sposoby praktycznej redukcji poziomu stresu w miejscu 

pracy, traktuje stres zawodowy jako problem indywidualny. Często 

przyjmuje się, że główną przyczyną stresu w pracy są osobiste cechy 

pracowników, które czynią ich bardziej lub mniej zdolnymi do 

konfrontowania się z wymaganiami wykonywanej pracy. 
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Wbrew tej ogólnej tendencji, w ostatnich latach zaobserwować 

można jednak wzrost zainteresowania rozwijaniem programów 

interwencyjnych służących poprawie zdolności radzenia sobie, 

wykorzystujących rolę emocji w miejscu pracy (Childre i Cryer, 2000; 

Cooperrider i Whitney, 2000; Fredrickson, 2000b) i w codziennym życiu 

(Fredrickson, 2000a; McCraty i Childre, 2003; Seligman                         

i Csikszentmihalyi, 2000). W opozycji do wcześniejszych rozwiązań, 

akcentuje się w nich także znaczący wpływ relacji interpersonalnych na 

kształtowanie się osobistych procesów radzenia sobie ze stresem, oraz 

podkreśla ich dynamiczny i zmienny charakter, rozluźniając założenia 

dotyczące trwałych osobistych predyspozycji warunkujących zachowania 

w sytuacjach stresogennych. Różni badacze wskazują też na możliwość        

i potrzebę nauczania pracowników odpowiednich strategii, przydatnych      

w konfrontacji z sytuacją stresową w miejscu pracy oraz umiejętności 

wyboru właściwych sposobów radzenia sobie, prowadzących do 

zmniejszenia psychologicznego dystresu. 

Większość badań dotyczących stresu w miejscu pracy w większym 

stopniu prowadzonych jest z udziałem osób płci męskiej. Możliwości 

międzypłciowej przekładalności wniosków z tego typu badań nie są dotąd 

jednoznacznie rozstrzygnięte. W kilku badaniach nie wykazano żadnych 

różnic międzypłciowych w stosowaniu strategii radzenia sobie, włączając 

zarówno aktywne, instrumentalne formy radzenia sobie, jak i strategie 

skoncentrowane na emocjach (np., Hamilton i Fagot, 1988; Menaghan         

i Merves, 1984; Osipow, Doty, i Spokane, 1985). Inne wyniki otrzymali 

Pearlin i Schooler (1978), wykazując że, w porównaniu z mężczyznami, 

kobiety używały mniej efektywnych strategii. W podobny sposób Billings      

i Moos (1981) dowiedli, że większe prawdopodobieństwo użycia 

unikowych strategii istniało u kobiet. Inne badanie sugeruje, że mężczyźni 

mają skłonność do radzenia sobie przez podejmowanie bezpośredniego 
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działania, podczas gdy kobiety częściej używają form unikowych (Folkman 

i Lazarus, 1980; Folkman, Lazarus, Pimley, i Novacek, 1987; A. A. Stone     

i Neale, 1984). 

Parasuraman i Cleek (1984) wykazali, że kobiety zatrudnione na 

stanowiskach kierowniczych częściej używały adaptacyjnych strategii 

radzenia sobie (np. planowanie, poszukiwanie informacji i ustalanie 

priorytetów) w porównaniu do mężczyzn. W badaniu przeprowadzonym 

przez Long (1998), dotyczącym podobnej grupy zawodowej jak                   

w niniejszym badaniu, porównywano kobiety na stanowiskach 

kierowniczych i urzędniczych. Wykazano, że urzędniczki miały mniej 

zasobów radzenia sobie, oceniały stresogenne wydarzenia jako mniej 

kontrolowalne, doświadczały poczucia większych wymagań związanych      

z pracą i mniejszego wsparcia społecznego. Rzadziej też używały 

aktywnych form radzenia sobie. Osoby należące do takich grup 

zawodowych są w dużym stopniu narażone na psychiczne obciążenie 

pracą, gdzie brak kontroli i inne czynniki mogą powodować częstsze 

stosowanie unikowych strategii radzenia sobie, co może z kolei prowadzić 

do negatywnych konsekwencji zdrowotnych. 

Podstawowym celem w obecnym badaniu było zbadanie 

efektywności Treningu Regulacji Emocji pod kątem poprawy umiejętności 

radzenia sobie ze stresem oraz poprawy stanu zdrowia uczestników. 

Uzyskane w prezentowanych badaniach wyniki, dotyczące sposobów 

radzenia sobie ze stresem, przeanalizowano pod kątem ich zmian w czasie   

u osób poddanych Treningowi Regulacji Emocji, w porównaniu do 

wyników uzyskanych w grupie kontrolnej. Dodatkowo podjęto próbę 

odpowiedzi na pytanie, czy ewentualne zmiany sposobów radzenia sobie 

będą w relacji z określonymi predyktorami zmian – wymiarami 

temperamentalnymi i składnikami poczucia koherencji. 

Sprawdzono też, czy trening będzie powodował wystąpienie zmian 
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we wskaźnikach dotyczących zdrowia, określanych poprzez poszczególne 

wymiary Ogólnego Kwestionariusza Zdrowia. W tym wypadku podjęto 

także ocenę możliwych predyktorów zmian. 

Zasadniczym problemem pracy jest próba znalezienia odpowiedzi na 

pytania: 

Czy trening regulacji emocji wpłynie na zmianę częstości, stosowanych 

przez osoby badane, adaptacyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem? 

Czy w wyniku treningu poprawi się stan zdrowia osób badanych? 

Czy w razie zaistnienia przewidywanych zmian, możliwe będzie 

wyróżnienie ich predyktorów w postaci poszczególnych wymiarów 

temperamentu lub składników poczucia koherencji? 

 

Hipotezy 
 

Hipoteza 1. W wyniku treningu nastąpi zwiększenie adaptacyjnych 

tendencji i zmniejszenie tendencji do stosowania nieadaptacyjnych 

stylów radzenia sobie ze stresem. 

Hipoteza 1.a. W wyniku treningu nastąpi zwiększenie adaptacyjnych 

tendencji i zmniejszenie negatywnych tendencji do stosowania stylów 

radzenia sobie skoncentrowanych na zadaniu, mierzonych za pomocą 

kwestionariusza CISS. 

Hipoteza 1.b. W wyniku treningu nastąpi zmniejszenie tendencji do 

stosowania stylów skoncentrowanych na emocjach, mierzonych za pomocą 

kwestionariusza CISS. 

Hipoteza 1.c. W wyniku treningu nastąpi zmniejszenie tendencji do 

stosowania stylów skoncentrowanych na unikaniu, mierzonych za pomocą 

kwestionariusza CISS. 

Hipoteza 1.d. W wyniku treningu nastąpi zmniejszenie tendencji do 

stosowania stylów skoncentrowanych na unikaniu, w podskali 
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angażowania się w czynności zastępcze, mierzonych za pomocą 

kwestionariusza CISS. 

Hipoteza 1.e. W wyniku treningu nastąpi zmniejszenie tendencji do 

stosowania stylów skoncentrowanych na unikaniu, w podskali 

poszukiwania kontaktów towarzyskich, mierzonych za pomocą 

kwestionariusza CISS. 

 

Hipoteza 2. W wyniku treningu nastąpi zwiększenie adaptacyjnych 

tendencji i zmniejszenie tendencji do stosowania nieadaptacyjnych 

strategii radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmagania się ze 

wskazanym przez badacza wyobrażonym zadaniem zawodowym. 

Hipoteza 2.a. W wyniku treningu nastąpi zwiększenie tendencji do 

stosowania strategii skoncentrowanych na rozwiązaniu problemu                

w zmaganiu się z zadaniem zawodowym, mierzonych za pomocą 

kwestionariusza CISS-SSC. 

Hipoteza 2.b. W wyniku treningu nastąpi zmniejszenie tendencji do 

stosowania strategii skoncentrowanych na emocjach w zmaganiu się            

z zadaniem zawodowym, mierzonych za pomocą kwestionariusza CISS-

SSC. 

Hipoteza 2.c. W wyniku treningu nastąpi zmniejszenie tendencji do 

stosowania strategii skoncentrowanych na unikaniu w zmaganiu się             

z zadaniem zawodowym, mierzonych za pomocą kwestionariusza CISS-

SSC. 

 

Hipoteza 3. W wyniku treningu nastąpi spadek częstości występowania 

negatywnych objawów zdrowotnych. 

Hipoteza 3.a. W wyniku treningu nastąpi obniżenie wskaźników objawów 

somatycznych, mierzonych za pomocą podskali A kwestionariusza GHQ. 

Hipoteza 3.b. W wyniku treningu nastąpi obniżenie wskaźników 
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niepokoju-bezsenności, mierzonych za pomocą podskali B kwestionariusza 

GHQ. 

Hipoteza 3.c. W wyniku treningu nastąpi obniżenie wskaźników zaburzeń 

funkcjonowania, mierzonych za pomocą podskali C kwestionariusza GHQ. 

Hipoteza 3.d. W wyniku treningu nastąpi obniżenie wskaźników objawów 

depresyjnych, mierzonych za pomocą podskali D kwestionariusza GHQ. 

Hipoteza 3.e. W wyniku treningu nastąpi obniżenie ogólnego wskaźnika 

negatywnych objawów zdrowotnych, mierzonego za pomocą wskaźnika 

ogólnego kwestionariusza GHQ. 

 

Hipoteza 4. Predyktorami zmian wywołanych treningiem w wyborze 

stylów radzenia sobie są zmienne temperamentalne. 

Hipoteza 4.a. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest żwawość, mierzona za pomocą 

kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 4.b. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest perseweratywność, mierzona           

za pomocą kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 4.c. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest wrażliwość sensoryczna, mierzona 

za pomocą kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 4.d. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest reaktywność emocjonalna, mierzona 

za pomocą kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 4.e. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest wytrzymałość, mierzona za pomocą 

kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 4.f. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest aktywność, mierzona za pomocą 
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kwestionariusza FCZ-KT. 

 

Hipoteza 5. Predyktorami zmian wywołanych treningiem w wyborze 

stylów radzenia sobie ze stresem są składniki poczucia koherencji.  

Hipoteza 5.a. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest poczucie zrozumiałości, mierzone za 

pomocą kwestionariusza SOC. 

Hipoteza 5.b. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest poczucie zaradności, mierzone za 

pomocą kwestionariusza SOC. 

Hipoteza 5.c. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest poczucie sensowności, mierzone za 

pomocą kwestionariusza SOC. 

 

Hipoteza 6. Predyktorami zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie w sytuacji zmagania się ze wskazanym przez 

badacza wyobrażonym zadaniem zawodowym sobie są zmienne 

temperamentalne. 

Hipoteza 6.a. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest żwawość, mierzona za pomocą 

kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 6.b. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest perseweratywność, mierzona za 

pomocą kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 6.c. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest wrażliwość sensoryczna, mierzona 

za pomocą kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 6.d. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest reaktywność emocjonalna, mierzona 
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za pomocą kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 6.e. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest wytrzymałość, mierzona za pomocą 

kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 6.f. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest aktywność, mierzona za pomocą 

kwestionariusza FCZ-KT. 

 

Hipoteza 7. Predyktorami zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmagania się ze 

wskazanym przez badacza wyobrażonym zadaniem zawodowym są 

składniki poczucia koherencji.  

Hipoteza 7.a. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest poczucie zrozumiałości, mierzone za 

pomocą kwestionariusza SOC. 

Hipoteza 7.b. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest poczucie zaradności, mierzone za 

pomocą kwestionariusza SOC. 

Hipoteza 7.c. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest poczucie sensowności, mierzone za 

pomocą kwestionariusza SOC. 

 

Hipoteza 8. Predyktorami zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych są zmienne temperamentalne. 

Hipoteza 8.a. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest żwawość, mierzona za pomocą 

kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 8.b. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest perseweratywność, mierzona za pomocą 
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kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 8.c. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest wrażliwość sensoryczna, mierzona za 

pomocą kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 8.d. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest reaktywność emocjonalna, mierzona za 

pomocą kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 8.e. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest wytrzymałość, mierzona za pomocą 

kwestionariusza FCZ-KT. 

Hipoteza 8.f. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest aktywność, mierzona za pomocą 

kwestionariusza FCZ-KT. 

 

Hipoteza 9. Predyktorami zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych są składniki poczucia koherencji.  

Hipoteza 9.a. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest poczucie zrozumiałości, mierzone za 

pomocą kwestionariusza SOC. 

Hipoteza 9.b. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest poczucie zaradności, mierzone za pomocą 

kwestionariusza SOC. 

Hipoteza 9.c. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest poczucie sensowności, mierzone za pomocą 

kwestionariusza SOC. 

 

Wybór wskaźników do operacjonalizacji efektywności radzenia 

sobie ze stresem podyktowany był następującymi względami:                      

1) psychometryczna charakterystyka kwestionariusza CISS określa go jako 
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najbardziej poprawne metodologicznie narzędzie do pomiaru stylów 

radzenia sobie ze stresem wśród miar adaptowanych do warunków 

polskich, 2) przydatność w badaniach nad stresem zawodowym, 3) 

istnienie wersji dla pomiaru strategii w konkretnym zadaniu. Wśród 

opublikowanych poprawnych metodologicznie badań, bardzo rzadko 

dokonywane były pomiary zmian sposobów radzenia sobie ze stresem        

w środowisku pracy (Richardson, Rothstein, 2008; Van der Klink i in., 

2001). Najczęściej badano jak wybór poszczególnych grup strategii lub 

poszczególnych strategii wpływa na rezultaty radzenia sobie ze stresem. 

Dużą zaletą GHQ jest jego wielka popularność na świecie, 

stosowany jest jako jedna z podstawowych miar efektywności interwencji 

zarządzania stresem w środowisku pracy (Richardson, Rothstein, 2008; Van 

der Klink i in., 2001), umożliwiająca porównywanie wyników własnych      

z tymi, które są uzyskiwane przez innych badaczy. Koncentruje się on na 

psychologicznych aspektach stanu zdrowia. Kwestionariusz jest bardziej 

czuły na chwilowe zmiany normalnego funkcjonowania, niż na trwałe 

cechy. Odnosi się do dwóch głównych kategorii zjawisk: niezdolności do 

utrzymania normalnego funkcjonowania oraz występowania 

psychologicznego dystresu. Wykrywa zaburzenia, których okres 

występowania jest krótszy niż dwa tygodnie, co uniemożliwia uznanie ich 

jako klinicznie istotnych. GHQ ma służyć uzyskaniu odpowiedzi na 

pytanie, w jakim stopniu badany odczuwa różnicę pomiędzy stanem 

aktualnym a tym, który występuje zazwyczaj. GHQ może być stosowany   

w populacji osób zdrowych oraz może mieć zastosowanie w badaniach nad 

stresem zawodowym. 

W przedstawionej literaturze z zakresu radzenia sobie ze stresem 

można znaleźć badania nad efektywnością poszczególnych sposobów 

radzenia sobie. Chociaż strategii radzenia sobie samych w sobie nie można 

uznać w sposób jednoznaczny za efektywne czy nieefektywne, gdyż ich 
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skuteczność uwarunkowana jest wieloma stabilnymi i sytuacyjnymi 

czynnikami (Heszen-Niejodek, 2000a), ustalenia w niniejszej pracy 

odnoszą się do stresu zawodowego. Strategie skoncentrowane na zadaniu 

są traktowane tu jako adaptacyjne, natomiast emocjonalne i unikowe jako 

nieadaptacyjne. O ile traktowanie strategii unikowych jako 

nieadaptacyjnych w badanym kontekście nie powinno budzić zastrzeżeń,    

o tyle warto poczynić wyjaśnienia odnoszące się do podobnej kwalifikacji 

strategii emocjonalnych mierzonych kwestionariuszem CISS. Zachowania 

opisywane jako: obarczanie siebie winą; niepokojenie się, że sobie nie 

poradzę; stawanie się bardzo napiętym; stawanie się bardzo 

przygnębionym; „zastyganie w bezruchu” nie wiedząc co zrobić; 

żałowanie, że nie można zmienić tego co się stało, lub tego, co się 

odczuwało w związku z tym; wyładowywanie się na innych – wskazują na 

zachowania które są niekorzystne w kontekście pracy zawodowej,                

a stosowane w sposób nadmierny i niekontrolowany mogą przyczyniać się 

do niezaradności osoby w sytuacji pracy. 

Dla rozumienia uzyskanych efektów zastosowania procedury 

treningowej, pomocne będzie odniesienie się do badań prowadzonych 

przez Jaworowską i Matczak, w których wykazano, że skłonność do 

emocjonalnego radzenia sobie ze stresem jest wskaźnikiem 

nieprzystosowania (Jaworowska i Matczak, 2003). Wykazano też wysoką 

korelację lęku (mierzonego zarówno jako stan, jak i cechę) ze stylem 

skoncentrowanym na emocjach oraz ujemną korelację lęku ze stylem 

skoncentrowanym na zadaniu (Strelau, Jaworowska, Wrześniewski, 

Szczepaniak, 2005). Skłonność do zadaniowego radzenia sobie ze stresem 

koreluje ujemnie z nieprzystosowaniem. Unikanie przeżywania czy 

doświadczania sytuacji stresowej, czemu odpowiada stosowanie strategii 

unikowych, koreluje ujemnie z nieprzystosowaniem. Podobnie dzieje się      

z podskalą poszukiwania kontaktów towarzyskich, co odbiega jednak od 
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przyjętych wcześniej przez badaczy oczekiwań. Uważają oni jednak, że 

osoby które w sytuacji stresu wchodzą w kontakty z innymi ludźmi, 

redukują dzięki temu napięcie, lęk i inne negatywne emocje. Pełni to także 

funkcję radzenia sobie z samą sytuacją. 

Badacze ci sugerują, że w sytuacji stresowej jednoznacznie 

nieefektywny jest styl radzenia sobie skoncentrowany na emocjach. 

Natomiast styl skoncentrowany na unikaniu może pełnić adaptacyjną 

funkcję.  

Wskaźniki zdrowotne, mierzone za pomocą kwestionariusza GHQ 

odnoszą się także do kontekstu zawodowego, gdzie są traktowane jako 

negatywne konsekwencje stresu. Niskie wartości tych wskaźników 

odzwierciedlają konsekwencje bardziej efektywnego radzenia sobie osoby 

z sytuacją stresową.  
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ROZDZIAŁ 5 

 5  METODA 

 Przeprowadzając badania empiryczne do pomiaru zmiennych 

posłużono się następującymi metodami: 

1) Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS); 

2) Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych – Sytuacyjne 

Radzenie Sobie (CISS-SSC); 

3) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu 

(FCZ – KT); 

4) Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29); 

5) Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ-28). 

 5.1  Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych 
(Coping Inventory for Stressful Situations - CISS) 

Autorzy kwestionariusza CISS, deklarując nawiązanie do podejścia 

transakcyjnego, wykorzystują model interakcyjny, w którym działania 

zaradcze podejmowane w stresowej sytuacji są efektem interakcji 

pomiędzy cechami sytuacji a charakterystycznym dla jednostki stylem 

radzenia sobie. Według Endlera i Parkera (1990a, 1994), styl radzenia 

sobie, który ma charakter świadomy, jest typowym dla jednostki sposobem 

zachowania się w różnych stresowych sytuacjach. Rozróżniając pomiędzy 

stylami i strategiami, badacze nawiązują do koncepcji lęku Spielbergera, 

który wyróżnia lęk-stan i lęk-cechę. Opracowali też zmodyfikowaną wersję 

kwestionariusza Coping Inventory for Stressful Situations – Situation 
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Specific Coping (CISS-SSC, Endler, Kantor i Parker, 1994). 

Tworząc kwestionariusz, badacze skonstruowali listę stwierdzeń 

dotyczących różnych sposobów radzenia sobie ze stresem. Badani, z jej 

wykorzystaniem, byli proszeni o ocenę, w jakim stopniu dane stwierdzenie 

określa ich najczęstsze działania podejmowane w konfrontacji stresowej.   

W wyniku przeprowadzonej analizy czynnikowej, otrzymano 19 

czynników, których ilość została zredukowana do trzech. W ten sposób 

powstały trzy skale, określające style radzenia sobie ze stresem, 

zawierające odpowiednio; 19, 12 i 13 stwierdzeń: 

1) Styl skoncentrowany na zadaniu 

2) Styl skoncentrowany na emocjach 

3) Styl skoncentrowany na unikaniu. 

 

Dla zrównoważenia efektu nierównoliczności stwierdzeń dodano 22 

dodatkowe pozycje, wybrane przez sędziów kompetentnych. W wyniku 

dalszego porównania struktury czynników i ładunków poszczególnych 

stwierdzeń, skonstruowano nową wersję kwestionariusza, składającą się       

z 48 pozycji, po 16 w każdej z trzech skal. W kolejnym kroku 

przeprowadzono analizy czynnikowe oddzielnie w obrębie każdej ze skal. 

Skale Styl skoncentrowany na zadaniu i Styl skoncentrowany na emocjach 

okazały się jednorodne. Skala Styl skoncentrowany na unikaniu rozpadła 

się na dwie podskale: angażowanie się w czynności zastępcze (8 pozycji)      

i poszukiwanie kontaktów towarzyskich (5 pozycji), przy czym trzy 

pozycje ze skali ogólnej nie weszły do żadnej z dwóch podskal. Kolejne 

badania potwierdziły dużą stabilność wyodrębnionych poprzednio 

czynników (Endler i Parker, 1994). 

W swej ostatecznej wersji, narzędzie składa się z 48 stwierdzeń 

dotyczących zachowań podejmowanych w sytuacjach stresowych. Przy 

każdym stwierdzeniu umieszczono cyfry od 1 do 5, oznaczające 



 211 

częstotliwość, z jaką dana aktywność jest podejmowana w sytuacjach 

stresowych. Osoba badana, ustosunkowując się do każdego stwierdzenia, 

może uzyskać od 16 do 80 punktów. 

Skala Styl skoncentrowany na zadaniu (SSZ) określa styl radzenia 

sobie ze stresem polegający na podejmowaniu zadań, co podczas 

konfrontacji stresowej charakteryzuje tendencję do rozwiązywania 

problemu przez poznawcze przekształcenia lub próby zmiany sytuacji. 

Skala Styl skoncentrowany na emocjach (SSE) dotyczy stylu 

charakterystycznego dla osób, wykazujących tendencję w konfrontacjach 

stresowych do koncentrowania się na sobie, głównie na własnych 

przeżyciach emocjonalnych, jak lęk, złość, napięcie, poczucie winy. U osób 

takich występuje także tendencja do myślenia życzeniowego                         

i fantazjowania. Zabiegi takie mają na celu redukcję napięcia 

emocjonalnego, związanego z sytuacją stresową, co jednak nie zawsze się 

udaje i prowadzi do efektu przeciwnego. 

Skala Styl skoncentrowany na unikaniu (SSU) charakteryzuje styl 

radzenia sobie ze stresem u osób wykazujących tendencję do unikania 

myślenia, przeżywania i doświadczania stresowej sytuacji. Styl ten może 

przybierać dwie formy: angażowanie się w czynności zastępcze (ACZ), 

albo poszukiwanie kontaktów towarzyskich (PKT). Podskala ACZ 

składająca się z 8 pozycji, pozwala na uzyskanie od 8 do 40 punktów,           

a podskala PKT mająca 5 pozycji daje możliwość uzyskania od 5 do 25 

punktów. Pozostałe 3 pozycje skali SSU nie wchodzą do podskal. Wyniki 

uzyskuje się dla każdej skali oddzielnie, przez sumowanie wag, zgodnie     

z kluczem. 

Określając rzetelność kwestionariusza, jego twórcy badali zgodność 

wewnętrzną skal i stabilność bezwzględną. Zgodność wewnętrzną oceniano 

w pięciu niezależnych badaniach za pomocą współczynnika �-Cronbacha. 
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Współczynniki �-Cronbacha dla poszczególnych skal są wysokie i wahają 

się od 0,72 do 0,92. Stabilność bezwzględną określono przy użyciu 

współczynników korelacji, które wahają się od 0,51 do 0,73. W badaniu 

trafności zastosowano analizę struktury czynników otrzymanych w różnych 

badaniach i określając trafność kryterialną. We wszystkich 

przeprowadzanych badaniach uzyskano prawie identyczną strukturę 

czynników (Endler i Parker, 1994). Utworzono trzy skale, odpowiadające 

trzem stylom radzenia sobie ze stresem, które są w dużym stopniu 

niezależne, oprócz podskal stylu skoncentrowanego na unikaniu, wysoko 

korelujących ze skalą podstawową. Wartości współczynników korelacji 

pomiędzy wynikami uzyskanymi w poszczególnych skalach wynoszą        

od 0,21 do 0,40.  

W badaniu trafności kryterialnej korelowano wyniki uzyskane          

w kwestionariuszu CISS i innych, służących do oceny podobnych 

zmiennych. Wyniki skali SSZ w umiarkowanym stopniu korelowały            

z wynikami w skali WCQ, określającej radzenie sobie skoncentrowane na 

problemie (r = 0,42 dla mężczyzn i r = 0,49 dla kobiet). Wyniki skali SSE 

korelowały z wynikami sześciu skal WCQ, określających radzenie sobie 

skoncentrowane na emocjach; a współczynniki korelacji wahały się od 0, 

31 do 0, 69 (Endler i Parker, 1990a). 

W badaniu trafności kwestionariusza CISS sprawdzono też stopień, 

w jakim odpowiedzi obarczone były aprobatą społeczną, używając 

Kwestionariusza Aprobaty Społecznej Marlowe’a - Crowne’a i okazało się, 

że na odpowiedzi w kwestionariuszu CISS nie miała wpływu aprobata 

społeczna. 

Biorąc pod uwagę przytoczone charakterystyki metodologiczne 

narzędzia, można stwierdzić, że psychometryczna charakterystyka 

kwestionariusza CISS określa go jako trafne i rzetelne narzędzie                
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do pomiaru stylów radzenia sobie ze stresem. 

Prace nad polską adaptacją narzędzia przebiegały w kilku etapach: 

tłumaczenie, sprawdzenie jego poprawności, określenie charakterystyki 

psychometrycznej (rzetelności, stabilności i trafności). W etapie pierwszym 

dokonano czterech niezależnych tłumaczeń oryginalnej wersji 

kwestionariusza CISS, a następnie wybrano te sformułowania pozycji, 

które były identyczne w większości zaproponowanych przekładów, 

ewentualnie pozycje lepiej brzmiące w języku polskim i precyzyjnie 

wyrażające treść skali. Następnie tłumaczenie zaaprobowane zostało przez 

osobę dwujęzyczną, mieszkającą w Kanadzie. By skontrolować 

tłumaczenie przebadano obiema wersjami kwestionariusza studentów 

anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymane wyniki potwierdziły 

wierność tłumaczenia. Korelacje między skalami były wysokie i wahały się 

od 0,90 do 0,93. 

 5.2  Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych – 
Sytuacyjne Radzenie Sobie (Coping Inventory for Stressful 
Situations - Situation Specific Coping (CISS-SSC)) 

Kwestionariusz The Coping Inventory with Stressful Situations - 

Situation Specific Coping (CISS-SSC), Endlera i Parkera służy do badania 

strategii radzenia sobie ze stresem. Teoretyczne podstawy zostały oparte na 

interakcyjnym paradygmacie radzenia sobie ze stresem (Endler i Parker, 

1999; Wrześniewski i Guzowska, 2002). Kwestionariusz zawiera 21 

stwierdzeń, z odpowiedziami od 1 do 5 na skali Likerta. W oparciu              

o analizę czynnikową wyodrębniono trzy rodzaje strategii: skoncentrowane 

na zadaniu (Task-Oriented), skoncentrowane na emocjach (Emotion-

Oriented) i skoncentrowane na unikaniu (Avoidance-Oriented). 
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Odpowiadają one trzem stylom radzenia sobie ze stresem, wyodrębnionym 

we wcześniej opracowanym kwestionariuszu CISS (Endler i Parker, 1990). 

Badanie trafności narzędzia przeprowadzono na 272 studentach:        

w sytuacji obojętnej i przed egzaminem pisemnym, po 3 miesiącach. 

Otrzymane wyniki różniły się w istotny sposób. Dodatkowe badanie 

trafności przeprowadzono w sytuacji stresu eksperymentalnego. Rzetelność 

określono za pomocą współczynnika �-Cronbacha, osobno dla studentów 

(N1=123; N2=57) i studentek (N1=149; N2=144). Współczynniki 

rzetelności wahają się od 0,70 do 0,87 (Endler i Parker, 1999). 

W przygotowaniu polskiej wersji językowej kwestionariusza 

rozpoczęto od tłumaczeń, w wyniku czego powstały trzy niezależne 

propozycje. Na ich podstawie przyjmowano ostateczne wersje pytań, jeśli 

co najmniej dwa tłumaczenia były identyczne. Gdy istniały jakiekolwiek 

różnice, przeprowadzano dyskusję, w oparciu o którą ustalano polskie 

brzmienie stwierdzenia. W następnym kroku wersję polską i oryginalną 

użyto do badania 35 studentów V roku anglistyki, w którym uzyskano 

zadawalające korelacje wyników obydwu wersji. Dało to podstawę 

stwierdzenia równoważności obu wersji. 

Polska wersja CISS-SSC ma charakter eksperymentalny. 

 5.3  Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz 
Temperamentu (FCZ – KT) 

„Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz 

Temperamentu (FCZ – KT) jest narzędziem przeznaczonym do diagnozy 

podstawowych, pierwotnie biologicznie zdeterminowanych wymiarów 

osobowości – określanych mianem temperamentu. Przyjęta dla inwentarza 

nazwa podkreśla, że mierzone za jego pomocą cechy temperamentu 
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stanowią formalny (w odróżnieniu od treściowego – opowiadającego 

cechom charakteru) aspekt zachowania. 

Autorzy, Zawadzki i Strelau (1998), konstruując narzędzie oparli się 

na Regulacyjnej Teorii Temperamentu (RTT) Strelaua (1992). Według 

Strelaua temperament stanowią podstawowe, względnie stałe cechy 

osobowości, które ujawniają się w formalnych właściwościach zachowania 

– parametrach energetycznych i czasowych – i są pierwotnie 

zdeterminowane poprzez wrodzone mechanizmy fizjologiczne (Strelau, 

1993). Parametry zachowania określają cechy odpowiedzialne za 

nagromadzenie i rozładowanie zmagazynowanej energii. Na parametry 

czasowe zachowania składają się cechy charakteryzujące przebieg reakcji 

w czasie. Uznanie cech temperamentu jako należących do osobowości, 

pokazuje, że temperament nie jest czymś niezależnym, ale stanowi 

immanentną część osobowości, decydującej o specyfice jednostki. Cechy 

temperamentu należą do podstawowych właściwości osobowościowych: 

jako najogólniejsza charakterystyka osobowości i stanowiąc podstawę, na 

której ta się kształtuje. Użycie pojęcia cechy oparte jest o twierdzenie         

o istnieniu międzyosobniczych różnic indywidualnych i indywidualnej 

stałości. W takim rozumieniu cechy temperamentu, w odróżnieniu od cech 

osobowości, charakteryzuje większa stabilność czasowa. W Regulacyjnej 

Teorii Zachowania podkreśla się, że temperament nie odnosi się do formy 

zachowania, a więc do sposobu w jaki człowiek coś robi. 

Prace nad skonstruowaniem kwestionariusza były prowadzone           

w szeregu etapach. W wyniku przeprowadzania analizy pozycji 

wyeliminowano itemy, zawarte we wstępnej wersji kwestionariusza, nie 

spełniające wymogów psychometrycznych. W wyniku przeprowadzonej 

ostatecznie analizy czynnikowej, wyodrębniono 6 czynników, 

odpowiadających sześciu podskalom testu (Zawadzki, Strelau, 1998). 

Ostateczna wersja inwentarza składa się z zawierających po 20 pozycji 6 
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skal, mierzących poszczególne cechy temperamentu: 

Żwawość (ŻW) – jest definiowana jako „tendencja do szybkiego 

reagowania, utrzymywania dużego tempa wykonywanych czynności            

i łatwej zmiany zachowania (reakcji) w odpowiedzi na zmianę warunków 

zewnętrznych” (Strelau i Zawadzki, 1993, s. 327). 

 Perseweratywność (PE) – „tendencja do trwania i powtarzania 

danego zachowania przez jednostkę po zaprzestaniu działania bodźca 

(sytuacji) wywołującego to zachowanie” (Strelau i Zawadzki, 1993,            

s. 327). 

 Wrażliwość sensoryczna (WS) – określa „zdolność do reagowania na 

bodźce sensoryczne o niskiej wartości stymulacyjnej” (Strelau i Zawadzki, 

1993, s. 327) 

 Reaktywność Emocjonalna (RE) - jest zdefiniowana jako „tendencja 

jednostki do intensywnego reagowania na emocjogenne bodźce, 

wyrażająca się w dużej wrażliwości emocjonalnej i małej odporności 

emocjonalnej” (Strelau i Zawadzki, 1993, s. 327). 

 Wytrzymałość (WT) - jest to „zdolność do adekwatnego reagowania 

na sytuacje wymagające długotrwałego lub bardzo stymulującego działania 

oraz zdolność do działania w warunkach silnej stymulacji zewnętrznej” 

(Strelau i Zawadzki, 1993, s. 327). 

 Aktywność (AK) – „tendencja jednostki do podejmowania zachowań 

o dużej wartości stymulacyjnej lub zachowań prowadzących do osiągnięcia 

silnej stymulacji zewnętrznej” (Strelau i Zawadzki, 1993, s. 327). 

Za przydatnością inwentarza FCZ – KT do stosowania w praktyce 

psychologicznej przemawiają następujące argumenty: cechy temperamentu 

odgrywają istotną rolę w procesie adaptacji jednostki do wymagań 

środowiska (zwłaszcza zawodowego i szkolnego), mając przydatność 

informacyjną między innymi dla profilaktyki psychologicznej. Może to 

zapobiegać niedostosowaniu jednostki do środowiska zawodowego, 
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przejawiającego się w awaryjności pracy i/lub negatywnych 

konsekwencjach zdrowotnych (Strelau, 1995a; Strelau i Eliasz, 1994). 

Narzędzie oparte jest o jedną z najbardziej rozwiniętych                       

i empirycznie potwierdzonych koncepcji temperamentu, umożliwiając 

możliwie dokładną predykcję zachowania (por. Strelau, 1985, 1993). 

Kwestionariusz spełnia standardy dobrego metodologicznie 

narzędzia psychometrycznego, wnosząc możliwości pomiarowe,  jakimi 

nie dysponuje większość podobnych narzędzi: możliwość pełnej 

charakterystyki temperamentu i wnioskowania o możliwościach jednostki 

w oparciu o poszczególne cechy, jak i strukturę temperamentu. 

 5.4  Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) 

Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) został stworzony 

przez Aarona Antonovsky’ego i opublikowany w 1983 r. (Antonovsky, 

1987, 1993, 1995). Służy do pomiaru siły poczucia koherencji. Powstał       

w oparciu o wywiady kliniczne i pozostaje w ścisłym związku                     

z założeniami teoretycznymi, stanowiąc integralną część całej koncepcji, 

poczucia koherencji (sense of coherence – SOC). 

 W swych późniejszych opracowaniach (Antonovsky, 1984, 1987, 

1995) autor zdefiniował konstrukt jako „globalną orientację człowieka 

wyrażającą stopień, w jakim człowiek ma dojmujące, trwałe, choć 

dynamiczne poczucie pewności, że: bodźce napływające w ciągu życia       

ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego dają się ustrukturalizować, 

przewidzieć i wytłumaczyć; posiada się środki pozwalające na sprostanie 

wymaganiom ze strony bodźców; wymagania traktowane są jako 

wyzwanie warte wysiłku i zaangażowania. 
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W poczuciu koherencji wyróżnione są trzy zasadnicze komponenty: 

zrozumiałość (comprehensibility), zaradność (manageability), sensowność 

(meaningfulness). 

Zrozumiałość wyraża poznawczy aspekt sytuacji, w jakiej znajduje 

się osoba i leży u podłoża zdolności i spostrzegania napływających 

informacji jako ustrukturalizowanych, spójnych i dających się 

wytłumaczyć. 

Zaradność jest komponentem o charakterze instrumentalnym, 

opisywanym jako poczucie posiadania możliwości (zasobów) radzenia 

sobie z wymaganiami życiowymi i możliwości aktywnego wpływania na 

sytuację, w jakiej osoba się znajduje. 

Sensowność odnosi się do przekonania, że warto się angażować, 

inwestować energię w swoje życie i jego wyzwania. Jest to właściwość       

o charakterze emocjonalno-motywacyjnym, oznaczająca poczucie wartości 

życia, wolę życia, dzięki której osoba traktuje swoje działania jako mające 

sens. 

Pomiar poszczególnych komponentów poczucia koherencji odbywa 

się oddzielnie, choć nie są to wymiary niezależne. Autor uważa, że 

najważniejsze jest poczucie sensowności, gdyż ma ono największy wpływ 

na pozostałe. 

Badania empiryczne nad konstruktem poczucia koherencji wykazują, 

że będąc kluczową zmienną dla procesów osiągania, ochrony                        

i przywracania zdrowia, wpływa ono pozytywnie bezpośrednio i pośrednio 

na zdrowie, efektywność radzenia sobie ze stresorami, ocenę pierwotną 

stresorów (Pasikowski, 2000; Sęk, Pasikowski, 2001).  

Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) składa się z 29 

pozycji testowych, które mają postać zdań pytających. Każdej pozycji 

odpowiada 7-punktowa skala szacunkowa (zakres punktacji wynosi od 1 do 

7) z opisanymi krańcami. W niektórych pozycjach punktacja jest 
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odwrócona, co oznacza, że rzeczywiste wartości wyników należy zliczać     

z  przeciwnego bieguna skali (np. wynikowi 7 przypisujemy wartość 1 

itd.). Na wynik ogólny składa się suma punktów uzyskanych przez osobę 

badaną w poszczególnych pozycjach. 

Rezultaty przeprowadzonych dotąd analiz empirycznych                     

i teoretycznych sugerują wysoką trafność kwestionariusza. 

 5.5  Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (General Health 
Questionnaire - GHQ) 

Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ) został tak 

skonstruowany, by spełniał funkcję testu skriningowego i mógł być 

samodzielnie wypełniany przez badanego. Dużą zaletą GHQ jest jego 

wielka popularność na świecie, umożliwiająca porównywanie wyników 

własnych z tymi, które są uzyskiwane przez innych badaczy. Koncentruje 

się on na psychologicznych aspektach stanu zdrowia. Kwestionariusz jest 

bardziej czuły na chwilowe zmiany normalnego funkcjonowania, niż na 

trwałe cechy. Odnosi się do dwóch głównych kategorii zjawisk: 

niezdolności do utrzymania normalnego funkcjonowania oraz 

występowania psychologicznego dystresu. Wykrywa zaburzenia, których 

okres występowania jest krótszy niż dwa tygodnie, co uniemożliwia 

uznanie ich jako klinicznie istotnych. GHQ ma służyć uzyskaniu 

odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu badany odczuwa różnicę pomiędzy 

stanem aktualnym a tym, który występuje zazwyczaj. 

GHQ stosuje się przede wszystkim: a) w sytuacji, kiedy choroba ma 

status kategorii, służąc wówczas do szacunkowego obliczania 

częstotliwości występowania choroby w danej populacji; b) jako narzędzie 

służące do wykrywania przypadków „ukrytej choroby psychicznej”            
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w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. Wskaźniki liczbowe 

uzyskane w wyniku przeprowadzenia badania to zarówno wynik ogólny,      

a także profil objawów pacjenta. Możliwe jest porównanie dwóch grup ze 

względu na ich zdrowie psychiczne, spełniających lub nie, kryteria 

zaburzeń psychiatrycznych. Możliwe jest też porównanie liczby zaburzeń 

w dwóch populacjach z wykorzystaniem miar tendencji centralnej (średnia, 

mediana) i dyspersji (odchylenie standardowe, przedział 

międzykwartylowy) wyników, uzyskanych w każdej z tych populacji. Daną 

populację można poddawać badaniu przy różnych okazjach, co daje obraz 

zmian zaburzeń psychicznych w czasie. 

Każda pozycja kwestionariusza dotyczy tego, czy respondent 

doświadczał ostatnio określonego objawu lub czy zachowywał się we 

wskazany w pytaniu sposób. Odpowiedzi na czteropunktowej skali od 

„mniej niż zwykle” do „znacznie bardziej niż zwykle” mogą być zliczane 

na dwa sposoby. Zależy to od sposobu traktowania skali: jako likertowskiej 

(przypisując wagę każdej pozycji) lub jako dychotomicznej 

(selekcjonującej jedynie patologiczne odchylenia od normy). Druga            

z wymienionych nazwana została punktacją GHQ od nazwy samego 

kwestionariusza. 

Veroff, Feld i Gurin (1962) zbadali grupę 542 Amerykanów, którzy 

mieli być reprezentatywną próbą populacji amerykańskiej nie poddawanej 

hospitalizacji. Zastosowano metodę wywiadu, który obejmował 19 

obszarów, które odnosiły się do wszystkich możliwych aspektów 

przystosowania i dystresu. W wyniku zastosowania analizy czynnikowej 

wyodrębniono cztery czynniki: 

1) „poczucie psychologicznego niepokoju”, 

2) „poczucie bycia nieszczęśliwym”, 

3) „nieadekwatność społeczna”, 

4) „brak poczucia tożsamości”. 
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Zarówno kwestionariusz GHQ – 12, jak i GHQ – 28 był tłumaczony 

niezależnie przez kilka osób; GHQ – 12 przez 3 osoby, GHQ – 28 przez 4 

osoby. Większość pozycji kwestionariusza przetłumaczono tak samo.          

W kilku przypadkach wątpliwych uzyskano zgodność, poprzez analizę 

treściową innych pytań, wchodzących w skład kwestionariusza oraz analizę 

budowy i treści podstawowej, 60-pytaniowej wersji kwestionariusza,          

z której pochodzą wersje skrócone. By ocenić poprawność tłumaczenia, 

przebadano studentów IV i V roku anglistyki przy użyciu kwestionariuszy 

w angielskiej i polskiej wersji językowej. Dokonano oceny istotności 

różnic między wynikami, uzyskanymi w obydwu wersjach,                         

z zastosowaniem testu t dla zmiennych skorelowanych. Obliczono też          

i oceniono współczynniki korelacji (r Pearsona) pomiędzy wynikami 

angielskiej i polskiej wersji oraz dokonano analizy rozkładów wielkości 

różnic w wynikach. Po zastosowania testu t nie stwierdzono żadnych 

istotnych statystycznie różnic pomiędzy wynikami angielskiej i polskiej 

wersji kwestionariusza GHQ-12. Analiza korelacyjna wskazała jednak, że 

współczynniki korelacji pomiędzy wynikami wersji oryginalnej i polskiej 

nie były wysokie.  

Współczynniki korelacji pomiędzy wynikami badania 

kwestionariuszem GHQ-28, w obu wersjach językowych, były z reguły 

wyższe niż w przypadku kwestionariusza GHQ-12. Wielkości istotnych 

współczynników korelacji mieściły się w granicach 0,468 – 0,936,               

a istotność połowy z nich nie była niższa niż 0,001. Wskazuje to, iż osoby, 

które uzyskały wysoki wynik w badaniu oryginalnym kwestionariuszem 

uzyskały też wysoki wynik w kwestionariuszu polskim oraz że osoby 

osiągające niski wynik w badaniu kwestionariuszem w wersji angielskiej 

miały również niższy wynik – w porównaniu z innymi osobami –              

w polskiej wersji językowej GHQ-28. 

 Do pomiaru stanu zdrowia badanych wykorzystano General Health 
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Questionnaire (GHQ-28) D. Goldberga i P. Williamsa w polskiej adaptacji 

Z. Makowskiej i D. Merecz o nazwie Kwestionariusz Ogólnego Stanu 

Zdrowia. Wersja ta składa się z 28 itemów i 4 skal - A,B,C,D. Są to: 

A) Symptomy somatyczne (7 itemów); 

B) Niepokój - Bezsenność (7 itemów); 

C) Zaburzenia funkcjonowania (7 itemów); 

D) Symptomy depresji (7 itemów). 

 Kwestionariusz Goldberga został użyty w tych badaniach, ponieważ 

dotyczy wymiarów somatycznego, psychicznego i społecznego życia 

człowieka. Jest to zgodne z ujęciem zdrowia w kategoriach modelu 

biopsychospołecznego. 

 5.6  Osoby badane 

Badaniami objęto 137 pracowników, 71 w grupie eksperymentalnej    

i 66 w grupie kontrolnej. Do analiz statystycznych przyjęto kompletne 

wyniki badań 60 osób z grupy eksperymentalnej i 60 z grupy kontrolnej. 

Pozostałe wyniki zostały wykluczone z analiz z powodu przerwania 

treningu przez uczestników, oraz braków danych w kwestionariuszach. 

W skład grupy eksperymentalnej weszło 60 kobiet w wieku od 26 do 

52 lat, 68,3(3) % z wykształceniem wyższym i 31,6(6) % z wykształceniem 

średnim. W grupie kontrolnej znalazło się 60 kobiet w wieku od 26 do 56 

lat, 65 % z wykształceniem wyższym i 35 % z wykształceniem średnim. 

Wartości wyników średnich i odchyleń standartowych uzyskane w obu 

grupach badawczych nie wykazują istotnych statystycznie różnic, co jest 

dowodem homogeniczności obu grup. 

Po przeprowadzeniu pierwszego pomiaru sprawdzono, czy pomiędzy 
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obiema grupami występują istotne różnice ze względu na wiek                     

i wykształcenie. Wykazując brak istotnych różnic w zakresie tych 

zmiennych, osoby z grupy eksperymentalnej poddano treningowi, 

dokonując każdorazowo w tym samym czasie, pomiarów zmiennych w obu 

grupach badawczych z użyciem zastosowanych wcześniej kwestionariuszy, 

w okresie 1 tygodnia i 1 miesiąca od zakończenia cyklu treningowego. 

 Przeprowadzone analizy porównawcze wyróżnionych zmiennych 

dokonywane były każdorazowo z dbałością o stwierdzenie możliwości 

zastosowania technik parametrycznych w oparciu o stwierdzenie 

normalności rozkładu danych surowych. 

 5.7  Procedura 

Badania empiryczne przeprowadzone zostały w okresie: maj 2006r. - 

marzec 2007r. w Krakowie. Miejscem badań była Akademia Górniczo-

Hutnicza. Uczestnikami były kobiety, będące pracownikami administracji 

tej uczelni, które zgodziły się wziąć udział w treningu podczas godzin 

pracy. Pozwolenie na taki przebieg programu badawczego zostało wydane 

przez władze uczelni. Każdą z osób poinformowano o celu, przedmiocie          

i przebiegu badania oraz o zasadach i istocie prowadzenia Treningu 

Regulacji Emocji. Na cykl treningowy składało się 5 sesji, trwających 

około 1,5 godziny, odbywających się w odstępie 1 tygodnia. Zajęcia 

prowadził trener–terapeuta, którym była inna osoba niż badacz. Założono, 

że ochotniczki są osobami zdrowymi psychicznie, a warunkiem 

uczestnictwa była gotowość do wzięcia udziału w treningu i do 

wypełnienia kwestionariuszy psychologicznych. Osoby chętne zostały 

wpisane na listę, na podstawie której rozlosowano je do dwóch grup 
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badawczych. Osoby przydzielone do grupy eksperymentalnej zostały 

poddane treningowi, natomiast osoby z drugiej grupy otrzymały 

informację, że trening będzie się odbywał po zakończeniu programu przez 

osoby w pierwszej grupie. 

Przeprowadzono trzy pomiary, by móc obserwować dynamikę 

ewentualnych zmian w czasie. Z grupy badanych została utworzona grupa 

eksperymentalna oraz grupa kontrolna. Eksperyment przebiegał                  

w następujący sposób: 

Grupa eksperymentalna: POMIAR 1 – TRENING – POMIAR 2 – 

POMIAR 3 

Grupa kontrolna: POMIAR 1 - - - - - - - - - - POMIAR 2 – POMIAR 3 

 Badani z grupy eksperymentalnej wypełniali kwestionariusze przed 

pierwszą sesją treningu (POMIAR 1), po czym brali udział w pięciu 

cotygodniowych sesjach (TRENING). Następnie, tydzień po ostatniej sesji 

ponownie wypełniali kwestionariusze (POMIAR 2) oraz trzeci raz - 

miesiąc po całym cyklu treningowym (POMIAR 3). Pierwszy pomiar miał 

miejsce w dniu pierwszej sesji, tuż przed rozpoczęciem treningu. 

W instrukcji zastosowano procedurę maskującą rzeczywisty cel 

badania, aby zapobiec ewentualnemu wpływowi oczekiwań osób badanych 

na uzyskiwane rezultaty. Po zakończeniu całego programu uczestnicy 

zostali poinformowani o rzeczywistym celu badania, a osobom z grupy 

kontrolnej wyjaśniono powód niezastosowania treningu. 

Przed pierwszym pomiarem osobom z obu grup badanych 

przedstawiano instrukcję, w której określono, że badania dotyczą sposobów 

relaksowania się. Poinformowano, że udział w badaniach jest dobrowolny, 

w każdym momencie można z nich zrezygnować, a wszelkie dodatkowe 

informacje zostaną udzielone po zakończeniu programu. W ramach 

programu badawczego wszystkie osoby wezmą udział w pięciu 

cotygodniowych sesjach treningowych (ok. półtorej godziny jedna),           
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ze względu na dużą grupę osób, zostaną wyodrębnione 2 grupy, dla których 

trening zostanie przeprowadzony w różnym terminie. Wszystkie osoby       

3-krotnie będą w tym samym okresie wypełniać zastaw kwestionariuszy 

psychologicznych. Dla osób z pierwszej grupy odbywać się to będzie przed 

serią sesji treningowych, tydzień po piątej sesji i miesiąc po niej. Osoby 

badane z drugiej grupy kontrolnej wypełniały kwestionariusze trzykrotnie, 

w tym samym czasie co osoby z grupy eksperymentalnej, w wyznaczonych 

przez badającego dniach. Tak samo też postępowały one z wypełnionymi 

kwestionariuszami. 

W kwestionariuszu CISS-SSC przedstawiono instrukcję dotyczącą 

wyobrażeniowego zadania. Brzmiała ona następująco: „Poniżej 

przedstawione są sposoby reagowania ludzi na różne trudne, stresowe 

sytuacje. Chcielibyśmy, aby Pani przedstawiła swoje reakcje                       

w następującej sytuacji: Będąc przed szczególnie trudnym i ważnym 

zadaniem, od którego zależy pomyślność dalszej Pani drogi zawodowej, 

dowiaduje się Pani, że jego termin został przesunięty na wcześniejszy, bez 

możliwości zmiany. Wie Pani, że nie wystarczy czasu na pełne 

przygotowanie się...”. 

W celu zweryfikowania postawionych hipotez badawczych 

zastosowano cztery rodzaje strategii badawczych, określających sposób 

prowadzenia badań, oraz wykorzystywane w późniejszym etapie procedury 

analizy wyników. Strategie te przedstawiono na poniższych schematach 

obrazujących ich ujęcie modelowe. 
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1) Model eksperymentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Model badawczy – analiza wpływu zmiennych temperamentalnych          

i osobowościowych na efektywność radzenia sobie ze stresem w grupie 

eksperymentalnej  

 

Porównanie pomiarów 1 i 2 

 

 

 

Porównanie pomiarów 1 i 3 

 

 

 

 

3) Model badawczy – analiza skupień wyodrębnionych na podstawie 

efektów treningu (dla grupy eksperymentalnej) 

 

Pomiar 3 

Grupa 
eksperymentalna 

CISS, 
CISS-SSE, 

GHQ 

CISS, 
CISS-SSE, 

GHQ 

Trening 
Regulacji 
Emocji 

FCZ-KT, SOC 
CISS, CISS-
SSE, GHQ 

Pomiar 1 Pomiar 2 

Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 

Grupa 
kontrolna 

CISS, 
CISS-SSE, 

GHQ 

CISS, 
CISS-SSE, 

GHQ 

FCZ-KT, SOC 
CISS, CISS-
SSE, GHQ 

Zmienne niezależne: 
wymiary FCZ-KT, SOC 

Zmienne zależne: 
wymiary CISS, CISS-SSE, GHQ 

Zmienne niezależne: 
wymiary FCZ-KT, SOC 

Zmienne zależne: 
wymiary CISS, CISS-SSE, GHQ 
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a. Analiza skupień dla określenia relacji wewnętrznych pomiędzy 

poszczególnymi wymiarami dla zmiennych zależnych 

 

 

 

 

 

b. Analiza skupień przypadków pod względem ich cech 

charakterystycznych oraz zależności od zmiennych niezależnych 

 

 

 

 

 

 

 

4) Analiza efektów dodatkowych. Zależności pomiędzy poszczególnymi 

zmiennymi zależnymi (dla grupy eksperymentalnej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza metodą drzew dla skal 
wewnętrznych kwestionariuszy CISS, 

CISS-SSE, GHQ 

Zmienne niezależne: 
wymiary FCZ-KT, SOC 

Wpływ na zmienne zależne: 
wymiary CISS, CISS-SSE, 

w obrębie trzech wyróżnionych 
skupień 

Zmienne niezależne: 
wymiary FCZ-KT, SOC 

Wpływ na zmienne zależne: 
wymiary GHQ 

W obrębie trzech wyróżnionych 
skupień 

Wymiary GHQ Wpływ na 
wymiary CISS, CISS-SSE 

W obrębie trzech wyróżnionych 
skupień 

Analiza macierzy korelacyjnej dla 
zmiennych zależnych 

CISS, CISS-SSE, GHQ 
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 5.8  Interwencja własna – Trening Regulacji Emocji 

Najważniejszą, całościową metodą służącą jako podstawa 

teoretyczna, określającą w dużej mierze istotę Treningu Regulacji Emocji 

jest Terapia Skoncentrowana na Emocjach L.S. Greenberga (2002).             

W konstruowaniu TRE zastosowano także inne metody: MBCT 

(Mindfulness Based Cognitive Therapy) i most emocjonalno-somatyczny. 

Trening Regulacji Emocji przeprowadza się w pozycji leżącej. 

Typowa sesja TRE rozpoczyna się od krótkiej relaksacji, prowadzonej pod 

kierunkiem trenera. Nie stosuje się tu osobnej, wyodrębnionej techniki 

relaksacyjnej, która na przykład w programach multimodalnych 

jednorazowo trwa około 20-30 minut. Są stosowane jedynie elementy 

relaksacji (2-3 min.), polegające na rozluźnieniu ciała, co służy ułatwieniu 

odczuwania napływających wrażeń i stopniowemu osiąganiu stanu 

odprężenia. Następnie, osoba jest proszona o rozpoczęcie swobodnego 

pogłębionego oddychania. Tempo i głębokość oddechu dostosowane są do 

możliwości osoby, przy czym zaleca się, by oddychać głębiej i wolniej niż 

zazwyczaj. Celem jest tu wstępne wyciszenie się osoby, a także 

umożliwienie jej zwrócenia uwagi na procesy psychiczne i cielesne. 

Skupienie się na własnym oddechu ma ułatwić pogłębioną samoobserwację 

oraz umożliwić swobodne przekierowywanie uwagi na pojawiające się 

różnorodne doznania. W początkowym etapie treningu, który zależnie od 

gotowości i możliwości osoby, może obejmować od jednej do paru sesji, 

wystarczy dopuszczanie pojawiających się myśli, emocji i doznań poprzez 

ich akceptację i stosunkowo bierne „przyglądanie” się im. Ważne by w tej 

fazie procesu oswoić się z napływającymi doznaniami psychicznymi             

i cielesnymi, a także wstrzymać się od ich analizy i oceny. 

Jak już zostało powiedziane, podczas TRE uwaga początkowo 
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koncentrowana jest na oddechu, po czym przekierowywana jest na 

wewnętrzne, także cielesne odczucia. Technika ta zbliżona jest do terapii 

poznawczej opartej na medytacji mindfulness, gdzie trenuje się 

doświadczanie strumienia pojawiających się myśli, bez jego przerywania 

spowodowanego oceną lub wewnętrznym odrzuceniem danej treści. Jest to 

rodzaj otwarcia się na pojawiające się z chwili na chwilę stany i procesy 

umysłowe. Zadaniem uczestnika medytacji jest z jednej strony 

dopuszczanie, a z drugiej nie przywiązywanie się do treści pojawiających 

się doświadczeń, czyli traktowanie ich w sposób obojętny. Istotne jest też 

zaniechanie zbędnych rozmyślań i pozwolenie sobie na swobodną 

obserwację siebie, by w rezultacie przełamywać nieadaptacyjne schematy 

myślenia. 

W Treningu Regulacji Emocji w sposób elastyczny skłania się 

uczestników do dopuszczania doświadczanych treści (myśli, odczuć itp.). 

Stopniowo, zwykle po 1-2 sesjach, może to przechodzić w proces 

polegający na uświadamianiu sobie tego co się doświadcza i w narracyjny 

opis pojawiających się doznań, co jest analogiczne do fazy uświadamiania 

sobie tego co pojawia się w polu doświadczenia w podejściu Greenberga. 

Ma to szczególne znaczenie, gdy napływające doznania stają się na 

tyle wyraźne i intensywne, że samo ich akceptowanie nie powoduje ich 

znikania lub przepływania przez umysł doświadczającej osoby. Niektóre     

z doznań mogą być na tyle intensywne, że osoba czuje się zablokowana 

przez pojawiające się odczucie, które trener pomaga rozpoznać. W dalszej 

części treningu uczestnik rozwija umiejętności swobodnego i płynnego 

podążania za strumieniem pojawiających się doznań. W przypadku 

pojawienia się niepożądanych i zagrażających treści, po ich uświadomieniu 

sobie, zachodzi ich regulowanie jak w fazie regulacji emocji opisanej przez 

Greenberga. 

Jako pomoc w rozpoznaniu i regulacji pojawiających się doznań 
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stosowana jest technika mostu emocjonalno-somatycznego. Trener pomaga 

osobie doświadczającej poprzez empatyczne prowadzenie: „Pozwól sobie 

doświadczyć tego odczucia i uświadomić sobie co ono w sobie zawiera – 

jakie emocje, myśli, wspomnienia” lub użycie formuły stosowanej               

w technice mostu: „Pozwól sobie doświadczyć tej emocji. Pozwól sobie 

skontaktować się z nią wewnętrznie, może podobnej emocji doświadczałeś 

już wcześniej, w innej sytuacji. Nie musisz się spieszyć, masz teraz czas, 

odpręż się i pozwól tej emocji doświadczanej obecnie, a może też               

w przeszłości, wypełnić Cię.” Po rozpoznaniu konkretnej emocji lub myśli 

związanej z doznaniem cielesnym i uwolnieniu się od niej poprzez 

regulację, zwykle następuje powrót do swobodnego oddechu i bierne 

czekanie na inne pojawiające się doznania. Jeśli samo uświadomienie sobie 

czym są pojawiające się w umyśle i w ciele doznania, wyrażenie ich           

w słowach oraz ich regulacja nie dają pożądanej zmiany w ich 

doświadczaniu (np. osoba doświadcza narastającego lęku lub szeregu 

powiązanych ze sobą emocji), trener-terapeuta pomaga w przemianie 

emocji (podobnie jak w fazie III u Greenberga), poprzez podanie 

instrukcję. Stanowi ona uzupełnienie stosowanej w technice mostu, 

instrukcji służącej ułatwieniu dopuszczania różnorodnych doznań. Jej 

celem jest pomoc w uświadomieniu, odreagowaniu oraz transformacji 

emocji. Brzmi ona: „kiedy policzę od 3 do 1, cofniesz się do momentu, 

kiedy po raz pierwszy doświadczyłeś tej emocji (lub odczucia w ciele: 

wymienia się konkretną, aktualnie doznawaną emocję lub odczucie 

cielesne) i uwolnisz się od niej, 3, 2, 1...”. Jest to element niedyrektywnej 

sugestii, która służy ułatwieniu transformacji na poziomie emocjonalnym 

(np. jako sposób pomocy w uwalnianiu się od przykrych emocji), 

jednocześnie stanowi element wsparcia emocjonalnego o charakterze 

pozytywnego wzmocnienia ze strony trenera-terapeuty. 
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Zastosowanie takiej instrukcji służy uczestnikowi treningu pomocą 

w uzyskaniu uwolnienia od wcześniej doznawanego odczucia lub zmianę    

w nim, np. poprzez przypomnienie sobie sytuacji, w której taka emocja 

pojawiała się wcześniej. Chodzi o takie dopuszczenie emocji i związanych 

z nimi treści, by ułatwić przemianę nieadaptacyjnych sposobów 

reagowania emocjonalnego. TRE jest interwencją umożliwiającą pracę        

z emocjami, także z intensywnymi i trudnymi w znaczeniu subiektywnym 

dla osób poddających się interwencji. Podobnie jest z wykorzystaniem 

oddechu. Może on pełnić dalszy element pośredniczący i przygotowujący 

do pogłębionych etapów treningu, ale też umożliwiać rozpoznawanie 

emocji poprzez doświadczanie ich bezpośrednio lub za pośrednictwem 

myśli, wspomnień, itp. 

W końcowym etapie takiego ćwiczenia, zwykle po 1 – 1,5 godzinie, 

osoba powraca do stanu rozluźnienia i swobodnego oddychania, czemu 

może towarzyszyć doświadczanie stanu mindfulness. W wyniku 

stosowania treningu oczekiwane jest nauczenie uczestników trzech 

wyróżnionych przez Greeenberga zasad pracy z emocjami: ich 

świadomości, regulacji i transformacji. Ważną rolę może pełnić tu 

otwartość na nowe doświadczenie pozwalająca na zmianę kontekstu,          

w jakim osoby postrzegają swe problemy. To z kolei powinno spowodować 

zmianę subiektywnego odbioru sytuacji stresowych i prowadzić do spadku 

napięcia emocjonalnego i poziomu dystresu. Oczekiwanym efektem jest 

zmiana funkcjonowania osoby wyrażająca się na przykład w lepszym 

doborze i stosowaniu strategii radzenia sobie, by umożliwić dominację 

bardziej aktywnych i adaptacyjnych sposobów radzenia sobie. 
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 5.9  Zmienne 

Zmienną niezależną jest zastosowanie lub brak treningu. Zmiennymi 

zależnymi są:  

a) przyrost strategii składających się na styl, skoncentrowanych na: zadaniu 

(PSZ), emocjach (PSE), unikaniu (PSU). W przypadku ostaniego                 

z wymienionych stylów, rozróżniamy dwa podstyle: poszukiwanie 

kontaktów towarzyskich (PPKT) i angażowanie się w czynności zastępcze 

(PACZ);  

b) przyrost strategii radzenia sobie w sytuacji zmagania się z powierzonym 

zadaniem zawodowym. Wyróżniamy tu: przyrost strategii 

skoncentrowanych na: zadaniu (PSZ-S), emocjach (PSE-S) i unikaniu 

(PSU-S). 

c) kolejną grupą zmiennych zależnych są przyrosty wskaźników zdrowia: 

- symptomów somatycznych (PG-A), 

- symptomów niepokoju-bezsenności (PG-B), 

- zaburzeń funkcjonowania (PG-C), 

- symptomów depresji (PG-D), 

- wskaźnika ogólnego (P-G). 

 

Zmienne związane z predyktorami zmian w tendencjach do stosowania 

określonych sposobów radzenia sobie i wskaźników zdrowia stanowią: 

WT - Wytrzymałość, RE – Reaktywność Emocjonalna, WS - Wrażliwość 

Sensoryczna, PE – Perseweratywność, ŻW – Żwawość, AK – Aktywność; 

PZR – poczucie zrozumiałości, PZ – poczucie zaradności, PS - poczucie 

sensowności. 
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ROZDZIAŁ 6 

 6  WYNIKI 

 6.1  Ocena zmian stylów radzenia sobie i strategii radzenia sobie 
ze wskazanym przez badacza wyobrażonym zadaniem 
zawodowym 

W tym paragrafie zostaną przedstawione wyniki w poszczególnych 

wymiarach kwestionariuszy CISS i CISS-SSC uzyskane od badanych          

z grupy eksperymentalnej i kontrolnej w trzech punktach czasowych 

POMIAR 1, POMIAR 2 i POMIAR 3. Wartości średnich, odchyleń 

standardowych, wartości współczynników t, p, stopni swobody oraz ilorazu 

F wariancji i p wariancji zamieszczono w Tabelach 2 i 9. 

W podrozdziałach 6.1 i 6.2 zaprezentowane zostaną wyniki badań 

dotyczące wpływu Treningu Regulacji Emocji na zmiany sposobów 

radzenia sobie ze stresem. Dane zostały zebrane za pomocą 

kwestionariuszy CISS i CISS-SSC. 

 

Istotności różnic w wynikach CISS, CISS-SSC między obu grupami 

w pierwszym pomiarze (przed zastosowaniem treningu) zamieszczono       

w Tabeli 1. W celu stwierdzenia, czy pomiędzy grupami eksperymentalną      

i kontrolną występują jakiekolwiek różnice w obrębie stylów i strategii 

radzenia sobie przed przeprowadzeniem procedury treningowej, 

przeprowadzono porównanie wstępnych wyników uzyskiwanych przez 

osoby badane w kwestionariuszach CISS i CISS-SSC. Porównanie 

przeprowadzono z wykorzystaniem testu t dla każdego z wymiarów 

kwestionariuszowych osobno. Wyniki testu t jako mniej wrażliwego na 
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występowanie potencjalnych różnic międzygrupowych zostały 

potwierdzone za pomocą analizy wariancji wewnętrznej (iloraz F 

wariancji). Stwierdzenie braku różnic pomiędzy grupami w takiej sytuacji 

jest istotne ze względu na możliwość prowadzenia dalszych pomiarów 

uwzględniających wyniki w kwestionariuszach CISS i CISS-SSC jako 

zmiennych zależnych w toku procedury eksperymentalnej.  
Testy dla prób niezależnych (Arkusz1 w Skoroszyt.list.1.popr.stw)
Uwaga: Zmienne traktowane są jako niezależne próby.

Grupa 1  wz. Grupy 2
Średnia
Grupa 1

Średnia
Grupa 2

t df p N ważnych
Grupa 1

N ważnych
Grupa 2

Odch.std.
Grupa 1

Odch.std.
Grupa 2

iloraz F
Warianc.

p
Warianc.

SZ1 vs. SZ1(k)

SE1 vs. SE1(k)

SU1 vs. SU1(k)

ACZ1 vs. ACZ1(k)

PKT1 vs. PKT1(k)

SZ-S1 vs. SZ-S1(k)

SE-S1 vs. SE-S1(k)

SU-S1 vs. SU-S1(k)

57,467 55,083 1,683 118 0,095 60 60 7,453 8,045 1,165 0,559
46,283 46,767 -0,239 118 0,812 60 60 12,348 9,642 1,640 0,060
44,917 44,667 0,149 118 0,882 60 60 8,720 9,630 1,219 0,448
23,967 21,867 1,716 118 0,089 60 60 7,304 6,044 1,461 0,148
17,000 16,600 0,515 118 0,607 60 60 4,294 4,211 1,040 0,881
26,667 26,117 0,664 118 0,508 60 60 4,671 4,400 1,127 0,647
20,267 20,867 -0,512 118 0,610 60 60 7,401 5,261 1,979 0,010
17,867 18,133 -0,278 118 0,782 60 60 5,631 4,859 1,343 0,260  

Tabela 1: Istotności różnic w wynikach kwestionariuszy CISS i CISS-SSC między 
obiema grupami w pierwszym pomiarze (przed zastosowaniem treningu). 

 

Oznaczenia skrótów w Tabeli 1. 

SZ1 vs. SZ1(k) – porównanie częstości wyboru strategii skoncentrowanych 

na zadaniu w grupach eksperymentalnej i kontrolnej w POMIARZE 1. 

SE1 vs. SE1(k) – porównanie częstości wyboru strategii skoncentrowanych 

na emocjach w grupach eksperymentalnej i kontrolnej w POMIARZE 1. 

SU1 vs. SU1(k) – porównanie częstości wyboru strategii 

skoncentrowanych na zadaniu w grupach eksperymentalnej i kontrolnej      

w POMIARZE 1. 

ACZ1 vs. ACZ1(k) – porównanie częstości wyboru strategii 

skoncentrowanych na unikaniu (w podstylu: angażowanie się w czynności 

zastępcze) w grupach eksperymentalnej i kontrolnej w POMIARZE 1. 

PKT1 vs. PKT1(k) – porównanie częstości wyboru strategii 

skoncentrowanych na unikaniu (w podstylu: poszukiwanie kontaktów 

towarzyskich) w grupach eksperymentalnej i kontrolnej w POMIARZE 1. 
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SZ-S1 vs. SZ-S1(k) – porównanie częstości wyboru strategii 

skoncentrowanych na zadaniu w zmaganiu się z zadaniem zawodowym     

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej w POMIARZE1. 

SE-S1 vs. SE-S1(k) – porównanie częstości wyboru strategii 

skoncentrowanych na emocjach w zmaganiu się z zadaniem zawodowym    

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej w POMIARZE 1. 

SU-S1 vs. SU-S1(k) – porównanie częstości wyboru strategii 

skoncentrowanych na unikaniu w zmaganiu się z zadaniem zawodowym    

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej w POMIARZE 1. 

 

 Wykazano brak istotnych statystycznie różnic w wynikach 

poszczególnych podskal kwestionariuszy CISS, CISS-SSC między obiema 

grupami badanych. 

 6.1.1  Ocena zmian stylów radzenia sobie ze stresem w obu grupach 
badanych 

W celu stwierdzenia różnic pomiędzy grupami eksperymentalną         

i kontrolną, występujących w kolejnych pomiarach, zastosowano analizę 

porównawczą uwzględniającą różnice w wynikach pomiędzy pomiarami: 

drugim i pierwszym oraz trzecim i pierwszym. Pomiar pierwszy 

przeprowadzony przed procedurą eksperymentalną stanowi w tym 

przypadku punkt odniesienia ze względu na stwierdzony wcześniej brak 

wstępnych różnic pomiędzy grupami eksperymentalną i kontrolną. Wobec 

powyższego, porównywane w analizie wartości stanowią przedstawienie 

zmian w obrębie stylów i strategii zachodzących w obrębie poszczególnych 

zmiennych, nie zaś surowych wartości uzyskiwanych w poszczególnych 

wymiarach. Porównania grup dokonano z wykorzystaniem testu t w celu 
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uzyskania wyników jak najbardziej pewnych4. Także ze względu na 

stosunkowo prostą matrycę porównawczą (dwie grupy porównywane ze 

względu na jedną zmienną) zastosowanie testu t uznano za najbardziej 

właściwe. 

Testy dla prób niezależnych (Arkusz1 w Skoroszyt.list.1.stw)
Uwaga: Zmienne traktowane są jako niezależne próby.

Grupa 1  wz. Grupy 2
Średnia
Grupa 1

Średnia
Grupa 2

t df p N ważnych
Grupa 1

N ważnych
Grupa 2

Odch.std.
Grupa 1

Odch.std.
Grupa 2

iloraz F
Warianc.

p
Warianc.

PSZ(2-1) vs. PSZ(2-1)(k)

PSZ(3-1) vs. PSZ(3-1)(k)

PSE(2-1) vs. PSE(2-1)(k)

PSE(3-1) vs. PSE(3-1)(k)

PSU(2-1) vs. PSU(2-1)(k)

PSU(3-1) vs. PSU(3-1)(k)

PACZ(2-1) vs. PACZ(2-1)(k)

PACZ(3-1) vs. PACZ(3-1)(k)

PPKT(2-1) vs. PPKT(2-1)(k)

PPKT(3-1) vs. PPKT(3-1)(k)

1,283 0,267 1,165 118 0,246 60 60 5,567 3,835 2,107 0,000
2,100 -0,350 2,811 118 0,006 60 60 5,920 3,246 3,326 0,000

-0,233 -0,200 -0,023 118 0,982 60 60 10,62 3,745 8,043 0,000
-5,03 -0,183 -3,32 118 0,001 60 60 10,78 3,457 9,725 0,000

-0,533 -0,333 -0,212 118 0,833 60 60 6,471 3,408 3,605 0,000
-1,83 -0,933 -0,926 118 0,356 60 60 6,936 2,928 5,612 0,000
-2,63 -0,667 -2,16 118 0,033 60 60 6,548 2,602 6,335 0,000
-3,58 -0,583 -3,71 118 0,000 60 60 5,729 2,533 5,115 0,000
0,033 0,083 -0,082 118 0,934 60 60 4,092 2,309 3,140 0,000

-0,250000 -0,600000 0,536314 118 0,592751 60 60 4,767919 1,679386 8,060397 0,000000 
Tabela 2: Istotności różnic w wynikach kwestionariusza CISS między osobami z obu 
grup badawczych. 

 

Oznaczenia skrótów w Tabeli 2. 

PSZ(2-1) vs. PSZ(2-1)(k) – porównanie zmian tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na zadaniu pomiędzy pomiarami 2 i 1               

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 

PSZ(3-1) vs. PSZ(3-1)(k) – porównanie zmian tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na zadaniu pomiędzy pomiarami 3 i 1               

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 

PSE(2-1) vs. PSE(2-1)(k) – porównanie zmian tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na emocjach pomiędzy pomiarami 2 i 1            

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 

PSE(3-1) vs. PSE(3-1)(k) – porównanie zmian tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na emocjach pomiędzy pomiarami 3 i 1            

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
                                                 
4 Ze względu na wspomnianą powyżej mniejszą wrażliwość tego testu na występowanie różnic 

w porównaniu na przykład z analizą wariancji. 
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PSU(2-1) vs. PSU(2-1)(k) – porównanie zmian tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na unikaniu pomiędzy pomiarami 2 i 1             

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 

PSU(3-1) vs. PSU(3-1)(k) – porównanie zmian tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na unikaniu pomiędzy pomiarami 3 i 1             

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 

PACZ(2-1) vs. PACZ(2-1)(k) – porównanie zmian tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na unikaniu w podskali angażowanie się           

w czynności zastępcze pomiędzy pomiarami 2 i 1 w grupach 

eksperymentalnej i kontrolnej. 

PACZ(3-1) vs. PACZ(3-1)(k) – porównanie zmian tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na unikaniu w podskali angażowanie się             

w czynności zastępcze pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach 

eksperymentalnej i kontrolnej. 

PPKT(2-1) vs. PPKT(2-1)(k) – porównanie zmian tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na unikaniu w podskali poszukiwanie 

kontaktów towarzyskich pomiędzy pomiarami 2 i 1 w grupach 

eksperymentalnej i kontrolnej. 

PPKT(3-1) vs. PPKT(3-1)(k) – porównanie zmian tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na unikaniu w podskali poszukiwanie 

kontaktów towarzyskich pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach 

eksperymentalnej i kontrolnej. 
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 Uzyskane wyniki i ich prezentacja graficzna w formie wykresu 

wskazują na istotną statystycznie różnicę w zmianie tendencji stosowania 

strategii skoncentrowanych na zadaniu pomiędzy pomiarami 3 i 1               

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. Miesiąc po treningu grupa 

eksperymentalna istotnie częściej wykorzystuje te formy zmagania się       

ze stresem w porównaniu z grupą kontrolną (nie poddawaną treningowi). 

 

 

 

 

 

Wykres ramka-wąsy

PSZ(3-1) wz. PSZ(3-1)(k)

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE 

PSZ(3-1) PSZ(3-1)(k)
-2

-1

0

1

2

3

4

Wykres 1: Porównanie zmian tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych 
na zadaniu pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
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 Uzyskane wyniki i ich prezentacja graficzna w formie wykresu 

wskazują na istotną statystycznie różnicę w zmianie tendencji stosowania 

strategii skoncentrowanych na emocjach pomiędzy pomiarami 3 i 1            

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. Miesiąc po treningu grupa 

eksperymentalna istotnie rzadziej wykorzystuje te formy zmagania się       

ze stresem w porównaniu z grupą kontrolną. 

 

Wykres ramka-wąsy

PSE(3-1) wz. PSE(3-1)(k)

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE

PSE(3-1) PSE(3-1)(k)
-9
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-4
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-1
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Wykres 2: Porównanie zmian tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych 
na emocjach pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 



 240 

 

 

 

 Uzyskane wyniki i ich prezentacja graficzna w formie wykresu 

wskazują na istotną statystycznie różnicę w zmianie tendencji stosowania 

strategii skoncentrowanych na unikaniu w podstylu angażowanie się          

w czynności zastępcze pomiędzy pomiarami 2 i 1 w grupach 

eksperymentalnej i kontrolnej. Tydzień po treningu grupa eksperymentalna 

istotnie rzadziej wykorzystuje te formy zmagania się ze stresem                  

w porównaniu z grupą kontrolną. 

 

Wykres ramka-wąsy

PACZ(2-1) wz. PACZ(2-1)(k)

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE 

PACZ(2-1) PACZ(2-1)(k)
-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

Wykres 3: Porównanie zmian tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych 
na unikaniu w podstylu angażowanie się w czynności zastępcze pomiędzy 
pomiarami 2 i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
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 Uzyskane wyniki i ich prezentacja graficzna w formie wykresu 

wskazują na istotną statystycznie różnicę w zmianie tendencji stosowania 

strategii skoncentrowanych na unikaniu w podstylu angażowanie się          

w czynności zastępcze pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach 

eksperymentalnej i kontrolnej. Miesiąc po treningu grupa eksperymentalna 

istotnie rzadziej wykorzystuje te formy zmagania się ze stresem                  

w porównaniu z grupą kontrolną. 

 

Pomiędzy grupą eksperymentalną a kontrolną wystąpiły istotne 

statystycznie różnice w zmianie tendencji do wykorzystywania strategii 

Wykres ramka-wąsy

PACZ(3-1) wz. PACZ(3-1)(k)

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE 

PACZ(3-1) PACZ(3-1)(k)
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

Wykres 4: Porównanie zmian tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na 
unikaniu w podstylu angażowanie się w czynności zastępcze pomiędzy pomiarami 3 
i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
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(odzwierciedlanych w zmianach stylów radzenia sobie): 

1) wzrost tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na zadaniu 

miesiąc po treningu, 

2) spadek tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na emocjach 

miesiąc po treningu, 

3) spadek tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na unikaniu, 

w podskali angażowanie się w czynności zastępcze, tydzień po treningu, 

4) spadek tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na unikaniu, 

w podskali angażowanie się w czynności zastępcze, miesiąc po treningu. 

 

Analiza skupień dla danych z kwestionariusza CISS 

W celu określenia spójności wewnętrznej zastosowanego                  

w badaniach kwestionariusza, oraz ujawnienia potencjalnych różnic 

wewnętrznych w spójności międzypomiarowej poszczególnych wymiarów 

kwestionariusza, możliwych do zaobserwowania w konkretnych 

przeprowadzonych tutaj badaniach, zastosowano analizę skupień dla 

zmiennych. Zastosowanie analizy tego rodzaju służy także określeniu          

w przybliżeniu stopnia wiarygodności poszczególnych wymiarów 

kwestionariusza w konkretnych badaniach, powiązań wewnętrznych 

pomiędzy poszczególnymi wymiarami oraz stopnia niezależności od 

poszczególnych momentów pomiarowych. 
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1) W analizie skupień wykazano spójność wymiarów określonych przez 

przyrosty w odniesieniu do poszczególnych momentów 

pomiarowych. Spójność ta okazała się stabilna dla każdego               

z wymiarów. 

2) Stosunkowo największą niezależność wykazano dla przyrostów        

w zakresie strategii emocjonalnych. Na uwagę zasługuje powiązanie 

wyników w zakresie strategii unikowych, traktowanych jako wymiar 

ogólny z podskalą poszukiwanie kontaktów towarzyskich oraz 

zaskakujący bliższy związek ogólnych strategii unikowych ze 

strategiami problemowymi w stosunku do relacji ogólnych strategii 

unikowych i do podskali angażowanie się w czynności zastępcze. 

Diagram drzewa

Pojedyncze wiązanie

Odległ. euklidesowa

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Odległość wiąz.

PSE(3-1)

PSE(2-1)

PACZ(3-1)

PACZ(2-1)

PPKT(3-1)

PPKT(2-1)

PSU(3-1)

PSU(2-1)

PSZ(3-1)

PSZ(2-1)

Wykres 5: Analiza skupień zmian tendencji do stosowania poszczególnych strategii 
(powiązania pomiędzy poszczególnymi przyrostami). 
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 6.1.2  Analiza skupień dla przypadków względem przyrostów                
w stylach5  

 We wcześniejszych analizach ujawniono różnice pomiędzy grupami 

eksperymentalną i kontrolną w poszczególnych wymiarach dotyczących 

stylów i strategii radzenia sobie, a związanymi z przeprowadzoną 

procedurą treningową. W kolejnym kroku przedstawione zostaną analizy 

służące wyróżnieniu w obrębie grupy eksperymentalnej, specyficznych 

podgrup osób badanych reagujących w sposób odmienny na zastosowaną 

procedurę treningową. Zastosowana analiza skupień dla przypadków 

pozwoliła na wyróżnienie stosunkowo niezależnych grup, różniących się    

w odniesieniu do poszczególnych wymiarów w sposób istotny ze względu 

na prowadzoną tutaj ocenę zastosowanej procedury treningowej. 

Przeprowadzenie takiej analizy pozwala także na wyróżnienie grupy osób 

reagujących na zastosowane oddziaływanie w sposób odmienny od 

założonego oraz na określenie potencjalnych czynników (w szczególności 

różnic indywidualnych) uwarunkowujących występujące pomiędzy 

poszczególnymi grupami różnice. 

 

 

                                                 
5 Tabele szczegółowe związane z poszczególnymi analizami zostały zamieszczone w aneksie. 
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Na wykresie uwzględniono trzy skupienia. Analizie poddano 

wszystkie podskale mierzące style radzenia sobie oraz oba pomiary 

powtórzone. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono że: 

różnice pomiędzy pomiarami 2-1 i 3-1 nie okazały się wyraźnie 

różnicującymi poszczególne skupienia. Wyjątkiem są różnice dla skali 

strategii emocjonalnych dla skupienia 2 i 3. Oba te skupienia cechuje 

spadek ilości stosowanych strategii emocjonalnych w obrębie stylów, a 

różnicuje je poziom wyjściowy ilości stosowanych strategii 

emocjonalnych. Osoby zakwalifikowane do skupienia 1 można określić       

w skrócie jako „niezmienni”. Cechuje je względna stabilność stylów, 

Wykr. średnich każd. skupienia

 Skupien. 1
 Skupien. 2
 Skupien. 3

PSZ(2-1)

PSZ(3-1)

PSE(2-1)

PSE(3-1)

PSU(2-1)

PSU(3-1)

PACZ(2-1)

PACZ(3-1)

PPKT(2-1)

PPKT(3-1)

Zmienne

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Wykres 6: Wykres obrazujący skupienia przypadków względem przyrostów 
w obrębie poszczególnych stylów radzenia sobie mierzonych na skali CISS. 
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niezależnie od momentu pomiaru, z lekką tendencją wzrostową oraz 

nieznacznym spadkiem stabilności w stosowaniu strategii emocjonalnych 

pomiędzy pomiarami 2 i 3. Skupienie 2 „niestabilni względem stylu 

emocjonalnego” wyróżnia się przede wszystkim znacznym i pogłębiającym 

się sukcesywnie spadkiem stosowania strategii unikowych, przy 

jednoczesnym przyroście stosowania strategii emocjonalnych 

obserwowanych w pomiarze 2 i następującym po nim znaczącym spadku 

częstości ich stosowania obserwowanym w pomiarze 3, przywracającym 

sytuację wyjściową. Skupienie 3 „podatni”, cechuje się stałym                      

i utrzymującym się w czasie spadkiem stosowania strategii emocjonalnych 

oraz analogicznym, choć mniej znacznym spadkiem w podskali związanej 

z angażowaniem się w czynności zastępcze. Na uwagę zasługuje fakt, że 

skalami praktycznie nie różnicującymi skupień okazały się: skala 

zadaniowa oraz podskala poszukiwania kontaktów towarzyskich. Możliwe 

interpretacje uzyskanych rezultatów można opisać następująco.                   

U uczestników zawartych w skupieniu 1 trening wpłynął bezpośrednio na 

wzrost częstości stosowania strategii emocjonalnych, natomiast 

obserwowany w czasie późniejszym spadek wiązać można z zanikaniem 

wpływu treningu. W grupie osób ze skupienia 2 wpływ treningu w obrębie 

tego skupienia może być obserwowany dopiero po upływie pewnego czasu. 

Przywrócenie wyjściowego poziomu częstości stosowania strategii 

emocjonalnych nie musi oznaczać powrotu do stanu wyjściowego              

w zakresie sposobów stosowania i treściowej zawartości strategii. 

Zastosowana metoda pomiaru po prostu tego nie obejmuje. W przypadku 

skupienia 3 charakter treningu mógł wpłynąć na odpowiedzi badanych       

w pomiarze 2, choć sam ten pomiar nie wykazał w tej grupie żadnych 

rzeczywistych zmian w obrębie strategii emocjonalnych. 
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 W kolejnym kroku podjęto próbę powiązania poszczególnych 

skupień ze zmiennymi temperamentalnymi i osobowościowymi. 

 6.1.3  Analiza zależności cech zmiennych temperamentalnych                 
i osobowościowych względem skupień w stylach radzenia sobie 

 W celu określenia wzmiankowanego powyżej potencjalnego wpływu 

zmiennych temperamentalnych i osobowościowych na różnice występujące 

w obrębie poszczególnych skupień, zastosowano analizę wariancji dla 

każdego skupienia oraz wymiarów temperamentalnych i osobowościowych 

osobno.6 

 

                                                 
6 Więcej analiz dotyczących wpływu wymiarów temperamentu i osobowości na uzyskiwane      

w badaniach rezultaty zostanie przedstawionych w późniejszej części pracy. 

Średnie skup. (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)

Zmienna
Skupien.

Nr  1
Skupien.

Nr  2
Skupien.

Nr  3
P SZ(2-1)

P SZ(3-1)

P SE(2-1)

P SE(3-1)

P SU(2-1)

P SU(3-1)

P ACZ(2-1)

P ACZ(3-1)

P PKT(2-1)

P PKT(3-1)

3,041667 0,81250 -0,4500
4,250000 0,31250 0,9500
3,500000 7,43750 -10,8500
0,708333 0,50000 -16,3500
3,708333 -6,81250 -0,6000
2,875000 -9,62500 -1,2500
1,125000 -4,93750 -5,3000

-0,291667 -4,50000 -6,8000
0,416667 -2,25000 1,4000
1,041667 -4,18750 1,3500

Tabela 3: Średnie w obrębie poszczególnych zmiennych dla każdego wyróżnionego 
skupienia.  
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Okazało się, że zmienne temperamentalne i osobowościowe              

w obrębie tego skupienia są nieistotne statystycznie. Wnioskować z tego 

można, że żadna z cech temperamentalnych i osobowościowych nie jest 

szczególnie charakterystyczna dla tego skupienia. Podobne zjawisko 

zaobserwowano także w obrębie dwóch pozostałych wyróżnionych 

skupień. 

 

 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v143=1

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

Wilksa 0,298298 1,176174 10 5 0,455057
Wilksa 0,118827 3,707814 10 5 0,080457
Wilksa 0,198519 2,018645 10 5 0,226800
Wilksa 0,383713 0,803057 10 5 0,642095
Wilksa 0,280515 1,282435 10 5 0,413667
Wilksa 0,434140 0,651703 10 5 0,736388
Wilksa 0,221267 1,759709 10 5 0,276761
Wilksa 0,207157 1,913626 10 5 0,245487
Wilksa 0,271997 1,338258 10 5 0,393763
Wilksa 0,253513 1,472284 10 5 0,350645

Tabela 4: Testy istotności wpływu zmiennych temperamentalnych 
i osobowościowych na poszczególne przyrosty w obrębie skupienia 1. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v143=2

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

Wilksa 0,098415 1,526838 6 1 0,550757
Wilksa 0,490544 0,173092 6 1 0,946966
Wilksa 0,141324 1,012660 6 1 0,641275
Wilksa 0,559111 0,131425 6 1 0,967077
Wilksa 0,429702 0,221199 6 1 0,922386
Wilksa 0,159179 0,880375 6 1 0,672479
Wilksa 0,077625 1,980416 6 1 0,495993
Wilksa 0,171680 0,804129 6 1 0,692555
Wilksa 0,468922 0,188759 6 1 0,939041
Wilksa 0,170917 0,808467 6 1 0,691367

Tabela 5: Testy istotności wpływu zmiennych temperamentalnych i osobowościowych 
na poszczególne przyrosty w obrębie skupienia 2. 
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Wpływ zmiennych temperamentalnych i osobowościowych              

w obrębie tego skupienia jest nieistotny statystycznie. 

 

 

 

Wpływ zmiennych temperamentalnych i osobowościowych              

w obrębie tego skupienia jest nieistotny statystycznie. 

 

 Dla skupienia 2 RE nie jest predyktorem wystąpienia zmian               

w zakresie przyrostów w zmiennych unikowych i emocjonalnych. 

 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v143=2

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
RE

PE

Wilksa 0,570065 4,525121 2 12 0,034320
Wilksa 0,827197 1,253415 2 12 0,320370
Wilksa 0,938113 0,395816 2 12 0,681604  

Tabela 7: Wielowymiarowe testy istotności wpływu reaktywności emocjonalnej 
i perseweratywności w obrębie skupienia 2. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v143=3

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

Wilksa 0,006406 15,51030 10 1 0,195295
Wilksa 0,108411 0,82242 10 1 0,704009
Wilksa 0,001214 82,28477 10 1 0,085600
Wilksa 0,048248 1,97263 10 1 0,507256
Wilksa 0,021424 4,56756 10 1 0,350116
Wilksa 0,081194 1,13162 10 1 0,630655
Wilksa 0,017720 5,54329 10 1 0,319975
Wilksa 0,038463 2,49990 10 1 0,458729
Wilksa 0,024189 4,03418 10 1 0,370664
Wilksa 0,061696 1,52084 10 1 0,563693

Tabela 6: Testy istotności wpływu zmiennych osobowościowych na poszczególne 
przyrosty w obrębie skupienia 3. 
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 Dla skupienia 3 reaktywność emocjonalna jest predyktorem 

wystąpienia zmian w zakresie przyrostów w zmiennych unikowych             

i emocjonalnych. Należy zwrócić uwagę, że reaktywność emocjonalna 

okazała się istotnym czynnikiem różnicującym w odniesieniu do skupienia, 

w którym zaobserwowano największe i pogłębiające się z czasem zmiany 

(spadki) w zakresie stosowania stylów emocjonalnych. 

 

Wpływ na stosowanie strategii oraz na funkcjonowanie osób             

o określonym stylu radzenia sobie obserwuje się raczej ze strony złożonych 

układów cech temperamentu i osobowości, aniżeli poszczególnych 

wymiarów osobowych traktowanych rozdzielnie. Zachodzi to zarówno na 

poziomie analizy międzyosobowej, jak i w odniesieniu do poszczególnych 

jednostek. W związku z tym wydaje się istotne analizowanie nie tylko          

poszczególnych wymiarów, ale również kompletnych konstelacji 

osobowych oraz wyróżnionych na poziomie praktycznym i teoretycznym 

układów wyróżnionych cech. 

Zmienne: reaktywność emocjonalna i perseweratywność, które nie 

okazały się istotne w całej konstelacji zmiennych osobowych, wyróżniono 

do odrębnej analizy ze względu na ich istotny wpływ różnicujący               

w obrębie całej populacji – patrz Tabele 7 i 8. Obserwowany w ten sposób 

wpływ tych zmiennych właśnie ze względu na nieobecność ich wpływu     

w analizie wszystkich zmiennych osobowych, w odniesieniu do 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v143=3

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
RE

PE

Wilksa 0,576283 2,573400 4 14 0,083716
Wilksa 0,466915 3,996011 4 14 0,022891
Wilksa 0,831822 0,707629 4 14 0,599958  

Tabela 8: Wielowymiarowe testy istotności wpływu reaktywności emocjonalnej 
i perseweratywności w obrębie skupienia 3. 
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poszczególnych skupień, należy traktować z dużą ostrożnością. 

Jednakowoż należy także zauważyć, że zmienne te zgodnie z ich 

definicjami mogłyby wywierać wpływ różnicujący na te zmienne w skali 

CISS, które okazały się szczególnie istotne dla różnicowania 

poszczególnych skupień (strategie emocjonalne i unikowe). 

 6.1.4  Ocena zmian strategii radzenia sobie z zadaniem zawodowym     
w całej grupie badanych 

 
W celu stwierdzenia różnic pomiędzy obiema grupami badawczymi 

występujących w kolejnych pomiarach, dokonano analizy porównawczej 

uwzględniającej różnice w wynikach pomiędzy pomiarami drugim              

i pierwszym oraz trzecim i pierwszym. Pomiar pierwszy przeprowadzony 

przed procedurą eksperymentalną stanowi tu punkt odniesienia ze względu 

na stwierdzony wcześniej brak wstępnych różnic pomiędzy grupami 

eksperymentalną i kontrolną. Wobec powyższego, porównywane w analizie 

wartości stanowią przedstawienie zmian w obrębie strategii zachodzących 

w obrębie poszczególnych zmiennych, nie zaś surowych wartości 

uzyskiwanych w poszczególnych wymiarach. Podobnie jak w przypadku 

stylów, porównania grup dokonano stosując test t aby uzyskać jak 

najbardziej pewne wyniki. Oznaczenia skrótów w Tabeli 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Testy dla prób niezależnych (Arkusz1 w Skoroszyt.list.1.stw)
Uwaga: Zmienne traktowane są jako niezależne próby.

Grupa 1  wz. Grupy 2
Średnia
Grupa 1

Średnia
Grupa 2

t df p N ważnych
Grupa 1

N ważnych
Grupa 2

Odch.std.
Grupa 1

Odch.std.
Grupa 2

iloraz F
Warianc.

p
Warianc.

PSZ-S(2-1)  vs. PSZ-S(2-1)(k)

PSZ-S(3-1)  vs. PSZ-S(3-1)(k)

PSE-S(2-1)  vs. PSE-S(2-1)(k)
PSE-S(3-1)  vs. PSE-S(3-1)(k)

PSU-S(2-1)  vs. PSU-S(2-1)(k)

PSU-S(3-1)  vs. PSU-S(3-1)(k)

0,550 -0,050 1,178 118 0,241 60 60 3,022 2,534 1,422 0,179
0,533 -0,600 2,041 118 0,043 60 60 3,739 2,125 3,097 0,000
0,150 -0,350 0,556 118 0,579 60 60 6,240 3,102 4,048 0,000
-2,00 0,183 -2,42 118 0,017 60 60 6,742 1,836 13,48 0,000

-0,067 -0,050 -0,023 118 0,982 60 60 4,857 2,914 2,779 0,000
0,300 0,033 0,409 118 0,683 60 60 4,644 1,983 5,487 0,000  

Tabela 9: Istotności różnic w wynikach kwestionariusza CISS-SSC  

między osobami z obu grup badawczych. 
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PSZ-S(2-1) vs. PSZ-S(2-1)(k) – porównanie zmian tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na zadaniu w zmaganiu się z zadaniem 

zawodowym pomiędzy pomiarami 2 i 1 w grupach eksperymentalnej            

i kontrolnej. 

PSZ-S(3-1) vs. PSZ-S(3-1)(k) – porównanie zmian tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na zadaniu w zmaganiu się z zadaniem 

zawodowym pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach eksperymentalnej           

i kontrolnej. 

PSE-S(2-1) vs. PSE-S(2-1)(k) – porównanie zmian tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na emocjach w zmaganiu się z zadaniem 

zawodowym pomiędzy pomiarami 2 i 1 w grupach eksperymentalnej          

i kontrolnej. 

PSE-S(3-1) vs. PSE-S(3-1)(k) – porównanie zmian tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na emocjach w zmaganiu się z zadaniem 

zawodowym pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach eksperymentalnej           

i kontrolnej. 

PSU-S(2-1) vs. PSU-S(2-1)(k) – porównanie zmian tendencji do 

stosowania strategii skoncentrowanych na unikaniu w zmaganiu się             

z zadaniem zawodowym pomiędzy pomiarami 2 i 1 w grupach 

eksperymentalnej i kontrolnej. 

PSU-S(3-1) vs. PSU-S(3-1)(k) – porównanie zmian tendencji do 

stosowania strategii skoncentrowanych na unikaniu w zmaganiu się             

z zadaniem zawodowym pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach 

eksperymentalnej i kontrolnej. 
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 Uzyskane wyniki i ich prezentacja graficzna w formie wykresu 

wskazują na istotną statystycznie różnicę w zmianie tendencji stosowania 

strategii skoncentrowanych na zadaniu w radzeniu sobie z zadaniem 

zawodowym pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach eksperymentalnej          

i kontrolnej. Miesiąc po treningu grupa eksperymentalna istotnie częściej 

wykorzystuje te formy zmagania się ze stresem w porównaniu z grupą 

kontrolną. 

 

 

Wykres ramka-wąsy

PSZ-S(3-1) wz. PSZ-S(3-1)(k)

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE

PSZ-S(3-1) PSZ-S(3-1)(k)
-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Wykres 7: Porównanie zmian tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych 
na zadaniu w zmaganiu się z zadaniem zawodowym pomiędzy pomiarami 3 i 1 
w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
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Uzyskane wyniki i ich prezentacja graficzna w formie wykresu 

wskazują na istotną statystycznie różnicę w zmianie tendencji stosowania 

strategii skoncentrowanych na emocjach przy zmaganiu się z zadaniem 

zawodowym pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach eksperymentalnej           

i kontrolnej. Miesiąc po treningu grupa eksperymentalna istotnie rzadziej 

wykorzystuje te formy zmagania się ze stresem w porównaniu z grupą 

kontrolną. 

 

 

Wykres ramka-wąsy

PSE-S(3-1) wz. PSE-S(3-1)(k)

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE 

PSE-S(3-1) PSE-S(3-1)(k)
-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Wykres 8: Porównanie zmian tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych 
na zadaniu w zmaganiu się z zadaniem zawodowym pomiędzy pomiarami 3 i 1 
w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
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Pomiędzy grupą eksperymentalną a kontrolną wystąpiły istotne 

statystycznie różnice w zmianie tendencji do wykorzystywania strategii: 

 

1) wzrost częstości stosowania strategii skoncentrowanych na zadaniu 

miesiąc po treningu, 

2) spadek częstości stosowania strategii skoncentrowanych na emocjach 

miesiąc po treningu. 

 

 

Analiza skupień dla danych z kwestionariusza CISS-SSC 

 

 

Aby określić spójność wewnętrzną kwestionariusza CISS-SSC oraz 

sprawdzenia istnienia potencjalnych różnic wewnętrznych w spójności 

międzypomiarowej poszczególnych wymiarów kwestionariusza, 

możliwych do zaobserwowania w konkretnych przeprowadzonych tutaj 

badaniach, dokonano analizy skupień dla zmiennych. Zastosowanie analizy 

tego rodzaju ma na celu także określenie w przybliżeniu stopnia 

wiarygodności poszczególnych wymiarów kwestionariusza w konkretnych 

badaniach, powiązań wewnętrznych między poszczególnymi wymiarami 

oraz stopnia niezależności od poszczególnych momentów pomiarowych. 
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Wykazano spójność podskal dotyczących strategii niezależnie           

od momentu dokonywanego pomiaru. Ponownie największą niezależnością 

wykazują się przyrosty strategii opartych na emocjach. 

 Z przeprowadzonej analizy skupień dla danych z kwestionariusza 

CISS-SSC można wysnuć analogiczne wnioski jak dla danych                     

z kwestionariusza CISS. 

Diagram drzewa

Pełne wiązanie

Odległ. euklidesowa

10 20 30 40 50 60 70

Odległość wiąz.

PSE-S(3-1)

PSE-S(2-1)

PSU-S(3-1)

PSU-S(2-1)

PSZ-S(3-1)

PSZ-S(2-1)

Wykres 9: Analiza skupień dla zmian tendencji do stosowania poszczególnych 
strategii w zmaganiu się z zadaniem zawodowym. 
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 6.1.5  Analiza skupień dla przypadków względem przyrostów                
w strategiach stosowanych przez badanych w sytuacji zmagania 
się ze wskazanym przez badacza wyobrażonym zadaniem 
zawodowym 

W zamieszczonych wcześniej analizach wykazano różnice pomiędzy 

obiema grupami osób badanych, dotyczące poszczególnych wymiarów 

strategii radzenia sobie, a związanymi z przeprowadzoną procedurą 

interwencyjną. Kolejny krok zawiera analizy, których celem jest 

wyróżnienie w obrębie grupy eksperymentalnej specyficznych podgrup 

osób badanych, reagujących w sposób odmienny na zastosowaną procedurę 

treningową. Zastosowana analiza skupień dla przypadków pozwoliła na 

wyróżnienie stosunkowo niezależnych grup, różniących się w zakresie 

poszczególnych wymiarów w sposób istotny ze względu na prowadzoną 

tutaj ocenę zastosowanej procedury interwencyjnej. Wykonanie tego 

rodzaju analizy umożliwia także wyróżnienie grupy osób reagujących na 

zastosowane oddziaływanie w sposób odmienny od założonego oraz na 

określenie ewentualnych czynników (w szczególności różnic 

indywidualnych) warunkujących różnice między poszczególnymi grupami. 
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Pierwotnie uwzględniono jedynie dwa skupienia. Analiza skupień      

z uwzględnieniem skupienia trzeciego ujawniła dodatkową grupę,              

w obrębie której zmiany obserwowane są w stopniu niewielkim, względnie 

traktowane być mogą jako labilne. Włączenie do dalszej analizy tego 

skupienia wydaje się być zasadne ze względu na obserwowane w analizie 

trzech skupień, odległości euklidesowe pomiędzy poszczególnymi 

skupieniami oraz możliwość uczestniczenia w treningu grupy osób nie 

nacechowanych podatnością na zastosowane oddziaływania treningowe. 

 

Wykr. średnich każd. skupienia

 Skupien. 1
 Skupien. 2

PSZ-S(2-1) PSZ-S(3-1) PSE-S(2-1) PSE-S(3-1) PSU-S(2-1) PSU-S(3-1)

Zmienne

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Wykres 10: Analiza skupień przypadków dla zmian w zakresie strategii. 
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 Zmienną różnicującą okazały się przyrosty obserwowane na skali 

strategii emocjonalnych. Skupienie 3 - przyrosty stosowania strategii 

emocjonalnych i unikowych utrzymujących się w czasie. Skupienie 2 - 

względny brak zmian w obrębie wszystkich skal „odporni”. Skupienie 1 - 

wyraźny spadek częstości stosowania strategii emocjonalnych pogłębiający 

się z czasem, brak zmian w skalach pozostałych. Ogólnie – podobnie jak      

w stylach, czynnikiem nieróżnicującym okazały się pomiary zmian              

w zakresie stosowania strategii zadaniowych. Różnice pomiędzy 

pomiarami 2 i 3 nie wydają się istotne dla wyróżnienia poszczególnych 

skupień. Na podstawie zastosowanych metod pomiaru różnic pomiędzy 

poszczególnymi przypadkami nie udało się zaobserwować wyraźnych          

i jednoznacznych predyktorów różnicujących poszczególne grupy, należy 

poszukiwać nowych metod, uwzględniających być może bardziej 

Wykr. średnich każd. skupienia

 Skupien. 1
 Skupien. 2
 Skupien. 3

PSZ-S(2-1) PSZ-S(3-1) PSE-S(2-1) PSE-S(3-1) PSU-S(2-1) PSU-S(3-1)

Zmienne

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Wykres 11: Analiza skupień przypadków dla zmian w zakresie strategii radzenia 
sobie. 
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specyficzne zmienne różnicujące osoby poddawane treningowi w celu 

ukazania specyficznych cech osób mieszczących się w obrębie każdego 

skupienia. 

 Do wyników tej analizy skupień należy podchodzić jednak z pewną 

ostrożnością. Najsilniej różnicujące zmienne związane są jedynie               

ze skalami emocjonalnymi. W takiej sytuacji możliwe jest, że uzyskane 

rezultaty obrazują jedynie pewną międzyosobową zmienność                    

we wrażliwości na efekty treningu7, nie mogącą być podstawą do 

generalizowania wyników uzyskanych w grupie badawczej na całą 

populację (zmienność wystąpiła tylko w obrębie jednej skali, a wpływ 

predyktorów nie jest szczególnie istotny. W takiej sytuacji obserwowana 

zmienność w obrębie skupień byłaby tylko odzwierciedleniem tego, że 

różni ludzie w różny sposób reagują na trening, co zostało wykazane już 

wcześniej). 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Co zostało wykazane już we wcześniejszych analizach. 

Średnie skup. (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)

Zmienna
Skupien.

Nr  1
Skupien.

Nr  2
Skupien.

Nr  3
P SZ-S(2-1)

P SZ-S(3-1)

P SE-S(2-1)

P SE-S(3-1)

P SU-S(2-1)

P SU-S(3-1)

0,54545 0,85714 -0,300000
1,50000 0,25000 -0,800000

-5,36364 2,25000 6,400000
-8,81818 0,39286 6,300000
1,00000 -2,85714 5,400000
1,31818 -1,67857 3,600000

Tabela 10: średnie w obrębie poszczególnych zmiennych dla każdego wyróżnionego 
skupienia. 
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 6.1.6  Analiza zależności cech zmiennych temperamentalnych                 
i osobowościowych względem skupień w przyrostach                    
w strategiach radzenia sobie z zadaniem zawodowym 

 

 

 

 

 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v153=1

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

Wilksa 0,262725 3,27397 6 7 0,073070
Wilksa 0,100623 10,42782 6 7 0,003399
Wilksa 0,562540 0,90726 6 7 0,539163
Wilksa 0,321850 2,45821 6 7 0,132308
Wilksa 0,268552 3,17762 6 7 0,078020
Wilksa 0,446205 1,44798 6 7 0,317691
Wilksa 0,289708 2,86037 6 7 0,097622
Wilksa 0,281541 2,97720 6 7 0,089751
Wilksa 0,191275 4,93276 6 7 0,027487
Wilksa 0,358887 2,08413 6 7 0,179463  

Tabela 11: Testy istotności wpływu zmiennych temperamentalnych 
i osobowościowych na poszczególne przyrosty w obrębie skupienia 1. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v153=2

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

Wilksa 0,745267 0,740569 6 13 0,626801
Wilksa 0,526626 1,947579 6 13 0,147660
Wilksa 0,554521 1,740611 6 13 0,189070
Wilksa 0,518669 2,010695 6 13 0,137069
Wilksa 0,415844 3,043617 6 13 0,043733
Wilksa 0,702681 0,916764 6 13 0,513350
Wilksa 0,748354 0,728576 6 13 0,635032
Wilksa 0,763122 0,672546 6 13 0,674142
Wilksa 0,868385 0,328386 6 13 0,910192
Wilksa 0,752489 0,712667 6 13 0,646033

Tabela 12: Testy istotności wpływu zmiennych temperamentalnych 
i osobowościowych na poszczególne przyrosty w obrębie skupienia 2. 
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Ze względu na małą liczbę przypadków zakwalifikowanych do 

skupienia 3, analizę dla zmiennych z kwestionariusza FCZ-KT oraz SOC 

przeprowadzono oddzielnie8. Testy istotności wpływu zmiennych 

osobowościowych na poszczególne przyrosty w obrębie skupienia 3 są 

pokazane w tabeli 14. Zmienne osobowościowe w obrębie tego skupienia 

są nieistotne statystycznie. 
                                                 
8 Jednocześnie ze względu na małą ilość przypadków w obrębie tego skupienia, analizy wpływu 

zmiennych osobowościowych w odniesieniu do tego skupienia traktować należy z dużą 

ostrożnością. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v153=3

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

Wilksa 0,010298 32,03512 3 1 0,128986
Wilksa 0,057789 5,43482 3 1 0,303103
Wilksa 0,059846 5,23651 3 1 0,308343
Wilksa 0,029540 10,95064 3 1 0,217754
Wilksa 0,014424 22,77696 3 1 0,152545
Wilksa 0,126976 2,29184 3 1 0,443909
Wilksa 0,315067 0,72464 3 1 0,675141

Tabela 13: Testy istotności wpływu zmiennych temperamentalnych na poszczególne 
przyrosty w obrębie skupienia 3. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v153=3

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
PZ

PZR

PS

Wilksa 0,006586 25,14111 6 1 0,151493
Wilksa 0,010555 15,62296 6 1 0,191286
Wilksa 0,049430 3,20513 6 1 0,403331
Wilksa 0,001733 96,02612 6 1 0,077957

Tabela 14: Testy istotności wpływu składników poczucia koherencji na poszczególne 
przyrosty w obrębie skupienia 3. 
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Poniżej przedstawione zostaną analizy dodatkowe służące określeniu 

potencjalnego wpływu zmiennych osobowościowych na występowanie 

różnic w skupieniach w odniesieniu do poszczególnych wymiarów 

związanych ze strategiami (CISS-SSC). 

 

 

 

 
Dla skupienia 1 perseweratywność jest predyktorem względem strategii 
zadaniowych. 
 

 
Dla skupienia 1 zaobserwowano brak wpływu perseweratywności        

i reaktywności emocjonalnej względem strategii emocjonalnych. Wynik ten 

zasługuje na uwagę, ze względu na to że właśnie ten rodzaj strategii           

w stopniu najsilniejszym przyczynia się do wystąpienia różnic pomiędzy 

skupieniami, a reaktywność i perseweratywność okazały się różnicujące dla 

całej grupy badanych. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v144=1

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
RE

PE

Wilksa 0,821254 1,958849 2 18 0,169941
Wilksa 0,798558 2,270319 2 18 0,132056
Wilksa 0,703321 3,796436 2 18 0,042110

Tabela 15: Wielowymiarowe testy istotności wpływu różnicującego reaktywności 
emocjonalnej i perseweratywności w obrębie skupienia 1 dla przyrostów w częstości 
stosowania strategii zadaniowych. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v144=1

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
RE

PE

Wilksa 0,848790 1,603334 2 18 0,228666
Wilksa 0,794655 2,325663 2 18 0,126360
Wilksa 0,932310 0,653441 2 18 0,532161

Tabela 16: Wielowymiarowe testy istotności wpływu różnicującego reaktywności 
emocjonalnej i perseweratywności w obrębie skupienia 1 dla przyrostów w częstości 
stosowania strategii emocjonalnych. 
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 Dla skupienia 1 ujawniono jednocześnie brak wpływu reaktywności    

i perseweratywności względem strategii unikowych. 

 

 Warto zwrócić uwagę, że skupienie 3 z pierwszej analizy i skupienie 

1 z drugiej analizy pokrywają się przypadkami w powyżej 50%. 

Porównanie przypadków mieszczących się w obrębie skupień związanych 

ze stylami z tymi, które określono w czasie analizy strategii, wykazało 

częściowe pokrywanie się list przypadków pomiędzy tymi dwoma 

analizami. Szczególnie ciekawe wydaje się być pokrywanie się w powyżej 

50% skupienia 3 (style) i skupienia 1 (strategie). Skupienia te                      

w przybliżeniu obejmują taką samą liczbę przypadków. Oba charakteryzują 

się spadkiem częstości stosowania strategii emocjonalnych. Wynikać z że 

przynajmniej w części przypadków zastosowanie treningu prowadzi nie 

tylko do przejściowych zmian w skłonności do stosowania określonych 

strategii radzenia sobie, ale także do bardziej trwałych. Za taką 

interpretacją przemawia także pogłębianie się obserwowanych zmian         

w obrębie tych skupień w czasie pomiędzy II i III pomiarem. Jak 

wspomniano powyżej, z pewną ostrożnością można postawić hipotezę, że 

czynnikiem osobowościowym warunkującym zaobserwowane zjawisko 

jest reaktywność emocjonalna. 

 Podobną zależność pomiędzy skupieniami zaobserwowano                 

w porównaniu skupienia 1 z analizy stylów ze skupieniem 3 z analizy 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v144=1

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
RE

PE

Wilksa 0,853855 1,540428 2 18 0,241245
Wilksa 0,941392 0,560309 2 18 0,580678
Wilksa 0,956494 0,409362 2 18 0,670102  

Tabela 17: Wielowymiarowe testy istotności wpływu różnicującego reaktywności 
emocjonalnej i perseweratywności w obrębie skupienia 1 dla przyrostów w częstości 
stosowania strategii unikowych. 
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strategii. Formułowanie wyraźnych wniosków płynących z tego 

porównania jest utrudnione ze względu na stosunkowo małą ilość 

przypadków zakwalifikowanych do skupienia 3 w strategiach. Niemniej 

jednak na wspomnienie zasługuje obserwacja wzrostu częstości stosowania 

strategii emocjonalnych przynajmniej u części badanych (zjawisko to 

utrzymuje się w czasie), w powiązaniu z jednoczesnym praktycznym 

brakiem zmian w zakresie stylów. Zjawisko to może mieć różnorodne 

podłoże i nie poddaje się łatwej interpretacji. Możliwą interpretacją takiej 

sytuacji jest to, że u tej grupy badanych, u których nie zaobserwowano 

zmian w stylu skoncentrowanym na emocjach, wzrosła częstość stosowania 

strategii emocjonalnych i wzrosty te się utrzymały. Mogło to być 

spowodowane albo fluktuacją albo negatywną reakcją na trening. Możliwe 

jest też, że u części osób wystąpiło zjawisko polegające na ogólnym 

uwrażliwieniu na kontekst emocjonalny i na emocje związane z sytuacjami 

trudnymi. Może to być związane z uwalnianiem emocji, które dopiero po 

dłuższym czasie będą się przekształcały w adaptacyjne strategie. Niemniej 

jednak, interpretacja ta nie znajduje bezpośredniego odzwierciedlenia          

w danych, a wynika z praktyki terapeutycznej. Ważna do dodania jest 

informacja, że spadek częstości emocjonalnych sposobów radzenia sobie 

dla zmian mierzonych przy pomocy kwestionariusza CISS-SSC ma 

charakter adaptacyjny, gdyż wiąże się z poleganiem na emocjach 

negatywnych. 
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 6.2  Ocena zmian w wymiarach zdrowia w całej grupie badanych 

W tym paragrafie zostaną przedstawione wyniki dotyczące wpływu 

Treningu Regulacji Emocji na zmiany w zakresie wskaźników 

zdrowotnych. Dane te zostały zebrane z zastosowaniem kwestionariusza 

GHQ. 

Na początku zostaną przedstawione istotności różnic w wynikach 

kwestionariusza GHQ uzyskanych w pierwszym pomiarze w obu grupach 

badanych. 

Istotności różnic w wynikach kwestionariusza GHQ między obu 

grupami w pierwszym pomiarze (przed zastosowaniem treningu) 

zamieszczono w Tabeli 18. 

 W celu stwierdzenia czy pomiędzy grupami eksperymentalną              

i kontrolną występują jakiekolwiek różnice w zakresie wskaźników 

zdrowotnych, przed przeprowadzeniem procedury treningowej 

przeprowadzono porównanie wstępnych wyników uzyskiwanych przez 

osoby badane w kwestionariuszu GHQ. Porównanie przeprowadzono          

z wykorzystaniem testu t dla każdego z wymiarów kwestionariuszowych 

osobno. Wyniki testu t jako mniej wrażliwego na występowanie 

potencjalnych różnic międzygrupowych zostały potwierdzone za pomocą 

analizy wariancji wewnętrznej (iloraz F wariancji). Stwierdzenie braku 

różnic pomiędzy grupami w takiej sytuacji jest istotne ze względu na 

możliwość prowadzenia dalszych pomiarów, uwzględniających wyniki       

w kwestionariusza GHQ jako zmiennych zależnych w toku procedury 

eksperymentalnej.  
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Oznaczenie skrótów z Tabeli 18. 

 

G-A1 vs. G-A1(k) – porównanie wielkości wskaźnika występowania 

symptomów somatycznych pomiędzy grupami eksperymentalną i kontrolną 

w POMIARZE 1. 

G-B1 vs. G-B1(k) – porównanie wielkości wskaźnika występowania 

symptomów niepokoju–bezsenności pomiędzy grupami eksperymentalną      

i kontrolną w POMIARZE 1. 

G-C1 vs. G-C1(k) – porównanie wielkości wskaźnika występowania 

zaburzeń funkcjonowania pomiędzy grupami eksperymentalną i kontrolną 

w POMIARZE 1. 

G-D1 vs. G-D1(k) – porównanie wielkości wskaźnika występowania 

symptomów depresji pomiędzy grupami eksperymentalną i kontrolną         

w POMIARZE 1. 

 

 Wykazano brak istotnych statystycznie różnic w wynikach 

poszczególnych podskal kwestionariusza GHQ-28 między obu grupami 

badanych. 

 

W celu stwierdzenia różnic pomiędzy grupami eksperymentalną        

i kontrolną, występujących w kolejnych pomiarach, zastosowano analizę 

porównawczą uwzględniającą różnice w wynikach pomiędzy pomiarami 

drugim i pierwszym oraz trzecim i pierwszym. Pomiar pierwszy 

Testy dla prób niezależnych (Arkusz1 w Skoroszyt.list.1.popr.stw)
Uwaga: Zmienne traktowane są jako niezależne próby.

Grupa 1  wz. Grupy 2
Średnia
Grupa 1

Średnia
Grupa 2

t df p N ważnych
Grupa 1

N ważnych
Grupa 2

Odch.std.
Grupa 1

Odch.std.
Grupa 2

iloraz F
Warianc.

p
Warianc.

G-A1 vs. G-A1(k) 

G-B1 vs. G-B1(k)

G-C1 vs. G-C1(k)

G-D1 vs. G-D1(k) 

7,6667 8,9000 -1,60 118 0,112 60 60 4,478 3,939 1,293 0,327
8,5333 8,0500 0,535 118 0,594 60 60 5,287 4,590 1,327 0,280
8,4667 7,6667 1,164 118 0,247 60 60 4,216 3,250 1,683 0,048
3,6500 3,9500 -0,380 118 0,705 60 60 4,290 4,362 1,034 0,897

Tabela 18: Istotności różnic w wynikach kwestionariusza GHQ-28 między obu 
grupami w pierwszym pomiarze (przed zastosowaniem treningu). 
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przeprowadzony przed procedurą eksperymentalną stanowi w tym 

przypadku punkt odniesienia ze względu na stwierdzony wcześniej brak 

wstępnych różnic pomiędzy grupami eksperymentalną i kontrolną. Wobec 

powyższego, porównywane w analizie wartości stanowią przedstawienie 

zmian w zakresie wskaźników zdrowia, zachodzących w obrębie 

poszczególnych zmiennych, nie zaś surowych wartości uzyskiwanych        

w poszczególnych wymiarach. Porównania grup dokonano                         

z wykorzystaniem testu t. 
Testy dla prób niezależnych (Arkusz1 w Skoroszyt.list.1.stw)
Uwaga: Zmienne traktowane są jako niezależne próby.

Grupa 1  wz. Grupy 2
Średnia
Grupa 1

Średnia
Grupa 2

t df p N ważnych
Grupa 1

N ważnych
Grupa 2

Odch.std.
Grupa 1

Odch.std.
Grupa 2

iloraz F
Warianc.

p
Warianc.

PG-A(2-1) vs. PG-A(2-1)(k)

PG-A(3-1)  vs. PG-A(3-1)(k)

PG-B(2-1)  vs. PG-B(2-1)(k)

PG-B(3-1)  vs. PG-B(3-1)(k)

PG-C(2-1)  vs. PG-C(2-1)(k)

PG-C(3-1)  vs. PG-C(3-1)(k)

PG-D(2-1)  vs. PG-D(2-1)(k)

PG-D(3-1)  vs. PG-D(3-1)(k)

PG(2-1)  vs. PG(2-1)(k)

PG(3-1)  vs. PG(3-1)(k)

-1,350 -0,817 -0,775 118 0,440 60 60 4,672 2,574 3,293 0,000
-2,350 -0,700 -2,260 118 0,026 60 60 4,808 2,976 2,609 0,000
-2,217 -0,350 -2,340 118 0,021 60 60 5,530 2,755 4,030 0,000
-2,667 -0,050 -3,919 118 0,000 60 60 4,305 2,867 2,255 0,002
-1,450 0,150 -2,402 118 0,018 60 60 4,579 2,378 3,707 0,000
-2,500 -0,100 -3,321 118 0,001 60 60 4,583 3,214 2,033 0,007

-0,7333 -0,717 -0,0316 118 0,975 60 60 3,318 2,373 1,956 0,011
-1,600 -0,700 -1,596 118 0,113 60 60 3,049 3,126 1,051 0,848

-5,63333 -1,73333 -2,00024 118 0,047771 60 60 13,73967 6,270368 4,801385 0,000000
-9,11667 -1,55000 -3,71686 118 0,000310 60 60 13,14726 8,706952 2,280019 0,001876  

Tabela 19: Istotności różnic zmian w wynikach kwestionariusza GHQ-28 między 
osobami z obu grup badanych. 

 

Oznaczenia skrótów w Tabeli 19. 

 

PG-A(2-1) vs. PG-A(2-1)(k) – porównanie zmian wielkości wskaźnika 

występowania symptomów somatycznych pomiędzy pomiarami 2 i 1         

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 

PG-A(3-1) vs. PG-A(3-1)(k) – porównanie zmian wielkości wskaźnika 

występowania symptomów somatycznych pomiędzy pomiarami 3 i 1         

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 

PG-B(2-1) vs. PG-B(2-1)(k) – porównanie zmian wielkości wskaźnika 

występowania symptomów niepokoju–bezsenności pomiędzy pomiarami 2 

i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 

PG-B(3-1) vs. PG-B(3-1)(k) – porównanie zmian wielkości wskaźnika 

występowania symptomów niepokoju–bezsenności pomiędzy pomiarami 3 

i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
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PG-C(2-1) vs. PG-C(2-1)(k) – porównanie zmian wielkości wskaźnika 

występowania zaburzeń funkcjonowania pomiędzy pomiarami 2 i 1            

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 

PG-C(3-1) vs. PG-C(k) – porównanie zmian wielkości wskaźnika 

występowania zaburzeń funkcjonowania pomiędzy pomiarami 3 i 1            

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 

PG-D(2-1) vs. PG-D(2-1)(k) – porównanie zmian wielkości wskaźnika 

występowania symptomów depresji pomiędzy pomiarami 2 i 1 w grupach 

eksperymentalnej i kontrolnej. 

PG-D(3-1) vs. PG-D(k) – porównanie zmian wielkości wskaźnika 

występowania symptomów depresji pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach 

eksperymentalnej i kontrolnej. 

PG(2-1) vs. PG(2-1)(k) – porównanie zmian wielkości wskaźnika ogólnego 

pomiędzy pomiarami 2 i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 

PG(3-1) vs. PG(3-1)(k) – porównanie zmian wielkości wskaźnika ogólnego 

pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
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Uzyskane wyniki i ich prezentacja graficzna w formie wykresu 

wskazują na istotną statystycznie różnicę w wielkości wskaźnika 

symptomów somatycznych pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach 

eksperymentalnej i kontrolnej. Miesiąc po treningu w grupie 

eksperymentalnej można zaobserwować istotnie niższy wskaźnik 

symptomów somatycznych w porównaniu z grupą kontrolną. 

 

Wykres ramka-wąsy

PG-A(3-1) wz. PG-A(3-1)(k)

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE 

PG-A(3-1) PG-A(3-1)(k)
-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

Wykres 12: Porównanie zmian wielkości wskaźnika występowania symptomów 
somatycznych pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
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Uzyskane wyniki i ich prezentacja graficzna w formie wykresu 

wskazują na istotną statystycznie różnicę w wielkości wskaźnika 

niepokoju-bezsenności pomiędzy pomiarami 2 i 1 pomiędzy grupami 

eksperymentalną i kontrolną. Tydzień po treningu w grupie 

eksperymentalnej można zaobserwować istotnie niższą wielkość wskaźnika 

niepokoju-bezsenności w porównaniu z grupą kontrolną. 

 

Wykres ramka-wąsy

PG-B(2-1) wz. PG-B(2-1)(k)

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE 

PG-B(2-1) PG-B(2-1)(k)
-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Wykres 13: Porównanie zmian wielkości wskaźnika niepokoju–bezsenności 
pomiędzy pomiarami 2 i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
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Uzyskane wyniki i ich prezentacja graficzna w formie wykresu 

wskazują na istotną statystycznie różnicę w wielkości wskaźnika 

niepokoju-bezsenności pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach 

eksperymentalnej i kontrolnej. Miesiąc po treningu w grupie 

eksperymentalnej można zaobserwować istotnie niższą wielkość wskaźnika 

niepokoju-bezsenności w porównaniu z grupą kontrolną. 

 

Wykres ramka-wąsy

PG-B(3-1) wz. PG-B(3-1)(k)

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE 

PG-B(3-1) PG-B(3-1)(k)
-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Wykres 14: Porównanie zmian wielkości wskaźnika niepokoju–bezsenności 
pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
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Uzyskane wyniki i ich prezentacja graficzna w formie wykresu 

wskazują na istotną statystycznie różnicę w wielkości wskaźnika zaburzeń 

funkcjonowania pomiędzy pomiarami 2 i 1 w grupach eksperymentalnej       

i kontrolnej. Tydzień po treningu w grupie eksperymentalnej można 

zaobserwować istotnie niższą wielkość wskaźnika zaburzeń 

funkcjonowania w porównaniu z grupą kontrolną. 

 

Wykres ramka-wąsy

PG-C(2-1) wz. PG-C(2-1)(k)

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE 

PG-C(2-1) PG-C(2-1)(k )
-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Wykres 15: Porównanie zmian wielkości wskaźnika zaburzeń funkcjonowania 
pomiędzy pomiarami 2 i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
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Uzyskane wyniki i ich prezentacja graficzna w formie wykresu 

wskazują na istotną statystycznie różnicę w wielkości wskaźnika zaburzeń 

funkcjonowania pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach eksperymentalnej       

i kontrolnej. Miesiąc po treningu w grupie eksperymentalnej można 

zaobserwować istotnie niższą wielkość wskaźnika zaburzeń 

funkcjonowania w porównaniu z grupą kontrolną. 

 

Wykres ramka-wąsy

PG-C(3-1) wz. PG-C(3-1)(k)

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE

PG-C(3-1) PG-C(3-1)(k)
-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Wykres 16: Porównanie zmian wielkości wskaźnika zaburzeń funkcjonowania 
pomiędzy pomiarami 3 i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
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Uzyskane wyniki i ich prezentacja graficzna w formie wykresu 

wskazują na istotną statystycznie różnicę w wielkości wskaźnika ogólnego 

GHQ pomiędzy pomiarami 2 i 1 pomiędzy grupami eksperymentalną           

i kontrolną. Tydzień po treningu w grupie eksperymentalnej można 

zaobserwować istotnie niższą wielkość wskaźnika ogólnego GHQ             

w porównaniu z grupą kontrolną. 

 

Wykres ramka-wąsy

P(G2-G1) wz. P(G2-G1)(k )

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE 

P(G2-G1) P(G2-G1)(k )
-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

Wykres 17: Porównanie zmian wielkości wskaźnika ogólnego GHQ pomiędzy 
pomiarami 2 i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
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Uzyskane wyniki i ich prezentacja graficzna w formie wykresu 

wskazują na istotną statystycznie różnicę w wielkości wskaźnika ogólnego 

GHQ pomiędzy pomiarami 3 i 1 pomiędzy grupami eksperymentalną           

i kontrolną. Miesiąc po treningu w grupie eksperymentalnej można 

zaobserwować istotnie niższą wielkość wskaźnika ogólnego GHQ             

w porównaniu z grupą kontrolną. 

W grupie eksperymentalnej, w porównaniu z kontrolną, 

zaobserwowano spadek wskaźnika ogólnego (w obu pomiarach)                   

i następujących trzech wskaźników kwestionariusza GHQ-28: 

1) spadek ilości objawów somatycznych miesiąc po treningu, 

2) spadek ilości objawów niepokoju i bezsenności tydzień po treningu, 

Wykres ramka-wąsy

P(G3-G1) wz. P(G3(k ) -G1(k ))

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE

P(G3-G1) P(G3-G1)(k )
-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Wykres 18: Porównanie zmian wielkości wskaźnika ogólnego GHQ pomiędzy 
pomiarami 3 i 1 w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. 
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3) spadek ilości objawów niepokoju i bezsenności miesiąc po treningu, 

4) spadek ilości objawów zaburzeń funkcjonowania tydzień po treningu, 

5) spadek ilości objawów zaburzenia funkcjonowania miesiąc po treningu, 

6) spadek ogólnego wskaźnika stanu zdrowia tydzień po treningu, 

7) spadek ogólnego wskaźnika stanu zdrowia miesiąc po treningu. 

 

Analiza skupień dla danych z kwestionariusza GHQ-28 

W celu określenia spójności wewnętrznej zastosowanego                  

w badaniach kwestionariusza oraz ujawnienia potencjalnych różnic 

wewnętrznych w spójności międzypomiarowej poszczególnych wymiarów 

kwestionariusza, możliwych do zaobserwowania w konkretnych 

przeprowadzonych tutaj badaniach, zastosowano analizę skupień dla 

zmiennych. Zastosowanie analizy tego rodzaju służy także określeniu         

w przybliżeniu stopnia wiarygodności poszczególnych wymiarów 

kwestionariusza w konkretnych badaniach, powiązań wewnętrznych 

pomiędzy poszczególnymi wymiarami, oraz stopnia niezależności od 

poszczególnych momentów pomiarowych. 
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Jedynym wymiarem kwestionariusza GHQ Goldberga, który 

wykazuje wysoką spójność międzypomiarową, jest wymiar D (symptomy 

depresyjne). Pozostałe wymiary wykazują większą spójność wyników         

w zakresie konkretnego pomiaru. Sugeruje to stosunkowo spójny wpływ 

stosowanego treningu na mierzony przy pomocy kwestionariusza 

Goldberga stan zdrowia, niezależnie od branego pod uwagę wymiaru 

szczegółowego. 

 Poszczególne wymiary GHQ nie wnoszą dużo nowego                     

w porównaniu z ogólnym wskaźnikiem GHQ. Bliskość poszczególnych 

wymiarów sugeruje, że występuje ogólna poprawa stanu zdrowia 

pogłębiająca się z czasem. Porównanie odległości poszczególnych strategii 

Diagram drzewa

Pełne wiązanie

Odległ. euklidesowa

15 20 25 30 35 40 45 50 55

Odległość wiąz.

PG-C(3-1)

PG-B(3-1)

PG-A(3-1)

PG-D(3-1)

PG-D(2-1)

PG-C(2-1)

PG-B(2-1)

PG-A(2-1)

Wykres 19: Analiza skupień dla zmian w wymiarach kwestionariusza GHQ. 
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ujawniających bliskość poszczególnych wymiarów związanych z daną 

strategią sugeruje, że uzyskiwane szczegółowe i różniące się od siebie 

zmiany strategii mogą wywoływać jednolity efekt związany z poprawą 

stanu zdrowia. 

 6.2.1  Analiza skupień dla przypadków względem przyrostów we 
wskaźnikach zdrowia 

 We wcześniejszych analizach ujawniono różnice pomiędzy grupami 

eksperymentalną i kontrolną w poszczególnych wymiarach zdrowia,            

a związane z przeprowadzoną procedurą treningową. W kolejnym kroku 

przedstawione zostaną analizy służące wyróżnieniu w obrębie grupy 

eksperymentalnej, specyficznych podgrup osób badanych reagujących        

w sposób odmienny w zakresie zmian czynników zdrowotnych na 

zastosowaną procedurę treningową. Zastosowana analiza skupień dla 

przypadków pozwoliła na wyróżnienie stosunkowo niezależnych grup, 

różniących się w odniesieniu do poszczególnych wymiarów w sposób 

istotny ze względu na prowadzoną tutaj ocenę zastosowanej procedury 

treningowej. Przeprowadzenie takiej analizy pozwala także na wyróżnienie 

grupy osób reagujących na zastosowane oddziaływanie w sposób 

odmienny od założonego oraz na określenie potencjalnych czynników     

(w szczególności różnic indywidualnych), uwarunkowujących występujące 

pomiędzy poszczególnymi grupami różnice. 
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Podobnie jak w przypadku strategii stosowanych w sytuacji 

otrzymanego zadania, pierwotnie w analizie skupień dla przypadków 

względem przyrostów we wskaźnikach zdrowia, uwzględniono dwa 

skupienia. Szczegółowej analizie poddano jednak wyniki                         

z uwzględnieniem trzech skupień ze względu na specyficzny rezultat, 

związany z wystąpieniem trzeciego skupienia grupującego osoby 

ujawniające stosunkowo małą podatność na zmiany. 

 

Wykr. średnich każd. skupienia

 Skupien. 1
 Skupien. 2

PG-A(2-1)
PG-A(3-1)

PG-B(2-1)
PG-B(3-1)

PG-C(2-1)
PG-C(3-1)

PG-D(2-1)
PG-D(3-1)

Zmienne

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Wykres 20: Analiza skupień przypadków dla zmian w zakresie współczynników 
zdrowotnych. 
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 Skupienie 1 obejmuje przypadki, w których zaobserwowano 

początkowy wzrost częstości występowania objawów przy następnym ich 

spadku do poziomu wyjściowego w trzecim pomiarze. Można w dwojaki 

sposób interpretować fakt wyodrębnienia tego skupienia. Po pierwsze, 

trening mógł wywołać więcej negatywnych efektów niż pozytywnych, 

czyli istnieje możliwość, że dla części osób należałoby prowadzić bardziej 

zindywidualizowane działania (być może negatywne sposoby reagowania 

tych osób na trening nie zostały przez trenera należycie dostrzeżone). Po 

drugie, u tych osób mogły zajść procesy emocjonalne, związane z silnym 

pobudzeniem i rozblokowaniem emocji, prowadzące do podwyższenia 

objawów. Ale po upływie czasu od zakończenia treningu objawy te zostały 

zniwelowane, a w przypadku skal C i D spadły nawet poniżej poziomu 

wejściowego. 

Wykr. średnich każd. skupienia

 Skupien. 1
 Skupien. 2
 Skupien. 3

PG-A(2-1)

PG-A(3-1)

PG-B(2-1)

PG-B(3-1)

PG-C(2-1)

PG-C(3-1)

PG-D(2-1)

PG-D(3-1)

Zmienne

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

 

Wykres 21: Analiza skupień przypadków dla zmian w zakresie wskaźników zdrowia. 
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 Skupienie 2 obejmuje osoby, u których zaobserwowano niewielkie 

spadki objawów. Zmiany w obrębie tego skupienia, ze względu na ich 

niewielkie nasilenie można uznać za przypadkowe. Niewielkie początkowe 

spadki zanikają wraz z upływem czasu. Mogłoby to oznaczać, że ta 

podgrupa byłaby już na wstępie podatna na trening, ale potem zachodziłby 

u niej powrót do stanu wejściowego w zakresie wskaźników zdrowotnych. 

 W Skupieniu 3 mieszczą się osoby, u których nastąpił pogłębiający 

się z czasem spadek ilości objawów, mierzonych za pomocą 

kwestionariusza GHQ na wszystkich skalach, za wyjątkiem skali B. 

 Porównanie skupienia 3, w zakresie miar kwestionariusza GHQ         

ze skupieniem 1 w zakresie stosowanych strategii i 3 w stylach, wykazało 

pokrywanie się przypadków w około 50%. Jest to istotne ze względu na 

fakt, że zaobserwowane wcześniej zmiany związane były ze spadkiem 

częstości stosowania strategii emocjonalnych. Wśród osób badanych 

wyróżnić można więc grupę osób, u których występuje podwyższona 

wrażliwość na oddziaływania treningowe, powodujące w efekcie 

pozytywne zmiany zarówno w odniesieniu do zmian w zakresie stylów           

i strategii radzenia sobie, jak i w zakresie wskaźników zdrowotnych. 

 Zmienną GHQ która w najmniejszy sposób wpłynęła na 

zróżnicowanie skupień jest podskala D. 

  

Średnie skup. (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)

Zmienna
Skupien.

Nr  1
Skupien.

Nr  2
Skupien.

Nr  3
P G-A(2-1)

P G-A(3-1)

P G-B(2-1)

P G-B(3-1)

P G-C(2-1)

P G-C(3-1)

P G-D(2-1)

P G-D(3-1)

5,75000 -1,66667 -5,55556
1,50000 -0,66667 -7,72222
5,16667 -2,80000 -6,16667
0,00000 -1,43333 -6,50000
4,41667 -2,00000 -4,44445

-0,66667 -1,60000 -5,22222
1,25000 -1,10000 -1,44444

-1,08333 -0,90000 -3,11111  

Tabela 20: Średnie obserwowane w poszczególnych skupieniach względem 
przyrostów w poszczególnych skalach. 
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 6.2.2  Czynniki temperamentalne i osobowościowe jako predyktory 
zdrowia 

W analizie wpływu zmiennych temperamentalnych i osobowościowych na 

obserwowane rezultaty w obrębie poszczególnych skupień uwzględniono 

tylko skupienia 1 i 3, ze względu na niewielkie zmiany obserwowane          

w skupieniu 2. W modelu uwzględniającym wszystkie wymiary 

osobowościowe łącznie, nie wykazano ich wpływu w obrębie żadnego         

z uzyskanych skupień. 

 

 

 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v145=1

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

Wilksa 0,419151 0,69289 2 1 0,647418
Wilksa 0,120008 3,66640 2 1 0,346421
Wilksa 0,007025 70,67033 2 1 0,083818
Wilksa 0,007676 64,64226 2 1 0,087610
Wilksa 0,027726 17,53365 2 1 0,166511
Wilksa 0,014271 34,53597 2 1 0,119461
Wilksa 0,015178 32,44321 2 1 0,123198
Wilksa 0,100854 4,45766 2 1 0,317575
Wilksa 0,216879 1,80544 2 1 0,465702
Wilksa 0,033704 14,33500 2 1 0,183587

Tabela 21: Analiza wpływu zmiennych osobowościowych na wystąpienie zmian 
w skali B i C kwestionariusza GHQ w obrębie skupienia 1. 
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Wpływ zmiennych temperamentalnych w obrębie poszczególnych skupień. 

 

 Dla skupienia 1 RE wpływa na przyrosty w kwestionariuszu 

Goldberga, mimo tego że zmiany te nie są obserwowane w pełnym modelu 

temperamentalnym. Poszczególne wymiary kwestionariusza GHQ 

traktowane z osobna, także nie wykazały żadnego związku z wymiarami 

temperamentu. Jest to jedyna zmienna, która wydaje się mieć wpływ na 

zmienność pomiędzy skupieniami w obrębie kwestionariusza GHQ i jest to 

ta sama zmienna, która miała wpływ na zmiany obserwowane w obrębie 

skupień 3 w stylach i 1 w strategiach. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v145=3

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

Wilksa 0,633837 2,021925 2 7 0,202732
Wilksa 0,643778 1,936655 2 7 0,214080
Wilksa 0,871589 0,515654 2 7 0,618146
Wilksa 0,902851 0,376611 2 7 0,699287
Wilksa 0,789552 0,932895 2 7 0,437353
Wilksa 0,695929 1,529250 2 7 0,281175
Wilksa 0,659354 1,808226 2 7 0,232764
Wilksa 0,518252 3,253465 2 7 0,100206
Wilksa 0,605734 2,278110 2 7 0,172977
Wilksa 0,468186 3,975659 2 7 0,070221

Tabela 22: Analiza wpływu zmiennych osobowościowych na wystąpienie zmian 
w skali D kwestionariusza GHQ w obrębie skupienia 3. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v145=1

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
RE

PE

Wilksa 0,015758 15,61480 8 2 0,061558
Wilksa 0,005521 45,02888 8 2 0,021903
Wilksa 0,025830 9,42860 8 2 0,099386

Tabela 23: Wielowymiarowe testy istotności wpływu reaktywności emocjonalnej 
i perseweratywności w obrębie skupienia 1. 
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 6.3  Korelacje zmian w tendencjach do stosowania poszczególnych 
strategii radzenia sobie ze stresem i we wskaźnikach zdrowia 

W celu określenia potencjalnej współzmienności (współzależności) 

poszczególnych wymiarów zdrowia oraz zmiennych związanych ze stylami 

i strategiami radzenia sobie, zastosowano analizę korelacji. Analiza tego 

rodzaju pozwala na wstępne określenie potencjalnego spójnego wpływu 

zastosowanego treningu na zmienne związane z dwoma podstawowymi 

celami jego przeprowadzenia (poprawa stanu zdrowia oraz adaptacyjne 

zmiany w obrębie sposobów radzenia sobie). 

 
Korelacje (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000
N=60 (Braki danych usuwano przypadkami)

Zmienna P G-A(2-1) P G-A(3-1) P G-B(2-1) P G-B(3-1) P G-C(2-1) P G-C(3-1) P G-D(2-1) P G-D(3-1)

P SZ(2-1)

P SZ(3-1)

P SE(2-1)

P SE(3-1)

P SU(2-1)

P SU(3-1)

P ACZ(2-1)

P ACZ(3-1)

P PKT(2-1)

P PKT(3-1)

P SZ-S(2-1)

P SZ-S(3-1)

P SE-S(2-1)

P SE-S(3-1)

P SU-S(2-1)

P SU-S(3-1)

0,11 -0,06 0,11 -0,04 -0,07 -0,32 0,12 -0,00
-0,00 -0,14 0,00 -0,05 -0,26 -0,50 0,07 -0,05
0,14 0,16 0,21 0,11 0,17 0,01 0,21 0,27
0,08 0,23 0,18 0,27 0,06 0,02 0,15 0,22
0,00 -0,05 0,11 0,02 -0,02 -0,14 0,12 0,02

-0,15 -0,11 -0,01 0,07 -0,13 -0,13 0,04 0,12
0,20 0,34 0,26 0,23 0,27 0,08 0,25 0,33
0,26 0,39 0,31 0,32 0,21 0,11 0,14 0,34

-0,27 -0,43 -0,08 -0,22 -0,27 -0,34 -0,03 -0,13
-0,21 -0,37 -0,07 -0,13 -0,17 -0,30 -0,00 -0,04
-0,17 -0,11 -0,08 -0,08 -0,22 -0,20 -0,15 -0,07
-0,24 -0,28 -0,24 -0,31 -0,38 -0,46 -0,27 -0,34
0,12 0,02 0,14 0,08 0,29 0,10 0,25 0,17
0,11 0,09 0,14 0,21 0,30 0,24 0,20 0,16

-0,24 -0,13 -0,21 -0,18 -0,03 0,07 -0,20 -0,03
-0,38 -0,16 -0,27 -0,06 -0,11 0,13 -0,26 0,04  

Tabela 24: Współczynniki korelacji r-Pearsona między zmianami w tendencjach do 
stosowania poszczególnych strategii radzenia sobie ze stresem i we wskaźnikach 
zdrowia w grupie eksperymentalnej. 

 

Oznaczenia skrótów w Tabeli 24. 

PSZ(2-1) - zmiana tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na 

zadaniu pomiędzy pomiarami 2 i 1. 

PSZ(3-1) - zmiana tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na 

zadaniu pomiędzy pomiarami 3 i 1. 

PSE(2-1) - zmiana tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na 

emocjach pomiędzy pomiarami 2 i 1. 
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PSE(3-1) - zmiana tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na 

emocjach pomiędzy pomiarami 3 i 1. 

PSU(2-1) - zmiana tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na 

unikaniu pomiędzy pomiarami 2 i 1. 

PSU(3-1) - zmiana tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na 

unikaniu pomiędzy pomiarami 3 i 1. 

PACZ(2-1) - zmiana tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych 

na unikaniu w podskali angażowanie się w czynności zastępcze pomiędzy 

pomiarami 2 i 1. 

PACZ(3-1) - zmiana tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych 

na unikaniu w podskali angażowanie się w czynności zastępcze pomiędzy 

pomiarami 3 i 1. 

PPKT(2-1) - zmiana tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych 

na unikaniu w podskali poszukiwanie kontaktów towarzyskich pomiędzy 

pomiarami 2 i 1. 

PPKT(3-1) - zmiana tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych 

na unikaniu w podskali poszukiwanie kontaktów towarzyskich pomiędzy 

pomiarami 3 i 1. 

PG-A(2-1) - zmiana wielkości wskaźnika występowania symptomów 

somatycznych pomiędzy pomiarami 2 i 1. 

PG-A(3-1) - zmiana wielkości wskaźnika występowania symptomów 

somatycznych pomiędzy pomiarami 3 i 1. 

PG-B(2-1) - zmiana wielkości wskaźnika występowania symptomów 

niepokoju-bezsenności pomiędzy pomiarami 2 i 1. 

PG-B(3-1) - zmiana wielkości wskaźnika występowania symptomów 

niepokoju-bezsenności pomiędzy pomiarami 3 i 1. 

PG-C(2-1) - zmiana wielkości wskaźnika występowania zaburzeń 

funkcjonowania pomiędzy pomiarami 2 i 1. 
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PG-C(3-1) - zmiana wielkości wskaźnika występowania zaburzeń 

funkcjonowania pomiędzy pomiarami 3 i 1. 

PG-D(2-1) - zmiana wielkości wskaźnika występowania symptomów 

depresji pomiędzy pomiarami 2 i 1. 

PG-D(3-1) - zmiana wielkości wskaźnika występowania symptomów 

depresji pomiędzy pomiarami 3 i 1. 

  

Uzyskane wyniki w macierzy korelacji wskazują, że między 

zmianami w tendencjach do stosowania poszczególnych strategii radzenia 

sobie ze stresem i we wskaźnikach zdrowia w grupie eksperymentalnej 

istnieją następujące powiązania: 

 Przyrost tendencji do stosowania strategii zadaniowych pomiędzy 

pomiarami 3 i 1 koreluje ujemnie ze zmianą wskaźnika zaburzeń 

funkcjonowania na poziomie – 0,50. Podobna korelacja występuje także 

pomiędzy pomiarami 3 i 1 na poziomie – 0,28 w sytuacji zmagania się         

z sytuacją zawodową.  

Charakterystyczne jest to, iż istotne statystycznie korelacje zmian      

w zakresie strategii zadaniowych ze zmianami wskaźników zdrowia 

wystąpiły tylko między pomiarami 3 i 1. Warte odnotowania jest to, iż        

w tym przypadku można zaobserwować wyraźne ujemne korelacje zmian 

w częstości stosowania strategii zadaniowych ze zmianami we wszystkich 

wymiarach kwestionariusza GHQ, odpowiednio na poziomie – 0,28 (A),     

- 0,31 (B), - 0,46 (C), - 0,34 (D). 

 Przyrost tendencji do stosowania strategii emocjonalnych pomiędzy 

pomiarami 2 i 1 koreluje dodatnio ze zmianami we wskaźniku symptomów 

depresyjnych. Przyrost tendencji do stosowania strategii unikowych           

w podskali angażowanie się w czynności zastępcze pomiędzy pomiarami 2 

i 1 koreluje dodatnio z przyrostami we wskaźnikach niepokoju-bezsenności 

oraz zaburzeń funkcjonowania. 
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 Przyrost tendencji do stosowania strategii unikowych w podskali 

angażowanie się w czynności zastępcze pomiędzy pomiarami 3 i 1 koreluje 

dodatnio z przyrostami we wskaźnikach objawów somatycznych na 

poziomie 0,39; niepokoju-bezsenności na poziomie 0,32 i symptomów 

depresyjnych na poziomie 0,34. 

  Przyrost tendencji do stosowania strategii unikowych w podskali 

poszukiwanie kontaktów towarzyskich zarówno pomiędzy pomiarami 2 i 1, 

jak i 3 i 1, koreluje ujemnie z przyrostami wskaźników: objawów 

somatycznych i zaburzeń funkcjonowania odpowiednio na poziomach        

(-0,27, - 0,27) i (- 0,37 i - 0,30). 

 6.4  Stan zdrowia jako predyktor zmienności i zmian                       
w obrębie stylów i strategii radzenia sobie 

 W celu określenia potencjalnego wpływu poprawy stanu zdrowia na 

zmiany związane ze stylami i strategiami radzenia sobie, przeprowadzono 

analizę istotności wpływu poszczególnych wymiarów zdrowia na 

zmienność stylów i strategii, w odniesieniu do poszczególnych 

wyróżnionych skupień. Analiza tego rodzaju pozwala na wykroczenie poza 

proste stwierdzenie współzmienności wskaźników zdrowia oraz częstości 

stosowania określonych strategii radzenia sobie. 
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 Dla skupienia 3 przyrosty w skali B kwestionariusza Goldberga 

stanowią predyktor zmienności w przyrostach stylów emocjonalnych. Efekt 

obserwuje się w pomiarze 3. 

 Różnicujący wpływ niepokoju i bezsenności w obrębie skupienia 3 

(wykazującego największe spadki częstotliwości stosowania stylów 

emocjonalnych) ujawnia się w pomiarze odroczonym. Skupienie 3 

zachowuje spójność w odniesieniu do tego czynnika w czasie trwania 

treningu. 

 

 

 Dla skupienia 3 przyrosty w skali A kwestionariusza Goldberga 

stanowią predyktor zmienności w przyrostach stylów unikowych. Efekt 

obserwuje się w pomiarze 2. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v143=3

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
P G-B(2-1)

P G-B(3-1)

Wilksa 0,322280 16,82315 2 16 0,000116
Wilksa 0,712016 3,23570 2 16 0,066057
Wilksa 0,473227 8,90520 2 16 0,002515  

Tabela 25: Wielowymiarowe testy istotności wpływu przyrostów skali B 
kwestionariusza Goldberga na zróżnicowanie wyników w zakresie stylów 
emocjonalnych w skupieniu 3 (w analizie skupień dotyczących stylów). 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v143=3

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
PG-A(2-1)

PG-A(3-1)

Wilksa 0,952649 0,397636 2 16 0,678365
Wilksa 0,585892 5,654405 2 16 0,013885
Wilksa 0,816030 1,803557 2 16 0,196630  

Tabela 26: Wielowymiarowe testy istotności przyrostów w skali A kwestionariusza 
Goldberga na zróżnicowanie wyników w zakresie stylów unikowych w skupieniu 3 
(w analizie skupień dotyczących stylów). 
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 Różnicujący wpływ objawów somatycznych w obrębie skupienia 3 

ujawnia się w pomiarze dokonywanym bezpośrednio po treningu. Efekt ten 

wydaje się zanikać w pomiarze odroczonym. 

 

Początkowy stan mierzony za pomocą skali B kwestionariusza 

Goldberga nie stanowi predyktora dla zmienności w obrębie skupienia 3 na 

skalach emocjonalnych. 

 

 

 

Przyrosty na skali C kwestionariusza GHQ także stanowią 

predyktory zmienności względem odpowiednio skal emocjonalnej                

i unikowej w skupieniu 3. 

 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v143=3

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
P G-C(2-1)

P G-C(3-1)

Wilksa 0,849821 1,413749 2 16 0,272031
Wilksa 0,571303 6,003084 2 16 0,011348
Wilksa 0,685838 3,664567 2 16 0,048952  

Tabela 28: Wielowymiarowe testy istotności wpływu różnic między pomiarami 2 i 1 
oraz 3 i 1, mierzonych na skali C kwestionariusza GHQ na zmienność w obrębie 
skupienia 3, wyróżnionego w obrębie zmienności w stylu unikowym. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v143=3

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
G-B1

Wilksa 0,507943 8,234155 2 17 0,003158
Wilksa 0,901641 0,927251 2 17 0,414751  

Tabela 27: Wielowymiarowe testy istotności wpływu początkowego stanu w skali B 
GHQ na zmienność w obrębie skupienia 3, wyróżnionego w obrębie zmienności 
w stylach radzenia sobie. 
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Skupienie 1 cechuje się przede wszystkim spadkiem częstości 

stosowania strategii emocjonalnych. Zjawisko to pogłębia się z czasem. 

Analizie poddano wpływ wyróżnionych wymiarów zdrowotnych w skali B 

kwestionariusza GHQ, mogących stanowić czynnik wpływający na 

wystąpienie tego zjawiska (także jako czynnik pośredniczący pomiędzy 

działaniami treningowymi a zmianami ostatecznymi). Wyróżniono do 

analizy skalę B i D kwestionariusza GHQ ze względu na ich przewidywany 

bliski związek ze zmianami o charakterze emocjonalnym. W wyniku 

analizy ujawniono wpływ skali B przy jednoczesnym braku wpływu skali 

D. Do wyniku tego należy podchodzić z dużą ostrożnością ze względu na 

wysoki poziom potencjalnego błędu ujawnionego przez wartość wyrazu 

wolnego. 

 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v144=1

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
P G-B(2-1)

P G-B(3-1)

Wilksa 0,167077 44,86736 2 18 0,000000
Wilksa 0,515989 8,44223 2 18 0,002593
Wilksa 0,612354 5,69739 2 18 0,012107

Tabela 29: Wielowymiarowe testy istotności wpływu różnic między pomiarami 2 i 1 
oraz 3 i 1, mierzonych na skali B kwestionariusza GHQ na zmienność w obrębie 
skupienia 1, wyróżnionego w obrębie zmienności w strategiach emocjonalnych. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v144=1

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
P G-D(2-1)

P G-D(3-1)

Wilksa 0,254613 26,34779 2 18 0,000004
Wilksa 0,918226 0,80150 2 18 0,464032
Wilksa 0,934746 0,62829 2 18 0,544806

Tabela 30: Wielowymiarowe testy istotności wpływu różnic między pomiarami 2 i 1 
oraz 3 i 1, mierzonych na skali D kwestionariusza GHQ na zmienność w obrębie 
skupienia 1, wyróżnionego w obrębie zmienności w strategiach emocjonalnych. 
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 Dla skupienia 2 w obrębie stylu unikowego wymiar A 

kwestionariusza GHQ w odniesieniu do pomiaru 2 okazał się istotny 

statystycznie. 

 

 Dla skupienia 2 w obrębie stylu unikowego wymiar B 

kwestionariusza GHQ w odniesieniu do pomiaru 2 okazał się nieistotny 

statystycznie. 

Skupienie 2 cechuje się przede wszystkim niewielkimi oscylacjami 

wszystkich zmiennych wokół wartości uzyskanych w pomiarze 

początkowym. Największe zmiany obserwuje się w obszarze strategii 

unikowych, w których początkowe spadki ulegają w okresie późniejszym 

niewielkiemu zmniejszeniu. Z tego właśnie względu, analizie poddano 

wpływ wyróżnionych wymiarów w kwestionariuszu GHQ na zmienność    

w obrębie strategii unikowych. W wyniku analizy uzyskano wiarygodne 

wyniki dotyczące wpływu skali A i B, przy jednoczesnej znikomej 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v144=2

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
P G-B(2-1)

P G-B(3-1)

Wilksa 0,698073 5,190170 2 24 0,013391
Wilksa 0,939644 0,770792 2 24 0,473763
Wilksa 0,933174 0,859334 2 24 0,436067  

Tabela 32: Wielowymiarowe testy istotności wpływu różnic między pomiarami 2 i 1 
oraz 3 i 1, mierzonych na skali B kwestionariusza GHQ na zmienność w obrębie 
skupienia 2, wyróżnionego w obrębie zmienności w strategiach unikowych. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v144=2

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
P G-A(2-1)

P G-A(3-1)

Wilksa 0,747894 4,045064 2 24 0,030625
Wilksa 0,763039 3,726584 2 24 0,038955
Wilksa 0,911744 1,161587 2 24 0,329971  

Tabela 31: Wielowymiarowe testy istotności wpływu różnic między pomiarami 2 i 1 
oraz 3 i 1, mierzonych na skali A kwestionariusza GHQ na zmienność w obrębie 
skupienia 2 wyróżnionego w obrębie zmienności w strategiach unikowych. 
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istotności dla celu wnioskowania wyników dotyczących skali C i D. 

Czynniki mierzone na skali A okazały się mieć wpływ w czasie 

dokonywania pomiaru 2, przy zaniku tego zjawiska w pomiarze 3. 

Zjawisko to współwystępuje ze zmniejszającą się częstością stosowania 

strategii unikowych pomiędzy pomiarami 2 i 3 w obrębie tego skupienia. 

Skala B okazała się być nierelewantna dla określenia zmienności w obrębie 

skupienia 2 w odniesieniu do strategii unikowych. 

 

 

 
Skupienie 3 cechuje się przede wszystkim wzrostem częstości 

stosowania strategii emocjonalnych przy jednoczesnym początkowym         

i zmniejszającym się z czasem wzroście częstości stosowania strategii 

unikowych. Analizie poddano wpływ wyróżnionych wymiarów 

kwestionariusza GHQ na zmienność w obrębie strategii emocjonalnych.     

W wyniku analizy uzyskano wiarygodne wyniki dotyczące wpływu skali B 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v144=3

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
P G-B(2-1)

P G-B(3-1)

Wilksa 0,625118 1,799093 2 6 0,244279
Wilksa 0,699765 1,287151 2 6 0,342655
Wilksa 0,781354 0,839488 2 6 0,477028

Tabela 33: Wielowymiarowe testy istotności wpływu różnic między pomiarami 2 i 1 
oraz 3 i 1, mierzonych na skali B kwestionariusza GHQ na zmienność w obrębie 
skupienia 3, wyróżnionego w obrębie zmienności w strategiach emocjonalnych. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v144=3

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
PG-C(2-1)

PG-C(3-1)

Wilksa 0,487293 3,156458 2 6 0,115710
Wilksa 0,343467 5,734469 2 6 0,040519
Wilksa 0,370383 5,099723 2 6 0,050810  

Tabela 34: Wielowymiarowe testy istotności wpływu różnic między pomiarami 2 i 1 
oraz 3 i 1, mierzonych na skali C kwestionariusza GHQ na zmienność w obrębie 
skupienia 3, wyróżnionego w obrębie zmienności w strategiach emocjonalnych. 
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i C, przy jednoczesnej znikomej istotności dla celu wnioskowania wyników 

dotyczących skali A i D. W wyniku analizy ujawniono wpływ skali C         

w odniesieniu do pomiaru 2, przy jednoczesnym braku wpływu                  

w odniesieniu do pomiaru 3. Skala B okazała się nie ujawniać wpływu 

mierzonych za jej pomocą zmian objawów na zmienność w obrębie 

strategii emocjonalnych w skupieniu 3. Wnioski te należy traktować z dużą 

ostrożnością ze względu na małą liczbę przypadków zakwalifikowanych do 

skupienia 3. 

 6.5  Sposoby radzenia sobie ze stresem oraz wskaźniki zdrowotne 
a temperament i poczucie koherencji 

Celem analiz podjętych w niniejszym podrozdziale było 

zidentyfikowanie zmiennych temperamentalnych i osobowościowych, 

wyjaśniających efektywność radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy.     

W literaturze przedmiotu wskazywano, że zmienne takie odgrywają istotną 

rolę w warunkowaniu efektywności radzenia sobie ze stresem zawodowym. 

Dlatego zdecydowano się uwzględnić również te zmienne w prowadzonych 

analizach statystycznych. 

Ponadto włączenie do analiz takich zmiennych umożliwiło 

oszacowanie względnego wkładu tych zmiennych w wyjaśnianie 

efektywności radzenia sobie. Pozwala to na odniesienie uzyskanych 

wyników do rezultatów podobnych badań oraz na włączenie się w toczącą 

się w literaturze podmiotu dyskusję nad rolą czynników 

temperamentalnych w warunkowaniu skuteczności interwencji radzenia 

sobie ze stresem. Warto także podkreślić, że w literaturze brakuje doniesień 

dotyczących roli czynników temperamentalnych, opisanych w ramach  

Regulacyjnej Teorii Temperamentu w ujęciu Strelaua i poczucia koherencji 
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w radzeniu sobie ze stresem zawodowym. Brakuje też danych odnoszących 

się do roli czynników temperamentalnych i poczucia koherencji jako 

predyktorów zmian związanych z programami interwencyjnymi w zakresie 

radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, stąd uwzględnienie tych 

zmiennych wydaje się poznawczo wartościowe. 

Do zidentyfikowania zmiennych w istotny sposób wyjaśniających 

efektywność radzenia sobie i wielkość zmian zachodzących w wyniku 

treningu, zastosowano krokową analizę regresji. Analizę tę 

przeprowadzono oddzielnie dla każdego ze wskaźników. 

Pomiaru cech temperamentu dokonano za pomocą kwestionariusza 

FCZ-KT. W tabeli 35 przedstawiono wartości średnich oraz odchyleń 

standardowych uzyskane w poszczególnych skalach tego narzędzia w obu 

grupach badanych. 

 

Oznaczenia skrótów z Tabeli 35. 

WT - Wytrzymałość, RE – Reaktywność Emocjonalna, WS - Wrażliwość 

Sensoryczna, PE – Perseweratywność, ŻW – Żwawość, AK – Aktywność. 

Oznaczenie (k) dotyczy wyników osiąganych w grupie kontrolnej. 

Statystyki opisowe (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Zmienna N ważnych Średnia Minimum Maksimum Odch.Std.
WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

WT(k)

RE(k)

WS(k)

PE(k)

ŻW(k)

AK(k)

60 7,733 0,000 19,000 4,846
60 12,083 2,000 23,000 5,026
60 15,967 5,000 23,000 3,283
60 13,000 5,000 23,000 4,302
60 13,433 1,000 20,000 4,010
60 8,100 0,000 18,000 4,660
60 7,283 1,000 19,000 3,880
60 12,967 4,000 20,000 3,910
60 16,100 6,000 28,000 4,024
60 13,833 4,000 24,000 4,215
60 14,050 5,000 20,000 3,670
60 8,750 0,000 17,000 4,590  

Tabela 35: Średnie wyniki w kwestionariuszu FCZ-KT w obu grupach badanych. 
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Testy dla prób niezależnych (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Uwaga: Zmienne traktowane są jako niezależne próby.

Grupa 1  wz. Grupy 2
Średnia
Grupa 1

Średnia
Grupa 2

t df p N ważnych
Grupa 1

N ważnych
Grupa 2

Odch.std.
Grupa 1

Odch.std.
Grupa 2

iloraz F
Warianc.

p
Warianc.

WT vs. WT(k)

RE vs. RE(k)

WS vs. WS(k)

PE vs. PE(k)

ŻW vs. ŻW(k)

AK  vs. AK(k)

7,733 7,283 0,561 118 0,576 60 60 4,846 3,880 1,560 0,090
12,083 12,967 -1,07 118 0,285 60 60 5,026 3,910 1,653 0,056
15,967 16,100 -0,199 118 0,843 60 60 3,283 4,024 1,502 0,121
13,000 13,833 -1,07 118 0,286 60 60 4,302 4,215 1,042 0,876
13,433 14,050 -0,879 118 0,381 60 60 4,010 3,670 1,194 0,499
8,1000 8,7500 -0,770 118 0,443 60 60 4,660 4,590 1,031 0,908  

Tabela 36: Istotności różnic w wynikach kwestionariusza FCZ-KT między obu grupami                 
w pierwszym pomiarze (przed zastosowaniem treningu). 

 
Oznaczenia skrótów z Tabeli 36. 
 
WT vs. WT(k) – istotność różnic między grupami eksperymentalną              

i kontrolną w skali Wytrzymałość, 

RE vs. RE(k) – istotność różnic między grupami eksperymentalną                

i kontrolną w skali Reaktywność Emocjonalna, 

WS vs. WS(k) – istotność różnic między grupami eksperymentalną             

i kontrolną w skali Wrażliwość Sensoryczna, 

PE vs. PE(k) – istotność różnic między grupami eksperymentalną                 

i kontrolną w skali Perseweratywność, 

ŻW vs. ŻW(k) – istotność różnic między grupami eksperymentalną              

i kontrolną w skali Żwawość, 

AK vs. AK(k) – istotność różnic między grupami eksperymentalną                

i kontrolną w skali Aktywność. 

 

W celu znalezienia temperamentalnych i osobowościowych 

predyktorów związanych z efektami treningu zastosowano analizę regresji 

krokowej, której wyniki przedstawione są w tabelach 37-48.
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Podsumowanie regresji wielorakiej dla zmiennej: PRZY SSZ(2-1)  (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Krokowa postępująca
P do wprowadzenia: ,05, P do usunięcia: ,1

Efekt
Kroki Stopnie

Swobody
F do

usunięc.
P do

usunięc.
F do

wprowadz
P do

wprowadz
Efekt
(stan)

WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

RE

WT

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

RE

WT

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

RE

WT

PZ

PE

ŻW

AK

WS

PZR

PS

Krok nr   1 24 1,953 0,035 Poza
24 2,172 0,018 Wszedł
24 1,523 0,126 Poza
24 2,021 0,028 Poza
24 1,102 0,389 Poza
24 1,463 0,150 Poza
24 1,935 0,037 Poza
24 1,404 0,177 Poza
24 1,681 0,079 Poza

Krok nr   2 24 2,172 0,018 W modelu
24 2,332 0,012 Wszedł
24 1,170 0,331 Poza
24 1,475 0,146 Poza
24 0,747 0,769 Poza
24 1,266 0,260 Poza
24 2,038 0,028 Poza
24 1,397 0,182 Poza
24 1,631 0,093 Poza

Krok nr   3 24 2,573 0,006 W modelu
24 2,332 0,012 W modelu
24 1,193 0,315 Poza
24 1,310 0,233 Poza
24 0,589 0,910 Poza
24 1,332 0,220 Poza
24 1,978 0,035 Wszedł
24 1,318 0,228 Poza
24 1,565 0,115 Poza

Krok nr   4 24 2,604 0,006 W modelu
24 2,263 0,015 W modelu
24 1,978 0,035 W modelu
24 1,417 0,177 Poza
24 0,573 0,919 Poza
24 1,226 0,291 Poza
24 1,151 0,350 Poza
24 1,357 0,207 Poza
24 0,833 0,675 Poza

Tabela 38: Podsumowanie analizy regresji krokowej dla zmiennych 
osobowościowych jako predyktorów zmienności w obrębie wszystkich 
kontrolowanych zmiennych (zmiennych niezależnych). 

Test SS dla modelu zupełnego względem SS dla reszt (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)

Zależna
Zmienna

Wielokr.
R

Wielokr.
R2

Skorygow
R2

SS
Model

df
Model

MS
Model

SS
Reszta

df
Reszta

MS
Reszta

F p

PSZ(2-1)

PSZ(3-1)

PSE(2-1)

PSE(3-1)

PSU(2-1)

PSU(3-1)

PACZ(2-1)

PACZ(3-1)

PPKT(2-1)

PPKT(3-1)

PSZ-S(2-1)

PSZ-S(3-1)

PSE-S(2-1)

PSE-S(3-1)

PSU-S(2-1)

PSU-S(3-1)

PG-A(2-1)

PG-A(3-1)

PG-B(2-1)

PG-B(3-1)

PG-C(2-1)

PG-C(3-1)

PG-D(2-1)

PG-D(3-1)

0,314 0,099 0,051 180,773 3 60,258 1647,410 56 29,418 2,048 0,118
0,234 0,055 0,004 113,254 3 37,751 1954,146 56 34,895 1,082 0,364
0,384 0,148 0,102 983,506 3 327,835 5673,227 56 101,308 3,236 0,029
0,329 0,108 0,060 742,222 3 247,407 6113,711 56 109,173 2,266 0,091
0,161 0,026 -0,026 64,201 3 21,400 2406,732 56 42,977 0,498 0,685
0,224 0,050 -0,001 142,765 3 47,588 2695,568 56 48,135 0,989 0,405
0,294 0,086 0,037 217,936 3 72,645 2311,997 56 41,286 1,760 0,165
0,168 0,028 -0,024 54,945 3 18,315 1881,638 56 33,601 0,545 0,653
0,099 0,010 -0,043 9,697 3 3,232 978,237 56 17,469 0,185 0,906
0,169 0,028 -0,024 38,154 3 12,718 1303,096 56 23,270 0,547 0,653
0,205 0,042 -0,009 22,672 3 7,557 516,178 56 9,217 0,820 0,488
0,209 0,044 -0,007 36,159 3 12,053 788,774 56 14,085 0,856 0,469
0,450 0,202 0,160 464,819 3 154,940 1832,831 56 32,729 4,734 0,005
0,400 0,160 0,115 428,295 3 142,765 2253,705 56 40,245 3,547 0,020
0,108 0,012 -0,041 16,290 3 5,430 1375,444 56 24,561 0,221 0,881
0,272 0,074 0,024 93,884 3 31,295 1178,716 56 21,048 1,487 0,228
0,202 0,041 -0,010 52,710 3 17,570 1234,940 56 22,052 0,797 0,501
0,203 0,041 -0,010 56,015 3 18,672 1307,635 56 23,351 0,800 0,499
0,278 0,077 0,028 139,106 3 46,369 1665,077 56 29,734 1,559 0,209
0,391 0,153 0,107 166,923 3 55,641 926,411 56 16,543 3,363 0,025
0,192 0,037 -0,015 45,522 3 15,174 1191,328 56 21,274 0,713 0,548
0,133 0,018 -0,035 21,918 3 7,306 1217,082 56 21,734 0,336 0,799
0,094 0,009 -0,044 5,731 3 1,910 644,002 56 11,500 0,166 0,919
0,111 0,012 -0,041 6,768 3 2,256 541,632 56 9,672 0,233 0,873  

Tabela 37: Model ogólny dla wpływu zmiennych osobowościowych na wszystkie  

kontrolowane zmienne łącznie. 
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Podsumowanie regresji wielorakiej dla zmiennej: PRZY SSZ(3-1)  (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Krokowa postępująca
P do wprowadzenia: ,05, P do usunięcia: ,1

Efekt
Kroki Stopnie

Swobody
F do

usunięc.
P do

usunięc.
F do

wprowadz
P do

wprowadz
Efekt
(stan)

WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

PE

RE

WS

WT

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

PE

AK

WS

WT

ŻW

RE

PZ

PZR

PS

Krok nr   1 12 1,716 0,093 Poza
12 2,391 0,017 Poza
12 1,045 0,426 Poza
12 3,053 0,003 Wszedł
12 1,160 0,338 Poza
12 2,323 0,020 Poza
12 1,658 0,108 Poza
12 0,782 0,666 Poza
12 1,703 0,096 Poza

Krok nr   2 12 3,053 0,003 W modelu
12 1,751 0,087 Poza
12 1,025 0,443 Poza
12 1,040 0,430 Poza
12 0,745 0,700 Poza
12 2,159 0,031 Wszedł
12 1,653 0,110 Poza
12 0,715 0,729 Poza
12 1,644 0,113 Poza

Krok nr   3 12 2,860 0,005 W modelu
12 2,159 0,031 W modelu
12 0,975 0,486 Poza
12 1,253 0,279 Poza
12 0,702 0,741 Poza
12 1,532 0,148 Poza
12 1,484 0,166 Poza
12 0,662 0,777 Poza
12 1,262 0,274 Poza  

 
Tabela 41: Podsumowanie analizy regresji krokowej dla zmiennych osobowościowych 
jako predyktorów zmienności w obrębie wszystkich kontrolowanych zmiennych 
(zmiennych niezależnych) pomiędzy pomiarami 3 i 1. 

 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

Wilksa 0,356 2,487 24 33 0,008
Wilksa 0,378 2,263 24 33 0,015
Wilksa 0,346 2,604 24 33 0,006
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0
Wilksa 0,410 1,978 24 33 0,035
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0  

Tabela 39: Istotność wpływu poszczególnych zmiennych w analizie regresji 
krokowej. 

Test SS dla modelu zupełnego względem SS dla reszt (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)

Zależna
Zmienna

Wielokr.
R

Wielokr.
R2

Skorygow
R2

SS
Model

df
Model

MS
Model

SS
Reszta

df
Reszta

MS
Reszta

F p

P SZ(3-1)

P SE(3-1)

P SU(3-1)

P ACZ(3-1)

P PKT(3-1)

P SZ-S(3-1)

P SE-S(3-1)

P SU-S(3-1)

P G-A(3-1)

P G-B(3-1)

P G-C(3-1)

P G-D(3-1)

0,326 0,106 0,075 219,047 2 109,523 1848,353 57 32,427 3,378 0,041
0,312 0,097 0,065 665,715 2 332,858 6190,218 57 108,600 3,065 0,054
0,405 0,164 0,135 466,303 2 233,152 2372,030 57 41,615 5,603 0,006
0,300 0,090 0,058 174,328 2 87,164 1762,255 57 30,917 2,819 0,068
0,282 0,080 0,047 106,935 2 53,467 1234,315 57 21,655 2,469 0,094
0,047 0,002 -0,033 1,818 2 0,909 823,115 57 14,441 0,063 0,939
0,422 0,178 0,149 477,983 2 238,991 2204,017 57 38,667 6,181 0,004
0,144 0,021 -0,014 26,413 2 13,206 1246,187 57 21,863 0,604 0,550
0,036 0,001 -0,034 1,806 2 0,903 1361,844 57 23,892 0,038 0,963
0,048 0,002 -0,033 2,566 2 1,283 1090,768 57 19,136 0,067 0,935
0,059 0,003 -0,032 4,245 2 2,123 1234,755 57 21,662 0,098 0,907
0,154 0,024 -0,010 13,053 2 6,526 535,347 57 9,392 0,695 0,503  

Tabela 40: Model zupełny dla analizy regresji krokowej względem wszystkich zmiennych  

niezależnych z uwzględnieniem przyrostów pomiędzy pomiarami 3 i 1. 

. 
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Test SS dla modelu zupełnego względem SS dla reszt (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Zależna
Zmienna

Wielokr.
R

Wielokr.
R2

Skorygow
R2

SS
Model

df
Model

MS
Model

SS
Reszta

df
Reszta

MS
Reszta

F p

PSZ(2-1)

PSE(2-1)

PSU(2-1)

PACZ(2-1)

PPKT(2-1)

PSZ-S(2-1)

PSE-S(2-1)

PSU-S(2-1)

PG-A(2-1)

PG-B(2-1)

PG-C(2-1)

PG-D(2-1)

0,142 0,020 0,003 36,630 1 36,630 1791,553 58 30,889 1,186 0,281
0,439 0,193 0,179 1283,751 1 1283,751 5372,982 58 92,638 13,858 0,000
0,155 0,024 0,007 59,081 1 59,081 2411,853 58 41,584 1,421 0,238
0,007 0,000 -0,017 0,111 1 0,111 2529,823 58 43,618 0,003 0,960
0,214 0,046 0,029 45,132 1 45,132 942,801 58 16,255 2,776 0,101
0,050 0,002 -0,015 1,322 1 1,322 537,528 58 9,268 0,143 0,707
0,525 0,275 0,263 632,382 1 632,382 1665,268 58 28,712 22,025 0,000
0,006 0,000 -0,017 0,045 1 0,045 1391,688 58 23,995 0,002 0,966
0,157 0,025 0,008 31,681 1 31,681 1255,969 58 21,655 1,463 0,231
0,172 0,029 0,013 53,188 1 53,188 1750,996 58 30,190 1,762 0,190
0,261 0,068 0,052 84,074 1 84,074 1152,776 58 19,875 4,230 0,044
0,150 0,022 0,006 14,538 1 14,538 635,195 58 10,952 1,328 0,254  

Tabela 43: Model zupełny dla analizy regresji krokowej względem wszystkich  

zmiennych niezależnych z uwzględnieniem przyrostów pomiędzy pomiarami 2 i 1. 

Podsumowanie regresji wielorakiej dla zmiennej: PRZY SSZ(2-1)  (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Krokowa postępująca
P do wprowadzenia: ,05, P do usunięcia: ,1

Efekt
Kroki Stopnie

Swobody
F do

usunięc.
P do

usunięc.
F do

wprowadz
P do

wprowadz
Efekt
(stan)

WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

PE

RE

WS

WT

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

Krok nr   1 12 1,724 0,092 Poza
12 2,958 0,004 Poza
12 1,804 0,075 Poza
12 3,095 0,003 Wszedł
12 1,079 0,398 Poza
12 1,610 0,121 Poza
12 1,489 0,162 Poza
12 1,473 0,169 Poza
12 0,870 0,581 Poza

Krok nr   2 12 3,095 0,003 W modelu
12 1,604 0,124 Poza
12 1,531 0,148 Poza
12 1,693 0,100 Poza
12 0,722 0,722 Poza
12 1,478 0,167 Poza
12 1,384 0,208 Poza
12 1,391 0,205 Poza
12 0,840 0,611 Poza  

Tabela 44: Podsumowanie analizy regresji krokowej dla zmiennych osobowościowych  

jako predyktorów zmienności w obrębie wszystkich kontrolowanych zmiennych  

(zmiennych niezależnych) pomiędzy pomiarami 2 i 1. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

Wilksa 0,603 2,522 12 46 0,012
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0
Wilksa 0,573 2,860 12 46 0,005
Wilksa 1,000 0
Wilksa 0,640 2,159 12 46 0,031
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0  

Tabela 42: Istotność wpływu poszczególnych zmiennych w analizie regresji 
krokowej pomiędzy pomiarami 3 i 1. 
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W tym przypadku perseweratywność wyłączono z modelu, gdyż 

zaburzała wpływ reaktywności emocjonalnej. W związku z dokonaniem 

tego zabiegu dane te należy traktować tylko orientacyjnie. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

Wilksa 0,556 3,134 12 47 0,002
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0
Wilksa 0,559 3,095 12 47 0,003
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0  

Tabela 45: Istotność wpływu poszczególnych zmiennych w analizie regresji krokowej 

 pomiędzy pomiarami 2 i 1. 

 

 

Test SS dla modelu zupełnego względem SS dla reszt (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)

Zależna
Zmienna

Wielokr.
R

Wielokr.
R2

Skorygow
R2

SS
Model

df
Model

MS
Model

SS
Reszta

df
Reszta

MS
Reszta

F p

PSZ(3-1)

PSE(3-1)

PSU(3-1)

PACZ(3-1)

PPKT(3-1)

PSZ-S(3-1)

PSE-S(3-1)

PSU-S(3-1)

PG-A(3-1)

PG-B(3-1)

PG-C(3-1)

PG-D(3-1)

0,208 0,043 0,010 89,359 2 44,680 1978,041 57 34,702 1,288 0,284
0,320 0,102 0,071 700,012 2 350,006 6155,922 57 107,999 3,241 0,046
0,117 0,014 -0,021 38,816 2 19,408 2799,517 57 49,114 0,395 0,675
0,155 0,024 -0,010 46,790 2 23,395 1889,794 57 33,154 0,706 0,498
0,147 0,022 -0,013 28,840 2 14,420 1312,410 57 23,025 0,626 0,538
0,202 0,041 0,007 33,776 2 16,888 791,158 57 13,880 1,217 0,304
0,346 0,120 0,089 321,628 2 160,814 2360,372 57 41,410 3,883 0,026
0,160 0,026 -0,009 32,535 2 16,267 1240,065 57 21,756 0,748 0,478
0,051 0,003 -0,032 3,563 2 1,782 1360,087 57 23,861 0,075 0,928
0,302 0,091 0,060 99,997 2 49,999 993,336 57 17,427 2,869 0,065
0,126 0,016 -0,019 19,557 2 9,778 1219,443 57 21,394 0,457 0,635
0,089 0,008 -0,027 4,320 2 2,160 544,080 57 9,545 0,226 0,798  

Tabela 46: Model zupełny dla analizy regresji krokowej względem wszystkich zmiennych 

 niezależnych z uwzględnieniem przyrostów pomiędzy pomiarami 3 i 1  

(z wyłączeniem perseweratywności). 
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Teoretyczne założenia leżące u podstaw określenia wymiarów 

perseweratywności i reaktywności emocjonalnej skłaniają do 

przewidywania wystąpienia wpływu tej drugiej w większym stopniu, niż 

zostało to ujawnione w przedstawionych powyżej wynikach. Z tego 

względu podjęto próbę uwolnienia reaktywności emocjonalnej od 

potencjalnego zjawiska maskowania jej wpływu przez perseweratywność. 

Poniższa tabela i wykres ujawniają współzależność obu zmiennych mogącą 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
WT

RE

WS

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

Wilksa 0,609 2,459 12 46 0,014
Wilksa 1,000 0
Wilksa 0,576 2,827 12 46 0,006
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0
Wilksa 0,651 2,052 12 46 0,041
Wilksa 1,000 0
Wilksa 1,000 0  

Tabela 48: Istotność wpływu poszczególnych zmiennych w analizie regresji 
krokowej pomiędzy pomiarami 3 i 1 (z wyłączeniem perseweratywności). 

Podsumowanie regresji wielorakiej dla zmiennej: PRZY SSZ(3-1)  (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Krokowa postępująca
P do wprowadzenia: ,05, P do usunięcia: ,1

Efekt
Kroki Stopnie

Swobody
F do

usunięc.
P do

usunięc.
F do

wprowadz
P do

wprowadz
Efekt
(stan)

WT

RE

WS

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

RE

WT

WS

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

RE

PZ

WS

ŻW

AK

WT

PZR

PS

Krok nr   1 12 1,716 0,093 Poza
12 2,391 0,017 Wszedł
12 1,045 0,426 Poza
12 1,160 0,338 Poza
12 2,323 0,020 Poza
12 1,658 0,108 Poza
12 0,782 0,666 Poza
12 1,703 0,096 Poza

Krok nr   2 12 2,391 0,017 W modelu
12 1,628 0,117 Poza
12 0,946 0,512 Poza
12 0,674 0,767 Poza
12 1,900 0,060 Poza
12 2,052 0,041 Wszedł
12 0,762 0,684 Poza
12 1,687 0,101 Poza

Krok nr   3 12 2,827 0,006 W modelu
12 2,052 0,041 W modelu
12 1,027 0,441 Poza
12 0,711 0,732 Poza
12 1,729 0,092 Poza
12 1,592 0,128 Poza
12 0,531 0,883 Poza
12 1,345 0,228 Poza  

Tabela 47: Podsumowanie analizy regresji krokowej dla zmiennych 
osobowościowych jako predyktorów zmienności w obrębie wszystkich 
kontrolowanych zmiennych (zmiennych niezależnych) pomiędzy pomiarami 3 i 1 
(z wyłączeniem perseweratywności). 
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mieć wpływ na brak ujawnienia wpływu reaktywności emocjonalnej na 

analizowane zmienne kontrolowane.9 

 

 

Różnice pomiędzy reaktywnością emocjonalną                         

a perseweratywnością są nieistotne. Zamieszczono je w celu uzasadnienia 

wyłączenia perseweratywności w poprzedniej analizie. 

                                                 
9 Uzyskane w ten sposób wyniki należy traktować z ostrożnością. Mogą stanowić zaledwie 

pewnego rodzaju wskazówki dla sposobu interpretacji wyników. Zmienne w kwestionariuszu 

FCZ-KT potraktowano w ten sposób jako obrazujące zjawiska od siebie niezależne, nie 

budujące spójnego modelu zmiennych osobowych. 

Testy dla prób niezależnych (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Uwaga: Zmienne traktowane są jako niezależne próby.

Grupa 1  wz. Grupy 2
Średnia
Grupa 1

Średnia
Grupa 2

t df p N ważnych
Grupa 1

N ważnych
Grupa 2

Odch.std.
Grupa 1

Odch.std.
Grupa 2

iloraz F
Warianc.

p
Warianc.

RE vs. PE 12,083 13,000 -1,073 118 0,285 60 60 5,026 4,302 1,365 0,235  

Tabela 49: Test t-Studenta dla reaktywności emocjonalnej i perseweratywności. 

Wykres rozrzutu (Arkusz w Skoroszyt I.stw 161v*60c

PE = 6,4257+0,5441*x

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

RE
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18

20

22

24

P
E

Wykres 22: Wykres rozrzutu reaktywności emocjonalnej i perseweratywności. 
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Wyniki regresji krokowej pokazują, że czynniki temperamentalne 

wywierają pewien wpływ na zmienność wyników uzyskiwanych w skalach 

służących do wykazania bezpośrednich efektów przeprowadzonego 

treningu. 

W szczególności: 

1) perseweratywność okazała się być czynnikiem wyjaśniającym 

zmienność pomiędzy pomiarami 3 i 1. Perseweratywność w sposób 

szczególny wpłynęła na wyniki w skalach PSZ(3-1), PSU(3-1), PSE-

S(3-1). 

2) wyniki regresji krokowej dla różnic pomiędzy pomiarami 3 i 1 

wskazują także na rolę aktywności w różnicowaniu wyników           

w sposób uzupełniający do efektu wywieranego przez 

perseweratywność. 

3) pozostałe wymiary temperamentu okazały się być nieistotne dla 

różnic pomiędzy pomiarami 3 i 1 z zastrzeżeniem opisanym             

w punkcie 2. 

4) w analizie różnic pomiędzy pomiarami 2 i 1 jedynym wymiarem 

kwestionariusza temperamentu FCZ-KT wyjaśniającym uzyskiwane 

różnice okazała się być ponownie perseweratywność. Ważne jednak 

by zauważyć że swój szczególny wpływ perseweratywność ujawniła 

w stosunku do odmiennych zmiennych zależnych PSE(2-1), PSE-

S(2-1), PG-C(2-1). 

Przeprowadzono także analizę regresji krokowej z uwzględnieniem 

efektów krzyżowych pomiędzy pomiarami w celu odnalezienia 

dodatkowych możliwych wpływów zmiennych temperamentalnych              

i osobowościowych na uzyskiwane różnice. Każdy z uzyskanych w ten 

sposób rezultatów poddany został następnie dodatkowej analizie w celu 

zagwarantowania poprawności prowadzonego wnioskowania 

statystycznego.  
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1) w wyniku przeprowadzonej regresji krokowej ujawniono wpływ 

kolejnych zmiennych temperamentalnych na uzyskiwane rezultaty. 

Zmiennymi tymi były reaktywność emocjonalna oraz wytrzymałość     

i poczucie zaradności. 

2) Reaktywność emocjonalna okazała się mieć szczególny wpływ na 

zmienne „emocjonalne” co potwierdzono za pomocą regresji 

zmiennych wyszczególnionych z pełnego modelu na podstawie 

różnic międzypomiarowych. Brak obecności reaktywności 

emocjonalnej, jako predyktora w pełnym modelu dla określonych 

różnic międzypomiarowych, wytłumaczyć można korelacją 

reaktywności emocjonalnej z perseweratywnością na poziomie 0,64 

oraz brakiem istotnych różnic pomiędzy tymi zmiennymi 

ujawnionym w teście t-Studenta (Tabela 19 i Wykres 22). 

3) Opisane powyżej zjawisko ujawnia się także w analizie regresji 

prowadzonej dla różnic pomiędzy poszczególnymi pomiarami           

z wyłączeniem perseweratywności jako potencjalnego predyktora. 

4) W podobny sposób zanalizowano obecność wytrzymałości jako 

predyktora ujawnionego w analizie regresji zbiorczej dla wszystkich 

pomiarów. Wytrzymałość okazała się mieć szczególny wpływ na 

różnice między pomiarami w odniesieniu do wymiaru B w skali 

Goldberga. W przypadku pomiaru 2 wytrzymałość okazała się być 

predyktorem stosunkowo niezależnym, podczas gdy dla pomiaru 3 

zależnym od jednoczesnego wpływu reaktywności emocjonalnej. 

5) Efekt powyższy oraz nieobecność wytrzymałości, jako predyktora      

w analizie regresji dla poszczególnych różnic międzypomiarowych    

z osobna, tłumaczyć można wysokimi ujemnymi korelacjami (-0,53,     

-0,53) wytrzymałości z reaktywnością emocjonalną i, co szczególnie 

istotne, perseweratywnością. 

6) Poczucie zaradności, będące predyktorem dla przyrostu 



 305 

„zadaniowych” strategii pomiędzy pomiarami 2 i 1 w analizie 

regresji dla wszystkich pomiarów, okazało się być czynnikiem 

nieistotnym dla analizy szczegółowej w odniesieniu do 

poszczególnych różnic międzypomiarowych. 

7) Obecność wymiaru PG-C w analizie dotyczącej różnic między 

pomiarami 2 i 1 okazała się być wiążąca tylko i wyłącznie dla całego 

układu zmiennych zależnych. Nie wykazano żadnego 

bezpośredniego wpływu zmiennych temperamentalnych na 

zmienność w tym wymiarze traktowanym w sposób niezależny. 

8) Obecność różnic pomiędzy pomiarami 3 i 1 w zakresie strategii 

„unikowych” tłumaczyć można szczególnym wpływem 

perseweratywności w odniesieniu do tego szczególnego wymiaru. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że różnice w zakresie strategii 

unikowych nie okazały się być istotne w odniesieniu do analiz 

„poziomych” uwzględniających cały zakres branych pod uwagę 

zmiennych zależnych. 

 

Można było oczekiwać, zgodnie z badaniami nad związkiem między 

stylami radzenia sobie ze stresem a cechami temperamentu w ujęciu RTT 

(Szczepaniak, Strelau i Wrześniewski, 1996), że reaktywność emocjonalna 

będzie różnicować wyniki w przyrostach strategii emocjonalnych. Okazało 

się, że tak nie jest, bo takim wymiarem jest perseweratywność. Ale 

perseweratywność i reaktywność emocjonalna bardzo wysoko ze sobą 

korelują i są od siebie zależne. Co więcej, po wyłączeniu 

perseweratywności – reaktywność emocjonalna okazała się być 

predyktorem. W takiej sytuacji można założyć, że reaktywność 

emocjonalna generalnie ma wpływ i jest czynnikiem różnicującym, ale 

związki te należałoby poddać dalszym badaniom i szukać potwierdzenia 

tego zjawiska. Ciekawym spostrzeżeniem jest niezależność przyrostów 
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strategii emocjonalnych wykazana w analizie skupień, co może 

pokazywać, że reaktywność emocjonalna i perseweratywność mogą 

skłaniać do poszukiwania szczególnego oddziaływania na uczestników 

treningu w zakresie zmian strategii emocjonalnych. 

 

Dla skupienia 1 występuje brak efektu względem stylu 

emocjonalnego. Jest to wynik zaskakujący – bo to emocjonalne sposoby 

radzenia sobie warunkują przede wszystkim różnice pomiędzy 

skupieniami, a reaktywność i perseweratywność okazały się być 

różnicujące  dla całej grupy badanych. 

 

 

 

Dla skupienia 1 brak efektu względem unikowego stylu radzenia sobie. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v144=1

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
RE

PE

Wilksa 0,853855 1,540428 2 18 0,241245
Wilksa 0,941392 0,560309 2 18 0,580678
Wilksa 0,956494 0,409362 2 18 0,670102  

Tabela 51: Wielowymiarowe testy istotności obrazujące wpływ reaktywności 
emocjonalnej i perseweratywności na zmienność w obrębie stosowania stylu 
unikowego wśród osób przynależnych do skupienia 1. 

Wielowymiarowe testy istotności (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Włącz warunek: v144=1

Efekt
Test Wartość F Efekt

df
Błąd

df
p

Wyraz wolny
RE

PE

Wilksa 0,848790 1,603334 2 18 0,228666
Wilksa 0,794655 2,325663 2 18 0,126360
Wilksa 0,932310 0,653441 2 18 0,532161

Tabela 50: Wielowymiarowe testy istotności obrazujące wpływ reaktywności 
emocjonalnej i perseweratywności na zmienność w obrębie stosowania stylu 
emocjonalnego wśród osób przynależnych do skupienia 1. 
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Skupienia pod przyrosty w stylach; Oczekiwane średnie brzegowe
Lambda Wilksa=,48183, F(18, 98)=2,3990, p=,00326

Dekompozycja efektywnych hipotez
Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności

 WT
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 ŻW

 AK
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1 2 3

Skupienia pod przyrosty w stylach
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Wykres 23: Wykres rozkładu zmiennych temperamentalno-osobowościowych 
względem skupień wyróżnionych w stylach radzenia sobie. 
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Test SS dla pełnego modelu względem SS dla reszt (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Zależna
   Zm.

Wielokr.
R

Wielokr.
R2

Skorygow
R2

SS
Model

df
Model

MS
Model

SS
Reszta

df
Reszta

MS
Reszta

F p

WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

0,442886 0,196148 0,167942 271,8083 2 135,9042 1113,925 57 19,54254 6,95427 0,001984
0,531088 0,282054 0,256863 420,4250 2 210,2125 1070,158 57 18,77471 11,19658 0,000079
0,212948 0,045347 0,011850 28,8375 2 14,4188 607,096 57 10,65080 1,35377 0,266441
0,455611 0,207582 0,179778 226,6792 2 113,3396 865,321 57 15,18107 7,46585 0,001319
0,382871 0,146590 0,116646 139,0750 2 69,5375 809,658 57 14,20453 4,89544 0,010914
0,328530 0,107932 0,076631 138,3042 2 69,1521 1143,096 57 20,05431 3,44824 0,038578
0,029643 0,000879 -0,034178 2,8083 2 1,4042 3193,125 57 56,01974 0,02507 0,975257
0,102324 0,010470 -0,024250 56,0250 2 28,0125 5294,825 57 92,89167 0,30156 0,740835
0,219739 0,048285 0,014892 119,2125 2 59,6062 2349,721 57 41,22317 1,44594 0,244032

Tabela 52: Model ogólny dla wpływu zmiennych temperamentalno-osobowościowych na 

zróżnicowanie skupień. 

Zmiennymi temperamentalnymi, które mają największy wpływ na 

zróżnicowanie skupień są: WT, RE, PE, ŻW i AK. Najistotniejszą zmienną 

wydaje się być reaktywność emocjonalna, co jest zgodne                         

z zaobserwowanymi we wcześniejszych analizach efektami. 

Analiza skupień pod przyrosty strategii; Oczekiwane średnie brzegowe

Lambda Wilksa=,72365, F(18, 98)=,95571, p=,51588

Dekompozycja efektywnych hipotez

Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności

 WT
 RE
 WS
 PE
 ŻW
 AK
 PZ
 PZR
 PS

1 2 3

Analiza skupień pod przyrosty strategii
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Wykres 24: Wykres rozkładu zmiennych temperamentalno-osobowościowych 
względem skupień wyróżnionych w strategiach radzenia sobie z zadaniem 
zawodowym. 
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Wyróżnienie poszczególnych skupień na poziomie temperamentalno-

osobowościowym może być bardzo trudne, bo u osób badanych 

traktowanych jako grupa pewne charakterystyki są podwyższone, pewne 

obniżone (temperamentalne), choć nie występują w tym zakresie wyraźne 

różnice. 

RE i PE ponownie okazały się być różnicujące dla całego podziału na 

poszczególne skupienia. 

 6.6  Sposoby radzenia sobie ze stresem a poczucie koherencji 

 

 

Oznaczenia skrótów z Tabeli 54. 

PZ – poczucie zaradności, PZR – poczucie zrozumiałości, PS – poczucie 

sensowności. 

Oznaczenie (k) dotyczy wyników osiąganych w grupie kontrolnej. 

Test SS dla pełnego modelu względem SS dla reszt (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Zależna
   Zm.

Wielokr.
R

Wielokr.
R2

Skorygow
R2

SS
Model

df
Model

MS
Model

SS
Reszta

df
Reszta

MS
Reszta

F p

WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

0,344733 0,118841 0,087923 164,6820 2 82,34102 1221,051 57 21,42195 3,843768 0,027167
0,341779 0,116813 0,085824 174,1197 2 87,05985 1316,464 57 23,09585 3,769501 0,029007
0,169686 0,028793 -0,005284 18,3106 2 9,15530 617,623 57 10,83549 0,844937 0,434893
0,406679 0,165388 0,136103 180,6032 2 90,30162 911,397 57 15,98942 5,647587 0,005785
0,180752 0,032671 -0,001270 30,9963 2 15,49816 917,737 57 16,10065 0,962580 0,388027
0,063276 0,004004 -0,030943 5,1305 2 2,56526 1276,269 57 22,39069 0,114568 0,891956
0,144392 0,020849 -0,013507 66,6320 2 33,31602 3129,301 57 54,90002 0,606849 0,548549
0,039195 0,001536 -0,033498 8,2201 2 4,11006 5342,630 57 93,73035 0,043850 0,957130
0,132745 0,017621 -0,016848 43,5054 2 21,75271 2425,428 57 42,55137 0,511211 0,602493  

Tabela 53: Model ogólny dla wpływu zmiennych temperamentalno-osobowościowych  

na  wszystkie kontrolowane zmienne łącznie. 

Statystyki opisowe (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)

Zmienna N ważnych Średnia Minimum Maksimum Odch.Std.
PZ

PZR

PS

PZ(k)

PZR(k)

PS(k)

60 47,367 30,000 61,000 7,360
60 44,050 25,000 67,000 9,523
60 41,867 25,000 56,000 6,469
60 45,633 19,000 66,000 9,782
60 41,633 16,000 60,000 9,277
60 39,400 12,000 56,000 11,087  

Tabela 54: Średnie wyniki w kwestionariuszu SOC w obu grupach badanych. 
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Oznaczenia skrótów z Tabeli 55. 

PZ vs. PZ(k) – istotność różnic między obu grupami w poczuciu 

zaradności, 

PZR vs. PZR(k) – istotność różnic między obu grupami w poczuciu 

zrozumiałości, 

PS vs. PS(k) – istotność różnic między obu grupami w poczuciu 

sensowności. 

 

Wykazano brak istotnych statystycznie różnic między grupami 

eksperymentalną i kontrolną w wynikach poszczególnych wymiarów 

kwestionariusza SOC. 

 

 W celu odkrycia zależności między poszczególnymi wymiarami 

kwestionariusza FCZ-KT, podskalami kwestionariusza poczucia koherencji 

oraz tymi zmiennymi między sobą, skorelowano uzyskane wartości tych 

zmiennych uzyskane przez osoby z grupy eksperymentalnej. Otrzymaną 

macierz korelacji zamieszczono w Tabeli 56.  

 

Testy dla prób niezależnych (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Uwaga: Zmienne traktowane są jako niezależne próby.

Grupa 1  wz. Grupy 2
Średnia
Grupa 1

Średnia
Grupa 2

t df p N ważnych
Grupa 1

N ważnych
Grupa 2

Odch.std.
Grupa 1

Odch.std.
Grupa 2

iloraz F
Warianc.

p
Warianc.

PZ vs. PZ(k)

PZR vs. PZR(k)

PS vs. PS(k)

47,367 45,633 1,097 118 0,275 60 60 7,360 9,782 1,7666 0,031
44,050 41,633 1,408 118 0,162 60 60 9,523 9,277 1,0537 0,841
41,867 39,400 1,489 118 0,139 60 60 6,469 11,09 2,9375 0,000

 

Tabela 55: Istotności różnic w wynikach kwestionariusza SOC między obu grupami 

 w pierwszym pomiarze (przed zastosowaniem treningu). 
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Oznaczenia skrótów z Tabeli 56. 

WT - Wytrzymałość, RE – Reaktywność Emocjonalna, WS - Wrażliwość 

Sensoryczna, PE – Perseweratywność, ŻW – Żwawość, AK – Aktywność, 

PZ – poczucie zaradności, PZR – poczucie zrozumiałości, PS – poczucie 

sensowności. 

 

 Uzyskana macierz korelacji wskazuje, że między wymiarami FCZ-

KT istnieją następujące powiązania: 

 Wytrzymałość wykazuje ujemne korelacje z Reaktywnością 

Emocjonalną i Perseweratywnością, dodatnie z Wrażliwością Sensoryczną 

i Żwawością. 

 Reaktywność Emocjonalna koreluje ujemnie z Wytrzymałością, 

Wrażliwością Sensoryczną, Żwawością i Aktywnością, a dodatnio               

z Perseweratywnością. 

 Wrażliwość Sensoryczna ujawnia ujemne korelacje z Reaktywnością 

Emocjonalną, dodatnie z Wytrzymałością i Żwawością. 

 Perseweratywność koreluje ujemnie z Wytrzymałością i Żwawością, 

a dodatnio z Reaktywnością Emocjonalną. 

 Żwawość wykazuje ujemne korelacje z Reaktywnością Emocjonalną 

i Perseweratywnością, a dodatnie z Wytrzymałością i Wrażliwością 

Korelacje (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000
N=60 (Braki danych usuwano przypadkami)

Zmienna WT RE WS PE ŻW AK PZ PZR PS

WT

RE

WS

PE

ŻW

AK

PZ

PZR

PS

1,00 -0,53 0,31 -0,53 0,42 0,17 0,10 -0,15 -0,04
-0,53 1,00 -0,37 0,64 -0,38 -0,32 -0,17 -0,04 -0,06
0,31 -0,37 1,00 -0,25 0,45 -0,08 0,11 -0,12 -0,07

-0,53 0,64 -0,25 1,00 -0,29 -0,14 -0,12 -0,12 -0,08
0,42 -0,38 0,45 -0,29 1,00 0,13 0,13 0,03 0,06
0,17 -0,32 -0,08 -0,14 0,13 1,00 0,20 0,11 0,28
0,10 -0,17 0,11 -0,12 0,13 0,20 1,00 0,61 0,59

-0,15 -0,04 -0,12 -0,12 0,03 0,11 0,61 1,00 0,32
-0,04 -0,06 -0,07 -0,08 0,06 0,28 0,59 0,32 1,00  

Tabela 56: Współczynniki korelacji r-Pearsona między wynikami                               
w kwestionariuszach FCZ-KT i SOC w grupie eksperymentalnej. 
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Sensoryczną. 

 Aktywność koreluje tylko z Reaktywnością Emocjonalną, ujemnie. 

 Podskala poczucie zrozumiałości ujawnia dodatnie korelacje              

z podskalami: poczucie zaradności i poczucie sensowności. 

 Podskala poczucie zaradności koreluje dodatnio z podskalami: 

poczucie zrozumiałości i poczucie sensowności. 

 Podskala poczucie sensowności wykazuje dodatnie korelacje              

z podskalami: poczucie zaradności i poczucie sensowności. 

Ponadto Aktywność koreluje dodatnio z poczuciem sensowności. 
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ROZDZIAŁ 7 

 7  DYSKUSJA WYNIKÓW 

 7.1  Weryfikacja hipotez 

Podstawowym celem pracy było zbadanie efektywności Treningu 

Regulacji Emocji pod kątem poprawy umiejętności radzenia sobie             

ze stresem oraz poprawy stanu zdrowia uczestników. 

Za podstawę teoretyczną przeprowadzonych badań przyjęto 

relacyjną teorię stresu i radzenia sobie z nim opracowaną przez Lazarusa      

i Folkman (1984), obecnie powszechnie wykorzystywaną w badaniach nad 

stresem w miejscu pracy. Za podstawę teoretyczną zastosowanej 

interwencji przyjęto Terapię Skoncentrowaną na Emocjach L.S. 

Greenberga (2002). 

Dla zweryfikowania postawionych hipotez badawczych 

wypływających z teorii stresu i radzenia sobie z nim przebadano 120 osób, 

z czego połowa wzięła udział w cyklu treningowym, na który składało się 5 

cotygodniowych, 1,5 godzinnych interwencji. 

Planując projekt badawczy postawiono 11 hipotez badawczych,          

z których niektóre dotyczyły efektywności treningu pod względem 

poprawy umiejętności zaradczych, inne korzystnego wpływu treningu na 

zdrowie. Kolejne hipotezy dotyczyły predyktorów temperamentalnych                         

i osobowościowych ewentualnych zmian powstałych w następstwie 

zastosowania programu interwencyjnego. W badaniach do pomiaru 

zmiennych zastosowano metody kwestionariuszowe. Przeprowadzone 

analizy statystyczne uzyskanych wyników pozwoliły na zweryfikowanie 
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postawionych hipotez. 

Uzyskane w prezentowanych badaniach wyniki, dotyczące sposobów 

radzenia sobie ze stresem, przeanalizowano pod kątem ich zmian w czasie    

u osób poddanych Treningowi Regulacji Emocji, w porównaniu do 

wyników uzyskanych w grupie kontrolnej. Dodatkowo podjęto próbę 

odpowiedzi na pytanie, czy ewentualne zmiany sposobów radzenia sobie 

będą w relacji z określonymi predyktorami zmian – wymiarami 

temperamentalnymi i składnikami poczucia koherencji. 

 

Hipoteza 1 przewidywała, że w wyniku treningu nastąpi zwiększenie 

adaptacyjnych tendencji i zmniejszenie tendencji do stosowania 

nieadaptacyjnych strategii radzenia sobie ze stresem. W ramach hipotezy 1 

wyróżniono 5 hipotez dotyczących kolejno zwiększenia tendencji do 

stosowania strategii skoncentrowanych na zadaniu (1a), zmniejszaniu się 

tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na emocjach (1b), 

unikaniu (1c), zmniejszaniu tendencji do angażowania się w czynności 

zastępcze (1d) i zwiększaniu się tendencji do poszukiwania kontaktów 

towarzyskich (1e). 

Hipoteza 1a została częściowo potwierdzona. Nastąpił adaptacyjny wzrost 

częstości strategii skoncentrowanych na zadaniu, mierzonych jako 

zadaniowy styl radzenia sobie ze stresem, miesiąc po treningu. W pomiarze 

tuż po zakończeniu treningu nie zaobserwowano zmian istotnych 

statystycznie. 

Hipoteza 1b przewidywała, że w wyniku zastosowanej interwencji nastąpi 

spadek tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na emocjach, 

mierzonych jako styl skoncentrowany na emocjach. Hipoteza ta została 

częściowo potwierdzona. Nastąpił spadek częstości strategii 

skoncentrowanych na emocjach, mierzonych jako emocjonalny styl 

radzenia sobie ze stresem, miesiąc po treningu. Zmiana ta także miała 
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charakter adaptacyjny. Nie stwierdzono natomiast istotnych statystycznie 

zmian w ramach tej zmiennej w pomiarze dokonanym tydzień po treningu. 

Hipoteza 1c przewidywała, że w wyniku treningu nastąpi adaptacyjny 

spadek tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na unikaniu, 

mierzonych jako unikowy styl radzenia sobie, w dwóch terminach 

pomiarowych, tydzień i miesiąc po treningu. Hipoteza ta nie została 

potwierdzona. 

Hipoteza 1d przewidywała, że w wyniku treningu nastąpi adaptacyjny 

spadek tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na unikaniu, 

mierzonych jako unikowy styl radzenia sobie (w podskali angażowania się 

w czynności zastępcze), w dwóch terminach pomiarowych, tydzień              

i miesiąc po treningu. Hipoteza ta została całkowicie potwierdzona. 

Hipoteza 1e przewidywała, że w wyniku treningu nastąpi adaptacyjny 

wzrost tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na unikaniu, 

mierzonych jako unikowy styl radzenia sobie (w podskali poszukiwania 

kontaktów towarzyskich), w dwóch terminach pomiarowych, tydzień           

i miesiąc po treningu. Hipoteza ta nie została potwierdzona. 

 

Hipoteza 2 przewidywała, że w wyniku treningu nastąpi zwiększenie 

adaptacyjnych tendencji i zmniejszenie tendencji do stosowania 

nieadaptacyjnych strategii radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmagania 

się ze wskazanym przez badacza wyobrażonym zadaniem zawodowym. 

Podobnie jak w hipotezie 1, w jej ramach wyróżniono hipotezy odnoszące 

się kolejno do: strategii skoncentrowanych na zadaniu (2a), na emocjach 

(2b) i na unikaniu (2c). 

Hipoteza 2a została potwierdzona częściowo, gdyż przewidywane zmiany 

nie zaszły bezpośrednio po interwencji, natomiast wystąpiły w pomiarze 

dokonanym miesiąc po treningu. 

Hipoteza 2b dotycząca zmniejszenia się tendencji do stosowania strategii 
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skoncentrowanych na emocjach w zmaganiu się z zadaniem zawodowym 

została potwierdzona w drugim pomiarze, dokonanym miesiąc po treningu. 

Hipoteza 2c przewidująca zmniejszenie się tendencji do stosowania 

strategii skoncentrowanych na unikaniu w zmaganiu się z zadaniem 

zawodowym nie została potwierdzona w żadnym pomiarze. 

 

W Hipotezie 3 badano czy w wyniku treningu nastąpi spadek częstości 

występowania negatywnych objawów zdrowotnych. 

W Hipotezie 3a badano czy w wyniku treningu nastąpi obniżenie 

wskaźników objawów somatycznych. Została ona potwierdzona 

częściowo, w pomiarze dokonanym miesiąc po interwencji. 

W Hipotezie 3b badano czy w wyniku treningu nastąpi obniżenie 

wskaźników niepokoju-bezsenności. Hipoteza ta została potwierdzona       

w obu momentach pomiarowych po interwencji. 

W Hipotezie 3c badano czy w wyniku treningu nastąpi obniżenie 

wskaźników zaburzeń funkcjonowania. Hipoteza ta została potwierdzona   

w obu momentach pomiarowych. 

W Hipotezie 3d badano czy w wyniku treningu nastąpi obniżenie 

wskaźników objawów depresyjnych. Hipotezy tej nie potwierdzono. 

W Hipotezie 3e badano czy w wyniku treningu nastąpi obniżenie ogólnego 

wskaźnika negatywnych objawów zdrowotnych. Została ona potwierdzona 

w obu momentach pomiarowych. 

 

Hipoteza 4 dotyczyła sprawdzenia czy predyktorami zmian wywołanych 

treningiem w wyborze stylów radzenia sobie są zmienne temperamentalne. 

Hipoteza 4.a. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest żwawość. Hipoteza ta nie została 

potwierdzona. 

Hipoteza 4.b. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 
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strategii radzenia sobie ze stresem jest perseweratywność. Hipoteza ta 

została potwierdzona w odniesieniu do zarówno różnic pomiędzy 

pomiarami 3 i 1 w odniesieniu do stylu zadaniowego i unikowego, jak          

i różnic pomiędzy pomiarami 2 i 1, w odniesieniu do stylu emocjonalnego. 

Hipoteza 4.c. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest wrażliwość sensoryczna. Hipoteza ta 

nie została potwierdzona. 

Hipoteza 4.d. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

stylów radzenia sobie ze stresem jest reaktywność emocjonalna. Hipoteza 

ta została potwierdzona w modelu ogólnym, w szczególności w odniesieniu 

do strategii emocjonalnego stylu radzenia sobie. 

Hipoteza 4.e. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

stylów radzenia sobie jest wytrzymałość. Hipoteza ta została potwierdzona 

w modelu ogólnym, w szczególności w odniesieniu do strategii 

emocjonalnego stylu radzenia sobie. 

Hipoteza 4.f. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest aktywność. Hipoteza ta została 

potwierdzona w odniesieniu do różnic pomiędzy pomiarami 3 i 1                

w odniesieniu do stylu zadaniowego i unikowego. 

 

W Hipotezie 5 przewidywano, że predyktorami zmian wywołanych 

treningiem w wyborze stylów radzenia sobie ze stresem są składniki 

poczucia koherencji. 

Hipoteza 5.a. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest poczucie zrozumiałości. Hipoteza ta 

nie została potwierdzona. 

Hipoteza 5.b. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest poczucie zaradności. Hipoteza ta 

została potwierdzona w modelu ogólnym, w szczególności w odniesieniu 
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do emocjonalnego stylu radzenia sobie. 

Hipoteza 5.c. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest poczucie sensowności. Hipoteza ta 

nie została potwierdzona. 

 

W Hipotezie 6 przewidywano, że predyktorami zmian wywołanych 

treningiem w wyborze strategii radzenia w sytuacji zmagania się                

ze wskazanym przez badacza wyobrażonym zadaniem zawodowym sobie 

są zmienne temperamentalne. 

Hipoteza 6.a. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest żwawość. Hipoteza ta nie została 

potwierdzona. 

Hipoteza 6.b. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest perseweratywność. Hipoteza ta 

została potwierdzona w odniesieniu do zarówno różnic pomiędzy 

pomiarami 3 i 1, jak i różnic pomiędzy pomiarami 2 i 1, w odniesieniu do 

strategii emocjonalnego radzenia sobie. 

Hipoteza 6.c. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest wrażliwość sensoryczna. Hipoteza ta 

nie została potwierdzona. 

Hipoteza 6.d. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest reaktywność emocjonalna. Hipoteza 

ta została potwierdzona w modelu ogólnym, w szczególności w odniesieniu 

do emocjonalnego stylu radzenia sobie. 

Hipoteza 6.e. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest wytrzymałość. Hipoteza ta została 

potwierdzona w modelu ogólnym, w szczególności w odniesieniu do 

emocjonalnego stylu radzenia sobie. 

Hipoteza 6.f. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 
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strategii radzenia sobie ze stresem jest aktywność w odniesieniu do różnic 

pomiędzy pomiarami 3 i 1, w odniesieniu do strategii emocjonalnych. 

 

Hipoteza 7: Predyktorami zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmagania się ze wskazanym 

przez badacza wyobrażonym zadaniem zawodowym sobie są składniki 

poczucia koherencji.  

Hipoteza 7.a. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest poczucie zrozumiałości. Hipoteza ta 

nie została potwierdzona. 

Hipoteza 7.b. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest poczucie zaradności. Hipoteza ta 

została potwierdzona w modelu ogólnym, w szczególności w odniesieniu 

do strategii emocjonalnego radzenia sobie. 

Hipoteza 7.b. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w wyborze 

strategii radzenia sobie ze stresem jest poczucie sensowności. 

 

Hipoteza 8: Predyktorami zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych są zmienne temperamentalne. 

Hipoteza 8.a. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest żwawość. Hipoteza ta nie została 

potwierdzona. 

Hipoteza 8.b. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest perseweratywność, w odniesieniu do skali 

C. 

Hipoteza 8.c. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest wrażliwość sensoryczna. Hipoteza ta nie 

została potwierdzona. 

Hipoteza 8.d. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 
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wskaźników zdrowotnych jest reaktywność emocjonalna. Hipoteza ta 

została potwierdzona częściowo, w odniesieniu do wskaźnika niepokoju-

bezsenności. 

Hipoteza 8.e. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest wytrzymałość. Hipoteza ta zosatała 

potwierdzona częściowo, w odniesieniu do wskaźnika niepokoju-

bezsenności. 

Hipoteza 8.f. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest aktywność. Hipoteza ta nie została 

potwierdzona. 

 

Hipoteza 9: Predyktorami zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych są składniki poczucia koherencji.  

Hipoteza 9.a. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest poczucie zrozumiałości. Hipoteza ta nie 

została potwierdzona. 

Hipoteza 9.b. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest poczucie zaradności. Hipoteza ta została 

potwierdzona częściowo, w odniesieniu do wskaźnika niepokoju-

bezsenności. 

Hipoteza 9.c. Predyktorem zmian wywołanych treningiem w zakresie 

wskaźników zdrowotnych jest poczucie sensowności. Hipoteza ta nie 

została potwierdzona. 
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 7.2  Uwagi metodologiczne dotyczące programów 
interwencyjnych na polu stresu zawodowego 

Zgodnie z zaprezentowanymi w części teoretycznej współczesnymi 

podejściami do zagadnienia interwencji zarządzania stresem w miejscu 

pracy, podstawowym sposobem weryfikacji konkretnej metody interwencji 

jest ocena jej skuteczności. Dlatego w opracowywaniu interwencji              

w odniesieniu do stresu zawodowego, Lipsey i Wilson (1993), stwierdzili, 

że we właściwej ocenie tego typu działań należy zwrócić szczególną uwagę 

na to, jakie warianty interwencji są najefektywniejsze i pośredniczą            

w procesach, które przyczyniają się do zachodzących zmian. Autorzy ci 

zwracają uwagę także na modyfikujący wpływ osobistych cech                   

i charakterystyk uczestników, trenerów, oraz warunki prowadzenia 

treningów, które w istotny sposób oddziałują na uzyskiwane wyniki. 

Kierując się tym wskazaniem, w niniejszym opracowaniu starano się 

do niego dostosować w możliwie największym stopniu. Dokonano 

dwustopniowej analizy skuteczności opracowanej interwencji. Analiza 

pierwszego stopnia miała pokazać czy zastosowany trening charakteryzuje 

się skutecznością w zakresie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji 

stresu zawodowego. Na drugim stopniu analiza polegała na porównaniu 

uzyskanych wyników do rezultatów przedstawianych przez innych badaczy 

na tym polu. Przeprowadzenie tego rodzaju analizy, zarówno na 

pierwszym, jak i na drugim etapie, napotyka na trudności związane              

z obecnym stanem badań, oraz wieloma niedoskonałościami                        

i nieścisłościami natury metodologicznej i teoretyczno-metodologicznej 

obserwowanymi w obszarze dociekań, w którym lokują się badania 

przedstawione w niniejszej pracy. Problemy związane z pierwszym etapem 

analizy wiążą się przede wszystkim z koniecznością zastosowania 
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niejednokrotnie nieprecyzyjnych, choć powszechnie stosowanych                

i akceptowanych narzędzi badawczych, w odniesieniu do których 

jednoznaczna i wiarygodna interpretacja wyników, nawet w świetle ich 

własnego podłoża teoretycznego, nie jest oczywista i prosta. W odniesieniu 

do etapu drugiego, należy zwrócić uwagę w szczególności na rozproszony                 

i niejednorodny charakter założeń teoretycznych, programów badawczych 

oraz sposobów proponowanej interpretacji danych10 obecnych                     

w doniesieniach badawczych, co w znacznym stopniu rzutuje na określenie 

stopnia wiarygodności wszelkich możliwych porównań. Dlatego opis 

analizy skuteczności zastosowanej interwencji zostanie poprzedzony 

obszerniejszym wprowadzeniem w problemy związane z przedstawionymi 

powyżej zagadnieniami. 

 Należy podkreślić, że naukowa weryfikacja stosowanych 

powszechnie metod interwencji wymaga jeszcze wielu wiarygodnych 

analiz. W dziedzinie programów interwencyjnych, dotyczących stresu 

zawodowego, niewiele z dotychczas przeprowadzanych zostało właściwie 

opracowanych. Jednocześnie z łatwością można wskazać na wiele 

istotnych luk metodologicznych w obrębie tych opisanych z większą 

dokładnością (w ocenie efektów nie uwzględnia się randomizacji, grup 

kontrolnych, dostatecznej liczebności próby, oceny efektów w czasie). 

  Pojawiające się powszechnie wśród badaczy tej dziedziny 

wątpliwości w zakresie statystycznej ważności wniosków dotyczących 

wyższości pewnych interwencji zarządzania stresem nad innymi, mogą się 

częściowo łączyć z praktycznymi i metodologicznymi wyzwaniami 

pojawiającymi się podczas oceny efektywności stosowanych programów     

o charakterze treningowym. Pod względem praktycznym, tylko 

ograniczonej liczbie przeprowadzanych rzeczywiście interwencji 

                                                 
10 Dotyka to w dwójnasób opracowań o charakterze metaanalitycznym. 
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towarzyszy rzetelna weryfikacja o charakterze naukowym, ponadto nie 

wszystkie rodzaje metod są porównywane pod względem określonych          

i jednolitych kryteriów oceny. Przekłada się to w sposób oczywisty na 

problemy metodologiczne, gdyż niewiele interwencji dotyczących stresu 

zawodowego, nawet tych opisanych w literaturze naukowej, oferuje 

kompletne i wieloaspektowe wyniki oszacowania skuteczności. 

Wspomniane wyżej przyczyny prowadzą do tego, że badacze tej dziedziny 

nie mają odpowiedniej podstawy do wyciągania rzetelnych i wiarygodnych 

wniosków na temat skuteczności poszczególnych programów. Ponadto 

zwykle nie są oni w stanie zastosować wieloaspektowej oceny w celu 

zmierzenia skuteczności poszczególnych interwencji. Brakuje badań 

porównawczych pomiędzy poszczególnymi metodami, w których 

stosowano by to samo kryterium. 

Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę różnorodność technik 

stosowanych w ramach określonych programów interwencyjnych, wydaje 

się możliwe, że zastosowanie jednolitego kryterium weryfikującego 

skuteczność może być niemożliwe do zrealizowania. Warto nadmienić, że 

metaanalizy nie muszą przynosić jednoznacznych rozstrzygnięć, choćby ze 

względu na niekoniecznie neutralne kryteria kwalifikacji i kodowania (np. 

różnorodność stosowanych skal). Na wyniki uzyskiwane podczas analizy 

porównawczej skuteczności poszczególnych technik i całych programów 

treningowych znaczący wpływ wywiera także przyjęta w obrębie 

poszczególnych metod perspektywa czasowa, w ramach której dokonuje 

się pomiarów efektywności, oraz prognozuje niejednokrotnie na wyrost 

utrzymywanie się uzyskiwanych rezultatów. Zakłada się też, bez dokonania 

odpowiednich pomiarów, generalizację uzyskiwanych zmian w odniesieniu 

do różnorodnych środowisk funkcjonowania uczestników takich 

programów. W szczególności dotyczy to generalizacji efektów programów 

treningowych na warunki pracy uczestników, oraz ich życie codzienne. 
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Podsumowując należy podkreślić, że wyniki ocen efektywności 

programów interwencyjnych zależą w stopniu znacznym od zastosowanych 

kryteriów oceny, oraz momentu dokonywania pomiarów, częstotliwości ich 

ponawiania, oraz warunków ich przeprowadzania (w porównaniu               

z warunkami przeprowadzania samej interwencji). Dla przykładu, 

Stainbrook i Green (1989) wykazali, że pomiary wskaźników 

fizjologicznych zmian różnią się w sposób istotny w zależności od 

warunków dokonywania tych pomiarów (klinicznych, bądź naturalnych 

warunków pracy). Stwierdzili jednocześnie, że zmiany ujawniane               

w krótkim czasie po przeprowadzeniu interwencji zanikają w dłuższej 

perspektywie czasowej oraz że wpływ na uzyskiwane rezultaty mają także 

praktyczne czynniki związane z warunkami prowadzenia samego treningu 

(np. stopień akceptacji trenera przez uczestników). Wszystkie te czynniki    

w znacznym stopniu ograniczają możliwość jednoznacznego oszacowania 

skuteczności analizowanych programów treningowych. 

 W badaniu efektów interwencji na gruncie stresu zawodowego 

badacze brali pod uwagę zarówno to, czy dana interwencja była w ogóle 

skuteczna pod względem określonego, ogólnego kryterium oceny, jak 

również analizę porównawczą pod względem różnych efektów 

szczegółowych. Zwłaszcza ten drugi rodzaj analiz okazał się być 

niełatwym do przeprowadzenia, gdyż porównywane wyniki ocen 

efektywności same w sobie były mało wiarygodne. Dla przykładu można 

przytoczyć spostrzeżenie dokonane przez Murphy’ego (1984a), który 

zauważył, że w sześciu z dziewięciu porównywanych przez niego badań 

wykazano istotne zmiany zarówno w grupie kontrolnej, jak                         

i w eksperymentalnej. Natomiast Pelletier i Lutz (1989) spostrzegli, że 

tylko w jednych z dziewięciu badań nad programami interwencyjnymi       

w zakresie stresu zawodowego, wykazano poprawę. Ponadto, jak pokazali 

ci sami badacze, wyniki różnych badań nad skutecznością tej samej 
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interwencji były nieprzekonywujące. Sharp i Forman (1985) dowiedli na 

przykład, że trening zaszczepiania stresu przyczynił się do zmniejszenia 

fizycznych symptomów lęku. Jednakże, Cecil i Forman (1990) nie znaleźli 

żadnych zmian w tych samych zmiennych. 

W dyskusji wyników niniejszych badań i próbie ich interpretacji 

uwzględniono przedstawione powyżej typowe trudności związane               

z szacowaniem wartości poszczególnych programów. 

Ze względu na założony charakter badań, mających przede 

wszystkim na celu wstępną weryfikację skuteczności niestandardowej 

metody prowadzenia interwencji, oraz zakres założonego programu 

badawczego, nie wszystkich z przedstawionych powyżej zagrożeń natury 

metodologicznej udało się uniknąć w ramach praktycznej realizacji 

programu badawczego. Wszystkie one zostały jednak uwzględnione           

w ramach dyskusji wyników. Tam gdzie było to możliwe i wskazane, 

potraktowano je jako czynniki ograniczające wagę i siłę wyciąganych 

wniosków, skłaniające do ostrożności w formułowaniu tez 

podsumowujących, zwłaszcza tych o charakterze generalizującym. 

Dodatkową przyczyną dla tego rodzaju uwzględnienia ogólnych zastrzeżeń 

metodologicznych, wysnuwanych dotychczas w odniesieniu do badań 

efektywności programów interwencyjnych, był charakter uzyskanych 

wyników. W wielu przypadkach złożoność wyników uzyskiwanych 

podczas analizy uzyskiwanych rezultatów, oraz ich wzajemne 

niejednokrotnie subtelne interakcje, skłaniały do uwzględnienia szerszej 

perspektywy czynników mogących wpływać na uzyskiwane zależności. 

Podczas planowania zrealizowanego programu badawczego, co 

znalazło także swoje odzwierciedlenie w zaprezentowanej poniżej dyskusji 

uzyskanych wyników, starano się zagwarantować, w możliwie jak 

największym stopniu, powiązanie z dotychczas przeprowadzonymi 

analizami związanymi ze stresem w miejscu pracy, oraz stojącymi za nimi 
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założeniami teoretycznymi. Ze względu na charakter i zakres istniejących 

już opracowań i doniesień badawczych, dających podstawy do 

wnioskowania w ograniczonym zakresie, starano się wyważyć możliwości 

związane z zastanymi sposobami dokonywania interpretacji w odniesieniu 

do wykazanych wcześniej zastrzeżeń natury metodologicznej. Z tych 

powodów wnioski płynące z uzyskanych wyników badań zaprezentowane 

zostały w sposób osłabiony, każdorazowo w takiej sytuacji gdy wpływ na 

otrzymane rezultaty wywrzeć mogły opisane powyżej zastrzeżenia natury 

metodologicznej. 

Innego rodzaju trudności o charakterze teoretycznym                         

i metodologicznym wiążą się z samym charakterem zastosowanej metody 

interwencyjnej. Została ona opracowana z wykorzystaniem różnych, 

opisywanych na odmiennych polach badawczych metod (np. Nowa 

Hipnoza i Terapia Skoncentrowana na Emocjach) oraz na pograniczu 

niezależnych i zazwyczaj stosujących odmienną terminologię                      

i odwołujących się do różnego zaplecza teoretycznego dyscyplin: 

psychoterapii, radzenia sobie ze stresem i psychologii pracy. Starano się 

przede wszystkim odnaleźć wspólną płaszczyznę dla połączenia 

poruszanych w ich obrębie zagadnień, w celu uzyskania zakładanego 

rezultatu. Zaletą tego rodzaju podejścia wydaje się być także możliwość 

interdyscyplinarnego wykorzystania praktycznego i teoretycznego 

uzyskanych rezultatów. Weryfikacja uzyskanych efektów, oparta                 

o wiarygodne kryteria naukowej oceny, ma służyć ocenie przydatności 

prezentowanej metody zarówno na polu stresu zawodowego, jak                   

i w szerszym kontekście działań o charakterze profilaktyczno-

terapeutycznym.   

Dodatkowym czynnikiem, utrudniającym poprawną ocenę 

skuteczności programów interwencyjnych, jest występowanie                  

tzw. czynników niespecyficznych. Potwierdzają to wyniki opublikowanych 
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badań Brinera (1997), który wykazał, że krótkotrwałe efekty, mierzone        

w kategoriach dobrostanu psychicznego, mogą być spowodowane przez 

takie czynniki jak np. niespecyficzne dobre samopoczucie.                        

W prezentowanych badaniach czynniki tego rodzaju mogły wywrzeć 

wpływ na rezultaty uzyskane w POMIARZE 2. Pomimo tego wydaje się, 

że spójność wyników uzyskiwanych w poszczególnych grupach 

badawczych stanowi wystarczający argument za odrzuceniem hipotezy       

o wpływie tego rodzaju czynników osobistych na rezultaty pomiaru. 

Ponadto czynniki niespecyficzne i zależne od jednostki możliwe są do 

pominięcia w sytuacji uzyskania podobnej spójności wyników przy 

zastosowaniu pomiaru odroczonego. W niniejszym badaniu spójność ta 

została rzeczywiście zaobserwowana, na podstawie rezultatów POMIARU 

3. 

W przeprowadzonych przez Bunce i West badaniach (1996), okazało 

się, że sam fakt uczestniczenia w programie wpływał na uzyskiwane 

rezultaty. Faktyczne wyeliminowanie tego rodzaju czynnika w oparciu        

o zastosowaną procedurę badawczą jest niezwykle trudne.                         

W rzeczywistości nawet zastosowanie procedury porównawczej                   

z zastosowaniem odmiennych metod badawczych, lub nawet tak zwanego 

„pustego treningu”11 nie pozwala na całkowite wyeliminowanie 

potencjalnego wpływu tego rodzaju czynników na uzyskiwane wyniki. 

Biorąc jednak pod uwagę przeprowadzone wcześniej rozważania, 

porównujące uzyskane w badaniach rezultaty z wynikami przedstawianymi 

w analizie odmiennych procedur treningowych, można założyć że 

pozytywny wpływ samego uczestnictwa w treningu jest jedynie 

czynnikiem towarzyszącym, nie odpowiadającym za najważniejsze             

                                                 
11 „Trening pusty” oznacza zastosowanie maskującej procedury treningowej nie prowadzącej    

w założeniu w sposób celowy do uzyskania poprawy. 
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z uzyskanych w badaniach zmiany. 

Podstawowym celem Treningu Regulacji Emocji jest poprawa 

ogólnego funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i zdrowotnego 

uczestników za pośrednictwem zmian wywoływanych w obszarze 

emocjonalnego funkcjonowania jednostki. Za jedno z dwóch 

podstawowych kryteriów oceny efektywności zastosowanego programu 

interwencyjnego przyjęto poprawę w zakresie skutecznego radzenia sobie 

ze stresem. Drugim z przyjętych kryteriów opisanym w dalszej części 

pracy jest ogólny stan zdrowia uczestników. 

 7.3  Zmiany w obrębie radzenia sobie ze stresem 

Problematyka efektywności określonych sposobów radzenia sobie ze 

stresem wymaga podjęcia dokładniejszych i bardziej wiarygodnych 

opracowań (por. Zeidner, Saklofske, 1996). Niepewność osiąganych w tym 

zakresie efektów została poddana krytyce (Lazarus, Folkman, 1984; 1993). 

Ważnym czynnikiem, utrudniającym ocenę efektywności określonych 

sposobów radzenia sobie ze stresem jest fakt, że nie można ich 

jednoznacznie zaklasyfikować jako efektywnych bądź nieefektywnych, bez 

uwzględnienia zarówno obiektywnych właściwości sytuacji stresowej, jak     

i podmiotowych charakterystyk jednostki (Heszen-Niejodek 2000a). 

Zgodnie z założeniami teoretycznymi leżącymi u podłoża 

przeprowadzonego treningu, podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym 

za zaistniałe zmiany może być odpowiednie oddziaływanie na poziomie 

emocjonalnym. Wiązało się ono z dążeniem do ułatwienia osobom 

uczestniczącym w programie, podejmowania adekwatnych aktywności 

zaradczych poprzez przemianę posiadanych przez nie negatywnych              
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i rozwój adaptacyjnych wzorów reagowania emocjonalnego. Należy jednak 

zaznaczyć, że uzyskanie potrzebnych zmian dla poprawy umiejętności 

zaradczych może wymagać znacznie dłuższego cyklu treningowego, niż 

zastosowany w niniejszych badaniach. Wiązać się to może głównie               

z trudnością dokonywania tego typu przemian i z koniecznością 

dysponowania przez osoby niezbędnymi zdolnościami, takimi jak m.in.: 

zdolność do samoobserwacji, umiejętność wczuwania się i wglądu we 

własne emocje oraz zdolność do nadawania im znaczenia. Wielu z tych 

zdolności nie da się nauczyć w ciągu kilku sesji treningowych. 

Można założyć, że w oparciu o opisane przez Greenberga mechanizmy, 

prowadzące do poprawy funkcjonowania emocjonalnego, nastąpiły 

korzystne zmiany w stosowaniu adaptacyjnych strategii. Zgodnie                 

z poglądem wspomnianego badacza przedstawionym w pracach na ten 

temat (m. in. Greenberg, 2002), może to wynikać bezpośrednio ze wzrostu 

zasobów. Należy wyraźnie podkreślić, że w prezentowanych badaniach nie 

podjęto bezpośredniej próby poznania mechanizmu ewentualnych zmian 

funkcjonowania uczestników. Natomiast odwołanie się do teorii, na której 

opierano konstruowanie interwencji, może być potencjalnym sposobem 

rozumienia zmian powstałych u uczestników treningu. 

Na podstawie wyników treningu nie można w sposób bezpośredni 

wnioskować o zachodzącym w wyniku jego zastosowania, wzmocnieniu 

zasobów12,  jednak na podstawie analizy uzyskanych efektów związanych    

z poprawą umiejętności radzenia sobie (wzrost adaptacyjnych strategii         

i zmniejszenie częstości stosowania strategii nieadaptacyjnych), można 

zakładać, że taki wzrost zasobów nastąpił. 

                                                 
12 Rozumianych tutaj jako wzrost zasobów indywidualnych nie uwarunkowanych społecznie. 

Przede wszystkim poprzez rozwinięcie wewnętrznych umiejętności związanych z procesami                    

o charakterze emocjonalnym. 
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Uczenie regulowania emocji ma przyczyniać się u osób 

korzystających z tego typu pomocy do rozwoju zasobów, w tym do 

rozwoju jednego z najważniejszych według Greenberga zasobów 

wpływających na funkcjonowanie człowieka w kontekście społecznym, 

inteligencji emocjonalnej. Wiąże się z tym między innymi zdolność do 

automonitorowania, większej świadomości emocjonalnych wskazówek      

ze strony innych osób i większej zdolności do elastycznego wyrażania 

emocji. Umiejętności tego rodzaju mają istotne znaczenie w kontekście 

zagadnień omawianych w pracy doktorskiej. Osoby o niewystarczającej 

umiejętności samomonitorowania mogą mieć większe trudności                  

w spełnieniu reguł związanych z okazywaniem emocji, co może być 

warunkiem utrzymania wykonywanej pracy. Słabo monitorujące się osoby 

mogą doświadczać większego poziomu stresu podczas wykonywania pracy 

związanej z okazywaniem emocji w roli zawodowej. Sugeruje to, że osoby 

charakteryzujące się odpowiednimi zdolnościami automonitorowania mogą 

doświadczać mniejszego dysonansu emocjonalnego (Abraham, 1998)          

i lepiej wypełniać swe obowiązki związane z pracą z ludźmi (Caldwell         

i O'Reilly, 1982). Według Wharton (1993) osoby o dużych umiejętnościach 

automonitorowania są także mniej narażone na ryzyko wypalenia. 

Jak już powiedziano w części teoretycznej, brak umiejętności 

poradzenia sobie ze swymi emocjami, czyli samouspokojenia, może           

w obliczu rzeczywistej sytuacji stresowej nie przynieść korzystnego 

rezultatu i uniemożliwić jednostce podjęcie właściwych działań służących 

zmianie sytuacji na korzystną, nawet mimo posiadanych przez osobę 

umiejętności radzenia sobie. 

Dla efektywnego radzenia sobie ze stresem niezbędne jest posiadanie 

odpowiednich umiejętności opanowywania i regulowania emocji oraz 

zdolności podejmowania wysiłków przekształcających samą sytuację.       

W obliczu sytuacji zagrażającej, gdy osoba nie widzi możliwości 
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poradzenia sobie z sytuacją, może doświadczać silnych emocji 

negatywnych, które mogą ją tak silnie emocjonalnie związać, że ograniczą 

lub uniemożliwią jej stosowanie posiadanych w swym repertuarze strategii 

radzenia sobie. Sytuacja taka ma miejsce szczególnie, gdy jednostka 

przypisuje danej transakcji istotne znaczenie i w swojej ocenie nie 

dysponuje adekwatnymi możliwościami zaradczymi. Sytuacją taką mogło 

być zadanie będące częścią procedury badawczej polegające na 

wyobrażeniu sobie stresu w sytuacji zawodowej przez osoby biorące udział 

w niniejszym badaniu. 

Należy jeszcze raz zaznaczyć, że wspomniane powyżej mechanizmy 

nie podlegały bezpośredniej kontroli badawczej. Odwoływanie się do nich 

jest możliwe ze względu na ich uwzględnienie w procesie treningowym, 

zarówno poprzez bezpośrednie oddziaływanie treningowe, jak również 

poprzez kształtowanie podstawowych umiejętności emocjonalnych, 

mogących zgodnie z założeniami teoretycznymi leżeć u ich podstaw. 

Niekorzystny wpływ silnych negatywnych emocji może występować 

szczególnie u jednostek, które w procesie radzenia sobie ze stresem 

wykorzystują stałe wzorce oceny poznawczej (Cheng, 2001), co powoduje 

kształtowanie się stałych wzorców reakcji emocjonalnych, i prowadzi do 

stosowania stosunkowo niezmiennych sposobów radzenia sobie. 

Stosowanie tego typu sposobów radzenia sobie nie sprzyja elastycznemu 

radzeniu sobie ze stresem, które uważa się za najbardziej efektywne oraz 

stanowi czynnik ryzyka zdrowotnego. Stałość we wzorach dokonywania 

oceny poznawczej zdarzeń wiąże się prawdopodobnie ze względnie stałymi 

dyspozycjami osobowościowymi. Szczególnie ważne znaczenie dla 

omawianych tu zagadnień mogą mieć własności osobowości, wiążące się 

przede wszystkim z doświadczaniem emocji negatywnych, takich jak lęk, 

depresja, gniew czy wrogość, tworzących tzw. negatywny styl reakcji 

emocjonalnych. W niniejszej pracy nie odwoływano się do tego konstruktu, 
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ale stosowano miary temperamentalne silnie związane z tą charakterystyką 

osobową. 

Jednym z ciekawszych konstruktów teoretycznych mających silne 

przełożenie empiryczne, związanych z tego rodzaju osobowymi 

charakterystykami obrazującymi emocjonalne funkcjonowanie człowieka, 

jest wprowadzony przez Johana Denoletta (1998), typ osobowości D.       

Na osobowość tę, zgodnie z jego założeniami, składają się dwa główne 

wymiary, traktowane jako względnie stałe cechy osobowości, tj. negatywna 

emocjonalność (negative affectivity) oraz hamowanie (zahamowanie) 

społeczne (social inhibition). Negatywna emocjonalność wyraża się            

w skłonności do przeżywania silnych negatywnych emocji, takich jak lęk, 

gniew, irytacja czy wrogość. Z kolei zahamowanie społeczne dotyczy 

skłonności do powstrzymywania się od wyrażania negatywnych emocji        

i zachowań zgodnych z tymi emocjami. To powstrzymywanie ma charakter 

świadomy i podejmowane jest głównie w sytuacjach społecznych. 

Osobowość typu D wiąże się z takimi objawami stresu psychologicznego, 

jak skłonność do depresji, trudności w korzystaniu ze wsparcia 

społecznego, obniżone samopoczucie, niski poziom poczucia własnej 

wartości, niski poziom satysfakcji z życia oraz poczucie wyczerpania. 

Jednym ze sposobów wyjaśniania funkcjonowania jednostek             

z osobowością typu D jest odwołanie się do przebiegu procesów oceny 

poznawczej i sposobów radzenia sobie ze stresem. Francis i Pennebaker 

(1992) traktują brak ekspresji emocjonalnej zarówno jako stałą cechę 

osobowości jednostki, jak i strategię radzenia sobie ze specyficzną 

sytuacją. Można więc przypuszczać, że negatywna emocjonalność – jako 

względnie stała dyspozycja jednostki – poprzedza proces oceny 

poznawczej i radzenia sobie, sprzyjając ocenie zdarzeń jako zagrażających 

i szkodliwych (komponent poznawczy). Taki sposób spostrzegania 

rzeczywistości nasila występowanie negatywnych emocji (komponent 
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emocjonalny) i uruchamia potrzebę poradzenia sobie z nimi. Jednakże stały 

wzorzec oceny poznawczej (w kategoriach zagrożenia) i wysoki poziom 

emocji negatywnych nie sprzyja efektywnemu radzeniu sobie. Preferowaną 

przez osoby typu D formą radzenia sobie jest więc powstrzymywanie się 

od wyrażania emocji i zachowań zgodnych z tymi emocjami (komponent 

behawioralny), co w efekcie zwiększa poczucie stresu i prowadzi do zmian 

wegetatywno-somatycznych, a te z kolei do choroby. 

W jednej z podstawowych koncepcji stresu zawodowego, modelu 

kompensowania napięcia wzbudzanego przez wymagania pracy (DISC)     

de Jongi i Dormanna (2003) podkreśla się, że dobrostan i zdrowie 

pracownika uwarunkowane są przede wszystkim czynnikami 

emocjonalnymi, bardziej niż czynnikami behawioralnymi i poznawczymi. 

Dodatkowo, zasoby o charakterze emocjonalnym są ważniejsze niż zasoby 

o charakterze poznawczym i behawioralnym. 

Jak pisano wcześniej, jedną z możliwych przyczyn wpływających na 

zaistniałe po treningu zmiany, mogła być zmiana w ocenie poznawczej         

u uczestników. Wymienione powyżej czynniki związane są przypuszczalnie 

z kształtowaniem się stałych wzorców oceny poznawczej, oraz 

rzeczywistymi ocenami dokonywanymi w czasie trwania sytuacji 

stresogennej, oraz po jej zakończeniu.13 W związku z tym w sposób 

przynajmniej pośredni mogły być związane z uzyskiwanymi w badaniach 

rezultatami. Przedstawione tutaj zostają także dla ukazania złożoności 

problematyki kształtowania poznawczego i emocjonalnego podłoża 

funkcjonowania strategii radzenia sobie ze stresem. 

Wracając do rozważań dotyczących efektywności interwencji 

zarządzania stresem, należy zwrócić uwagę szczególnie na dwa ważne 

                                                 
13 Osobnym zagadnieniem, jak wspomniano już w części teoretycznej, jest sposób dokonywania 

ocen antycypacyjnych. 
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kryteria: ekonomiczności i czasu trwania poszczególnych programów, 

potrzebnego do uzyskania zadowalających zmian, szczególnie gdy mają 

one objąć większą grupę osób. Przyjęcie stosunkowo krótkiego cyklu 

treningowego w prezentowanych badaniach własnych miało na celu przede 

wszystkim umożliwienie wiarygodnych porównań z innymi 

(wywodzącymi się niejednokrotnie z odmiennego nurtu teoretycznego         

i praktycznego) programami, których założenia dotyczące częstotliwości      

i liczby sesji są zbliżone do tego zastosowanego rzeczywiście                    

w prezentowanym badaniu. Drugim z powodów wpływających na 

zastosowanie stosunkowo krótkiego, w porównaniu do większości 

stosowanych, programu interwencyjnego, było dążenie do maksymalizacji 

jego wartości ekonomicznej, a przez to jednocześnie zwiększenie jego 

potencjalnej wartości dla praktycznego zastosowania.  

W niniejszej pracy efektywność radzenia sobie ujęto za pomocą 

adaptacyjnych w kontekście zawodowym, zmian stylów i strategii radzenia 

sobie ze stresem oraz poprzez korzystne zmiany we wskaźnikach 

zdrowotnych. Analizując uwarunkowania efektywności radzenia sobie, 

kontrolowano wybrane zmienne odzwierciedlające obiektywne 

właściwości sytuacji stresowej (badane grupy osób były jednej płci, bardzo 

zbliżone pod względem wykształcenia i wieku, oraz wywodziły się z tego 

samego miejsca pracy) oraz wybrane zmienne podmiotowe (temperament, 

poczucie koherencji). Dokonano też próby określenia różnic 

indywidualnych w zakresie ewentualnej podatności na trening (w zakresie 

wyróżnionych zmiennych temperamentalnych i wskaźników poczucia 

koherencji), co mogłoby pomóc w ocenie przydatności treningu dla 

określonych grup osób. Wyodrębnienie grup osób różniących się 

efektywnością radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy (podatność na 

trening) jest ważne tak ze względu na naukową weryfikację metody, jak        

i w kontekście ewentualnego zastosowania praktycznego. Porównanie grup 
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osób, u których trening charakteryzował się różną efektywnością, pozwala 

na zidentyfikowanie czynników warunkujących te różnice. Jest to zgodne    

z zaleceniami wielu badaczy, choć rzadko rzeczywiście podejmowane        

w badaniach nad efektywnością różnych programów interwencyjnych 

(Sutherland i Cooper, 1991). Kahn i Byosiere (1992) akcentują natomiast 

fakt, że interwencje zarządzania stresem, w przeciwieństwie do interwencji 

klinicznych, rzadko są dopasowane do indywidualnych potrzeb 

uczestników. 

Ogólnie, można stwierdzić, że uzyskane wyniki świadczą                   

o skuteczności Treningu Regulacji Emocji jako metody usprawniającej 

radzenie sobie ze stresem u osób znajdujących się w sytuacji zawodowej. 

Osoby poddane treningowi wykazały istotne statystycznie zmiany 

odnoszące się do większości sposobów radzenia sobie ze stresem, 

mierzonych jako style oraz strategie, w wyobrażeniowej sytuacji 

wykonywania trudnego zadania w pracy. 

Pomiędzy grupą eksperymentalną a kontrolną wystąpiły istotne 

statystycznie różnice w zmianie tendencji do wykorzystywania strategii 

(odzwierciedlanych w zmianach stylów radzenia sobie): 

1) wzrost tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na zadaniu 

miesiąc po treningu, 

2) spadek tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na emocjach 

miesiąc po treningu, 

3) spadek tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na unikaniu, 

w podskali angażowanie się w czynności zastępcze tydzień po treningu, 

4) spadek tendencji do stosowania strategii skoncentrowanych na unikaniu, 

w podskali angażowanie się w czynności zastępcze miesiąc po treningu. 

W ramach konfrontowania się z powierzonym zadaniem 

zawodowym, wykazano istotną statystycznie różnicę w zmianie częstości 

stosowania strategii w grupie eksperymentalnej w porównaniu z grupą 
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kontrolną (odzwierciedlanych przez bezpośrednie, związane z określonym 

zadaniem, zmiany w stosowaniu strategii)14: 

1) wzrost częstości stosowania strategii skoncentrowanych na zadaniu 

miesiąc po treningu, 

2) spadek częstości stosowania strategii skoncentrowanych na emocjach 

miesiąc po treningu. 

Badania bezpośrednich efektów aktywnego radzenia sobie15 

wykazują, że użycie takich strategii jest efektywne, w zasadzie niezależnie 

od stresorów związanych z warunkami pracy. Korelacje między stresorami 

związanymi z pracą i aktywnymi formami radzenia sobie nie są jednak 

znaczne (Bhagat i in., 1991; Griffith, Steptoe, i Cropley, 1999; Ingledew       

i in., 1997; Parkes, 1990). Jeśli w ogóle występują, to są stosunkowo 

niewielkie i nie są jednoznacznie dodatnie czy ujemne (Day i Livingstone. 

2001; Nelson i Sutton, 1990). Może to wynikać z tego, że na aktywne 

strategie nie mają wpływu pewne stresory, podczas gdy inne mogą być 

predyktorami większego lub mniejszego wykorzystania tego typu strategii 

radzenia sobie. Na przykład Day i Livingstone (2001) wykazali, że wśród 

czterech chronicznych stresorów pracy, przeciążenie rolą                         

i odpowiedzialność związana z rolą dodatnio korelowały z radzeniem sobie 
                                                 
14 Rozróżnienie stylów i strategii radzenia sobie ze stresem rozumie się tutaj zgodnie                   

z kryteriami przyjętymi w założeniach zastosowanej metody pomiaru. Zgodnie z definicją, style 

radzenia sobie są zasadniczo niezmienne w krótkich okresach czasu i w odniesieniu do 

jednakowych typów sytuacji. Ze względu jednak na zaobserwowane w uzyskanych rezultatach 

zmiany w ich obrebie, potraktowano ten wymiar nie jako zmienną kontrolującą, ale jako 

dodatkową zmienną określającą obszar potencjalnych zmian uzyskiwanych w wyniku 

zastosowania treningu. 
15 Pod pojęciem „aktywnych form radzenia sobie” rozumie się tutaj, zgodnie z powszechnie 

przyjętą terminologią, wszelkie działania prowadzące do bezpośredniego zmierzenia się             

z sytuacją stresogenną, w szczególności ogół strategii o charakterze poznawczym. W tym sensie 

aktywne strategie radzenia sobie należy odróżnić od opisywanych w części teoretycznej 

strategii proaktywnych. 
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skoncentrowanym na rozwiązaniu problemu, a brak stymulacji zawodowej 

i dwuznaczność związku między wykonywaną pracą a pełnioną rolą 

zawodową korelowały z nim ujemnie. 

Adaptacyjny efekt, polegający na zmniejszeniu częstości, odnosi się 

zarówno do strategii emocjonalnych, jak i unikowych. W pierwszym 

przypadku tendencję tę obserwujemy w POMIARZE 3, zarówno                

w odniesieniu do zmian w kategorii stylu, jak i do stosowania strategii          

w wyznaczonym zadaniu. Uczestniczki zaprezentowały korzystną redukcję 

strategii unikowych w POMIARACH 2 i 3, związaną z ogólną kategorią 

stylów. Korzystny efekt tego rodzaju zmian podkreślają w sposób 

szczególny np. doniesienia Aldwin i Revensona (1987). Stwierdzili oni, że 

nadmierne wykorzystywanie strategii skoncentrowanych na unikaniu i na 

emocjach (rozumianych jako uciekanie w negatywne emocje), choć może 

się przyczynić do zmniejszenia napięcia emocjonalnego, nie przynosi 

długotrwałych efektów poprawy samopoczucia i może się wiązać                

z wystąpieniem wyższego poziomu symptomów psychologicznych. 

 Na podstawie danych literaturowych można przypuszczać, że ze 

zmianą tą wiąże się modyfikacja w zakresie następujących czynników, 

wpływających na utrzymywanie się negatywnych, niekorzystnych dla 

zdrowia wzorców emocjonalnych, u osób nadmiernie często stosujących 

strategie ucieczkowo-unikowe: 

1) konieczność ponownego (ciągłego lub wielokrotnego) konfrontowania 

się z nierozwiązanymi problemami, od których osoby się dystansują, 

zaprzeczają ich istnieniu lub zniekształcają spostrzeganie ich wpływu na 

swoje życie drogą reinterpretacji; 

2) poczucie niskiej samoskuteczności w radzeniu sobie, co prowadzi do 

pozostawiania problemów bez odpowiedniego ich rozwiązania; 

3) wewnętrzne procesy, takie jak wyobrażenia związane z sytuacjami 

stresowymi oraz intruzyjne myślenie. 
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 Przyjmuje się, że predyktorem częstszego użycia unikowego 

radzenia sobie są niższe wskaźniki wewnętrznego umiejscowienia kontroli 

(Aspinwall i Taylor, 1992). 

 Być może przeprowadzony trening spowodował także, że osoby       

o niskim poczuciu kontroli bardziej adekwatnie do sytuacji stosowały 

strategie emocjonalne i unikowe. Jednocześnie mogły być bardziej skłonne 

stosować strategie zadaniowe. Wnioskuję to m.in. z ogólnego wzrostu 

częstości stosowania strategii aktywnych i ze spadku częstości stosowania 

strategii nieaktywnych. 

Biorąc pod uwagę założenia teoretyczne leżące u podłoża treningu, 

interesujące mogą być wyniki, odnoszące się do braku istotności w zmianie 

częstości strategii skoncentrowanych na emocjach i na zadaniu oraz 

stosowanych w określonej w badaniu sytuacji zadaniowej pomiędzy 

POMIAREM 2 a POMIAREM 1 i pojawienie się istotnych zmian               

w częstości stosowanych strategii w POMIARZE 3. Wyniki te można 

interpretować w taki sposób, że zmiany na poziomie poznawczym                

i emocjonalnym wywołane treningiem jeszcze się nie ukształtowały           

w czasie, gdy dokonywano POMIARU 2 i że być może osoby nabyły 

umiejętności radzenia sobie z zadaniami i emocjami, które mogły stosować 

już samodzielnie, po ukończeniu cyklu. Stąd zmiany w radzeniu sobie 

skoncentrowanym na zadaniu i na emocjach już w okresie 1 miesiąca po 

treningu (POMIAR 3) uwidoczniły się bardziej wyraźnie. Pomimo 

osiągnięcia poziomu istotności statystycznej pomiędzy grupami dopiero      

w trzecim pomiarze, na uwagę zasługuje fakt przypuszczalnego, 

nieustannego wzrostu częstości stosowania strategii zadaniowych i spadku 

częstości stosowania strategii emocjonalnych w grupie eksperymentalnej     

w całym okresie poddanym obserwacji. Trudno ocenić, czy czynnikiem 

decydującym były głównie zmiany w zakresie oceny pierwotnej. Można 

natomiast przypuszczać, że przynajmniej u części osób potrzebna byłaby 
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większa ilość sesji, by mogło dojść do ewentualnych przekształceń              

w zakresie wzorców poznawczego i emocjonalnego reagowania. 

Wyniki badań ujawniły spadek częstości stosowania strategii 

unikowych pod wpływem przeprowadzonego treningu. O specyficznym 

charakterze zaobserwowanych zmian świadczy to, że na zmniejszenie 

częstości stosowania tego rodzaju strategii składał się wyłącznie spadek 

skłonności do stosowania strategii dystrakcyjnych16. Obserwacja ta staje się 

jeszcze bardziej istotna w odniesieniu do wcześniejszych doniesień 

badawczych wykazujących stosunkowo częstsze stosowanie strategii 

dystrakcyjnych przez kobiety. Zastosowany trening wydaje się więc być 

szczególnie skuteczny w odniesieniu do tej grupy (w założeniu 

negatywnych) strategii radzenia sobie, które wśród osób badanych mogą 

być częściej obecne i częściej rodzić problemy z adekwatnym 

przystosowaniem się do sytuacji stresogennej. Przedstawione powyżej 

zmiany współwystępują z ogólnym wzrostem częstotliwości stosowania 

strategii o charakterze problemowym. Możliwe jest więc, że u osób 

badanych wystąpiło zjawisko swoistego transferu strategii, wiążącego się    

z przeformułowaniem dotychczas stosowanych strategii o charakterze 

unikowym w bardziej adaptacyjne strategie o charakterze problemowym. 

Bardziej prawdopodobne jest jednak, że spadek częstości stosowania 

strategii unikowych (dystrakcyjnych), był zjawiskiem stosunkowo 

niezależnym od późniejszego wzrostu częstości stosowania strategii 

problemowych. Spadek ten wiązać się mógł z kształtowaniem się nowych    

i niezależnych strategii radzenia sobie, bądź też z bardziej podstawowymi 

zmianami dotyczącymi funkcjonowania w sytuacji stresogennej,                 

w szczególności tymi dotyczącymi regulacji emocji. Za tego rodzaju 

                                                 
16 Strategie unikowe dystrakcyjne określane są według przyjętej terminologii w konstrukcji skali 

CISS jako „angażowanie się w czynności zastępcze”. 
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interpretacją przemawiać może fakt wcześniejszego, w stosunku do 

pojawienia się wzrostu częstości stosowania strategii problemowych            

i emocjonalnych, spadku częstości stosowania strategii unikowych.            

W takiej sytuacji można przypuszczać, że ujawnienie się skłonności do 

wykorzystywania strategii problemowych i emocjonalnych, poprzedzone 

było swoistym „wyczyszczeniem pola” związanym z wygaszeniem 

strategii o charakterze unikowym. Sugeruje to konieczność prowadzenia 

równoległej pracy treningowej na trzech wyodrębnianych w sposób 

przypuszczalnie czysto analityczny obszarach: redukcji strategii                  

o charakterze negatywnym, wywoływania skłonności do stosowania 

strategii o charakterze pozytywnym, przeformułowywania strategii 

„negatywnych” w „pozytywne”. 

Wobec wykazanego w badaniach ogólnie pozytywnego efektu 

treningu, kolejnym ze spodziewanych efektów mógłby być wzrost 

częstości stosowania drugiego rodzaju strategii o charakterze unikowym 

(interpretowanego zazwyczaj jako korzystne dla jednostki), mianowicie 

„poszukiwania kontaktów towarzyskich”. Brak takich zmian można wiązać 

z ogólnie niższą podatnością tego rodzaju sposobów radzenia sobie na 

zmiany, co wynika między innymi ze względnej stabilności systemów 

wsparcia społecznego, oraz z tego, że w funkcjonowaniu osobistym pełnią 

one rolę znacznie wykraczającą poza tą związaną z radzeniem sobie. Brak 

potrzeby częstszego odwoływania się do sieci wsparcia społecznego może 

być traktowany jednocześnie jako ogólnie pozytywny efekt treningu. 

Interpretacja taka jest tym bardziej wiarygodna, ponieważ w rzeczywistości 

badane wskaźniki związane ze strategiami radzenia sobie odnoszą się 

raczej do ogólnej skłonności, względnie potrzeby wykorzystywania 

określonego rodzaju strategii zaradczych, nie zaś do rzeczywistego 

funkcjonowania osób badanych w przestrzeni społecznej. Wykorzystywane 

w czasie prowadzenia treningu techniki, zmierzające do zwiększenia 
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otwartości emocjonalnej oraz wzrostu umiejętności korzystania                   

z doświadczeń emocjonalnych, mogły przyczynić się zarówno do 

wykształcenia nowych, nie odwołujących się do wsparcia społecznego 

metod radzenia sobie ze stresem, jak również (choć tezę tę należy 

traktować z dużą ostrożnością) przyczynić się do przeformułowania 

sposobu funkcjonowania w sieci wsparcia społecznego i kontaktach 

towarzyskich. 

Przy wnioskowaniu dotyczącym zaistniałych zmian warto zauważyć, 

że osoby badane (podobnie jak w badaniu przeprowadzonym przez 

Timmerman, Emmelkampa i Sandermana (1998) nie wykazywały istotnych 

tendencji w zakresie emocjonalnych zaburzeń klinicznych17. Wówczas być 

może zmiany spowodowane treningiem mogłyby być wyraźniejsze              

i wystąpiłyby już w drugim pomiarze zmiennych. Jednak w badaniach 

skuteczności interwencji odnoszących się do stresu zawodowego, 

badaniom poddane są przede wszystkim osoby zdrowe. Wynika to głównie 

z faktu, że większość treningów zarządzania stresem w miejscu pracy ma 

charakter zapobiegawczy i nie dotyczy pracowników z problemami 

psychopatologicznymi (Murphy, 1984a). Zmiany stwierdzane                    

w odniesieniu do zmiennych zależnych są wówczas zazwyczaj mniejsze      

i mogą nie występować u części osób, nawet jeśli stwierdza się ogólnie 

znaczące i przynoszące poprawę efekty treningu. Obserwacja ta pokrywa 

się też ze stwierdzeniem Bunce (1997), że aby osiągnąć większy stopień 

istotności zmiany w zmiennych wynikowych i wzmocnić wnioski 

wyprowadzone z badań nad programami interwencyjnymi dotyczącymi 

zarządzania stresem w miejscu pracy, przydatne jest zróżnicowanie 

                                                 
17 Ze względu na zastosowany sposób dokonywania pomiaru za pomocą kwestionariusza GHQ, 

stwierdzić można raczej ogólną możliwość wystąpienia zaburzeń o charakterze klinicznym. 

Wydaje się jednak, że na potrzeby niniejszego badania podejście takie jest zupełnie 

wystarczające. 
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wyjściowego poziomu zaburzeń u osób badanych. Należy jednak 

zauważyć, że w literaturze przedmiotu podnosi się często dwa podstawowe 

zarzuty w odniesieniu do postępowania badawczego                         

z wyselekcjonowaniem grupy o charakterze czysto klinicznym. Po 

pierwsze zakłada się, że metodologia o charakterze czysto klinicznym, ze 

względu na swoją specyfikę w sposób niedoskonały odnosi się do zjawisk 

rzeczywiście pojawiających się w obszarze badań nad stresem pracy,            

a ujawniane za jej pomocą problemy są niejednokrotnie nierelewantne           

w odniesieniu do założonego celu. Jest nim poszukiwanie metod redukcji 

stresu pracy i przemiany osobistych lub organizacyjnych strategii 

zaradczych, zmierzających do jego zmniejszenia. Drugi zarzut ma 

charakter etyczny. Zgodnie z jego treścią, wyselekcjonowanie z populacji 

pracowników zwartej grupy o charakterze zbliżonym do klinicznego, może 

mieć negatywne konsekwencje dla osób do niej włączonych ze względu na 

potencjalną stygmatyzację, negatywne ustosunkowanie pracodawców oraz 

możliwość wzrostu negatywnej samooceny uczestników badań. Nawet 

jeżeli zarzuty te formułowane są niejednokrotnie na wyrost, warto 

zauważyć, że do dnia dzisiejszego nie udało się sformułować 

wiarygodnego programu badawczego zakładającego kliniczną metodologię 

diagnostyczną, unikającego w sposób skuteczny sygnalizowanych przez te 

zarzuty problemów. 

W najnowszym przeglądzie badań dotyczących programów 

interwencyjnych zarządzania stresem w miejscu pracy, opracowanym przez 

Richardson i Rothstein (2008), uwzględniono trzydzieści sześć badań 

eksperymentalnych, reprezentujących 55 interwencji. Uwzględniono tylko 

badania przeprowadzone w sposób poprawny metodologicznie. Na uwagę 

zasługuje fakt, że pośród tak dużej puli włączonych do analizy programów 

badawczych, zaledwie dwa z nich jako wskaźnik rezultatu wykorzystują 

zmiany strategii radzenia sobie ze stresem. 
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Jednym z głównych czynników, który z dużym 

prawdopodobieństwem może powodować stosunkowo rzadkie 

uwzględnianie pomiaru zmian sposobów radzenia sobie ze stresem, jest 

niewielka podatność tych sposobów na zmiany. W stopniu szczególnym 

dotyczy to stylów, traktowanych z założenia jako względnie trwałe 

dyspozycje. Pamiętając o wydatnej roli indywidualnych sposobów radzenia 

sobie, wpływających zarówno na efektywność pracy, jak i pozytywne 

ustosunkowanie się do niej pracownika, uwzględnienie możliwości ich 

modyfikacji zarówno na poziomie teoretycznym jak i praktycznej 

implementacji odpowiednich programów treningowych, wydaje się być nie 

tylko korzystne ale wręcz konieczne dla uzyskania pełnego obrazu 

funkcjonowania pracowników oraz możliwości ich adaptacyjnej 

modyfikacji. Możliwość stosowania interwencji, które miałyby polepszyć 

sposoby radzenia sobie ludzi w sytuacji pracy, może równocześnie               

w znacznym stopniu przełożyć się na funkcjonowanie całej organizacji 

oraz na osiągane przez nią wyniki. Biorąc to ostatnie pod uwagę, warto 

zauważyć że korzystne zmiany na poziomie indywidualnym uzyskane           

w badaniach przedstawionych w tej pracy, mogą pociągać za sobą 

jednoczesne pozytywne zmiany o charakterze organizacyjnym. Z tego 

powodu uwzględnienie wskaźników zmiany o charakterze czysto 

organizacyjnym lub odwołujących się do interakcji pomiędzy jednostką       

a jej środowiskiem pracy, może stanowić inspirującą perspektywę dla 

prowadzenia dalszych badań w tym obszarze. Osiągnięcie przez osoby 

korzystnych zmian w tych badaniach warto byłoby uzupełnić o wskaźniki 

organizacyjne, gdyż wtedy można by wyciągać wnioski o charakterze 

zmian osiąganych w wyniku treningu, uwzględniające szersze aspekty 

związane z tymi zagadnieniami. 

Brak badań z którymi można by, spełniając wymogi naukowej 

weryfikacji, porównywać rezultaty w zakresie sposobów radzenia sobie, 
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osiągnięte w wyniku zastosowania Treningu Regulacji Emocji, w sposób 

szczególnie wyrazisty ukazuje trudności o charakterze metodologicznym      

i interpretacyjnym, pojawiające się podczas prób uwzględnienia tego 

rodzaju czynnika zmiany, traktowanego równocześnie jako miara 

uzyskanych rezultatów. Wobec powyższego, jednym z celów jakie stawiać 

musi sobie niniejsza praca, powinna być próba częściowego wypełnienia 

luki istniejącej w tym polu badań. 

Pamiętając o postawionych wcześniej zarzutach dotyczących 

metodologii prowadzenia badań, oraz sposobów dokonywania analiz 

porównawczych pomiędzy poszczególnymi programami treningowymi,      

w poniższym paragrafie przedstawione zostanie odniesienie uzyskanych 

wyników do rezultatów badań innych badaczy. 

Jako kryterium porównawcze przytoczono dostępne w literaturze 

naukowej badania, z których, niestety – co częste, nie wszystkie zawierają 

analizy bezdyskusyjnie wiarygodne pod względem naukowym. 

Przytoczone są one przede wszystkim po to, by umiejscowić badania 

własne w szerszej perspektywie rezultatów badań uzyskiwanych przez 

innych badaczy tego obszaru wiedzy. 

Na uwagę zasługuje spostrzeżenie, że badanie zmian sposobów 

radzenia sobie ze stresem przeprowadzano wyłącznie przy badaniu 

skuteczności programów multimodalnych. Warto przy tym zastanowić się, 

czy uzasadnieniem dla tego może być ogólnie ubogi stan badań w tym 

zakresie, czy też wynika to ze skłonności badaczy do jednoczesnego 

uwzględnienia w jednym programie badawczym wielu stosowanych          

w praktyce technik interwencyjnych. 

Typowym przykładem badań w zakresie interwencji 

przeprowadzonych w miejscu pracy, w których badane są zmiany strategii, 

jest ocena skuteczności multimodalnego programu (obejmującego 

ćwiczenia fizyczne, tai-chi, jogę, zajęcia edukacyjne z problematyki 
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radzenia sobie ze stresem i relaksację), przedstawiona przez Veach, Rehe’a, 

Tollesa i Newhall (2003). Program trwał 3,5 dnia i obejmował 35 godzin. 

Osiągnięto tu w pomiarze postinterwencyjnym (10 miesięcy po 

interwencji) nieznaczne zmiany polegające na zwiększeniu częstości 

strategii problemowych (mierzonych za pomocą inwentarza stresu SCI)                    

u uczestników. 

Wyniki te można traktować tylko orientacyjnie, gdyż w badaniach 

nie zastosowano pomiaru kontrolnego. Nie wiadomo, czy gdyby 

zastosować taki pomiar, zmiany okazałyby się istotne. Do wyników tych, 

można się zatem odwołać przede wszystkim ze względu na charakter 

zmian, mając na uwadze niedostatki metodologiczne. 

Osiągnięte w przedstawionych w dysertacji badaniach, rezultaty        

w zakresie sposobów radzenia sobie, warto porównać z tymi 

przedstawionymi przez Richardson i Rothstein (2008) w sporządzonym 

przez nich zestawieniu wyników programów badawczych realizowanych 

wcześniej na tym polu. Wynika z niego, że interwencje proste                     

(z wykorzystaniem jednego rodzaju oddziaływania) odznaczają się 

podobną skutecznością niezależnie od tego czy są stosowane samodzielnie 

czy wchodzą w skład programów multimodalnych. Natomiast stosowanie 

programów multimodalnych wiąże się z istotnym zwiększeniem kosztów 

ich przeprowadzenia przy niewielkiej poprawie efektywności,                     

w odniesieniu do ogólnie efektywnych programów unimodalnych (np. o 

charakterze poznawczo-behawioralnym czy relaksacyjnym). Warto też 

zastanowić się, czy podstawowym celem realizacji programów 

multimodalnych jest takie zastosowanie różnych interwencji, by ich 

sumaryczny wpływ na uczestników zaowocował ogólnie zwiększonym 

poziomem przystosowania. Alternatywnym celem realizacji tego rodzaju 

programów może też być chęć uzyskania poprawy u uczestników 

różniących się w sposób istotny cechami osobistymi, w stosunku do 
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których skuteczne mogą być jedne ze stosowanych metod przy niższej 

efektywności pozostałych. Uzyskiwane rezultaty mogą być w takiej 

sytuacji związane z realizacją jednego z tych celów bądź też obu 

jednocześnie. W związku z powyższym próba określenia faktycznej 

skuteczności tego rodzaju programów napotyka na dodatkowe trudności     

i przynosi rezultaty nie poddające się jednoznacznej interpretacji. 

Odmienny sposób podejścia zastosowany został w projektowaniu 

interwencji zaprezentowanej w ramach pracy doktorskiej. Zgodnie              

z przedstawionymi w części teoretycznej założeniami leżącymi u podłoża 

Treningu Regulacji Emocji, podstawą jest tu etapowe działanie mające 

służyć regulowaniu emocji i przemianie nieadaptacyjnych sposobów 

emocjonalnego reagowania. 

Interwencja opracowywana w oparciu o poszczególne, istniejące już 

wcześniej metody może sprawiać wrażenie multimodalnej. Wrażenie to 

może wynikać z tego, że stosowane są tu różne elementy (co opisano         

w części teoretycznej). Tworzą one jednak spójną, skoncentrowaną na 

emocjach interwencję.  

W szczególności Trening Regulacji Emocji nie jest wielomodalny     

w świetle prezentowanych metod, zawiera bowiem zaledwie dwa elementy 

programu, które można by traktować jako spójne wewnętrznie i względnie 

niezależne. Mowa o stosunkowo krótkotrwałym (2-3 min), 

skomponowanym z treningiem elemencie relaksu oraz o stosowanym po 

tym, pogłębionym oddychaniu. Pełnią one jednak funkcję zaledwie 

przygotowawczą, pozwalającą na wstępne wyciszenie się i odprężenie. 

Jako takie nie spełniają kryteriów pozwalających na wyróżnienie ich jako 

odrębnych składników programu multimodalnego. 

W innych programach badawczych zagadnienie multimodalności 

było traktowane w sposób analogiczny. Programy behawioralno-
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poznawcze przeważnie były stosowane łącznie z relaksem, ale takie 

łączenie nie sprawiało, że interwencja była opisywana jako multimodalna. 

Badania przeprowadzone przez Timmerman, Emmelkampa                 

i Sandermana (1998), z zastosowaniem randomizacji i grupy kontrolnej, 

dotyczyły poprawy skuteczności radzenia sobie ze stresem u osób obojga 

płci nie wykazujących poważnych problemów zdrowotnych. Zastosowano 

w nich multimodalny program obejmujący następujące techniki: trening 

relaksacji, trening rozwiązywania problemów i trening umiejętności 

społecznych. Nie wykazano istotnych statystycznie zmian w sposobach 

radzenia sobie ze stresem (mierzonych za pomocą kwestionariusza PCQ). 

W innych badaniach, przeprowadzonych przez Courbasson, Endlera, 

Kocovski (2002), badano skuteczność multimodalnego programu 

wykorzystującego relaks, zarządzanie stresem, zarządzanie złością, trening 

asertywności i elementy terapii grupowej. Zastosowano tu 3-tygodniowy, 

prowadzony przez pięć dni w tygodniu program dla mężczyzn 

uzależnionych od alkoholu. Warto podkreślić stosowanie elementów 

psychoterapii, ze względu na podobieństwo podejścia zastosowanego          

w TRE, gdzie wykorzystane zostały narzędzia psychoterapii w programie 

nie będącym psychoterapią. Chociaż wyniki tych badań są niejednoznaczne 

(nie zastosowano pomiaru kontrolnego) i nieprzekładalne na prezentowane 

w tej pracy, warto wziąć je pod uwagę ze względu na podobieństwo 

zastosowanej metodologii pomiaru w zakresie użytych skal pomiarowych 

(kwestionariusze GHQ i CISS). 

W zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem wykazano wzrost 

częstości stosowania strategii problemowych i spadek częstości stosowania 

strategii emocjonalnych, ale nie wystąpiły zmiany w strategiach 

unikowych. Ten ostatni wynik warto wziąć szczególnie pod uwagę,             

w porównaniu do zmian w badaniach będących przedmiotem dysertacji. 

Jak podali badacze, ich program prowadzony był przez 8 godzin dziennie, 
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co w sumie daje liczbę 120 godzin. Dla przypomnienia, jeśli weźmiemy 

pod uwagę, że Treningowi Regulacji Emocji badani byli poddawani łącznie 

przez około 7,5 godziny, można wnioskować, że na zmiany w zakresie 

unikowych sposobów radzenia sobie wpływał rodzaj zastosowanej 

interwencji. Poza tym brak pomiaru kontrolnego nie pozwala się odnosić 

do tych wyników w sposób jednoznaczny jako do wiarygodnego kryterium 

pod względem wartości naukowej. 

W naukowych opracowaniach interwencji stosowanych na polu 

stresu zawodowego, interwencje multimodalne tworzą jedną z większych 

grup technik. Stosunkowo rzadko jednak podejmowano się dokonywania 

porównań złożonych interwencji SM na podstawie złożonych kryteriów.   

W analizie przedstawionej przez Bruning i Frewa (1987) okazało się, że 

połączenie dwóch z trzech interwencji (np., medytacji, ćwiczeń fizycznych 

i treningu umiejętności zarządzania) skutkowało wystąpieniem 

korzystniejszych i bardziej istotnych statystycznie zmian. Long (1988) 

porównał skuteczność trzech wariantów programu interwencyjnego 

opartego o trening zaszczepiania stresu. W pierwszym przypadku trening 

stosowano łącznie z ćwiczeniami fizycznymi, w drugim z niewielką ilością 

ćwiczeń fizycznych, natomiast w trzecim wykorzystano sam trening. 

Okazało się, że osoby uczestniczące tylko w treningu zaszczepiania stresu 

nie doświadczyły istotnych zmian w samoopisowych wskaźnikach stresu     

i psychicznego obciążenia pracą. Natomiast grupa z niewielką komponentą 

ćwiczeniową uzyskała największą redukcję we wspomnianych 

wskaźnikach. Warto jednak zauważyć, że trening zaszczepiania stresu, 

zgodnie z doniesieniami innych badaczy (Saunders, Driskell, Johnston         

i Salas, 1996), prowadzi do bezpośrednich i pozytywnych zmian, także gdy 

stosowany jest niezależnie od innych metod interwencji. 

Higgins (1986) ocenił skuteczność dwóch złożonych interwencji SM 

(relaksu wraz z systematyczną desensytyzacją oraz zarządzania czasem      
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w połączeniu z poznawczą restrukturyzacją i treningiem asertywności). Nie 

wykazano tu żadnej różnicy między tymi programami, chociaż w obu 

nastąpiło zredukowanie emocjonalnego wyczerpania i psychicznego 

obciążenia pracą. 

Według Richardson i Rothstein (2008) interwencje proste                  

(z wykorzystaniem jednego rodzaju oddziaływania), jak trening relaksu czy 

medytacja, były w podobnym stopniu skuteczne niezależnie od tego czy 

programy te były stosowane samodzielnie czy też jako jedne                       

z komponentów programów multimodalnych. Stwierdzają oni jednocześnie 

najwyższą skuteczność i użyteczność metod poznawczo-behawioralnych. 

Badacze ci podkreślają, że interwencje takie nie powinny być łączone          

z innymi, gdyż choć przynosi to ogólnie korzystniejsze efekty, to jednak 

nie na tyle by równoważyło to rosnące równocześnie koszta realizacji 

programów zbyt rozbudowanych18. Najważniejszą z zalet 

zaproponowanego przez Richardson i Rothstein podejścia jest dostrzeżenie 

praktycznego wymiaru programów treningowych, nie na poziomie ich 

ogólnej skuteczności ale potencjalnych korzyści dla pracodawców                

i pracowników, w relacji do rzeczywistych kosztów bezpośrednich (koszt 

treningu) i pośrednich (czas jego trwania, konieczne przejściowe lub trwałe 

zmiany organizacyjne itp.). Zaprezentowane przez nich wyniki nie są 

jednak jednoznaczne ze względu na możliwe do postawienia zarzuty 

związane ze sposobem realizacji analiz prowadzących do powyższych 

wniosków. Po pierwsze – zaproponowany sposób porównywania 

efektywności programów treningowych za pomocą ustalonych z góry, 

określonych kryteriów metaanalizy, które niejednokrotnie nie odnoszą się 

w sposób bezpośredni do założeń teoretycznych i metodologicznych 

                                                 
18 Przede wszystkim poprzez wydłużnie czasu trwania i zwiększenie obciążenia pracowników    

w  wyniku stosowania tego rodzaju programów. 
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programów poddanych analizie, skłania do ostrożności w ocenianiu 

wiarygodności uzyskanych wyników. Po drugie, analiza ta nie 

wykorzystuje także możliwości związanych z zastosowaniem identycznego 

kryterium lub zestawu kryteriów, służącego porównaniu programów 

włączonych do metaanalizy. Analiza ta w dylemacie wyboru pomiędzy 

jednolitym kryterium oceny skuteczności a wieloma różnymi, 

zakorzenionymi jednak głęboko w porównywanych metodach na poziomie 

teoretycznym i praktycznym, lokuje się gdzieś pośrodku pomiędzy nimi. 

Trzeci z zarzutów wiąże się z selekcją określonych programów                     

i związanych z nimi analiz skuteczności do prowadzonej metaanalizy. 

Kryteria selekcji uznać należy za niejednoznaczne i nie do końca 

obiektywne. W odniesieniu do prezentowanych w tej pracy badań 

własnych, należy ponadto zauważyć, że wnioski płynące z metaanalizy 

Richardson i Rothstein nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania ze 

względu na brak uwzględnienia programów analogicznych lub zbliżonych 

do zastosowanych w tych badaniach (zarówno na poziomie teoretycznym, 

jak i praktycznym). Analiza ta może jednak stanowić ważne ostrzeżenie 

przed zbyt łatwym i pochopnym stwierdzeniem skuteczności, i co 

szczególnie ważne, użyteczności dowolnego programu treningowego,         

w tym także zaprezentowanego w niniejszej pracy.  

 7.4  Zmiany we wskaźnikach zdrowotnych 

Proces radzenia sobie odgrywa istotną rolę we wpływie stresu na 

zdrowie, będąc mediatorem zależności zdrowia psychicznego i fizycznego 

od stresu. Dzięki takiemu procesowi możliwe jest przekształcenie 

wyjściowych negatywnych emocji, które mogą być silne i chroniczne,         
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a także związanych z nimi wzorców, w emocje słabsze lub pozytywne,        

o wzorcach bardziej adaptacyjnych dla zdrowia jednostki. 

W ujęciu procesualnym doświadczanie różnych zdarzeń stresowych 

w procesie radzenia sobie może prowadzić do rezultatów 

natychmiastowych, jak i odległych w czasie, które noszą nazwę wyników 

adaptacyjnych. Z pojęciem tym wiąże się założenie, że jakość 

podejmowanych przez osobę wysiłków zaradczych i związanych z nimi 

rezultatów natychmiastowych daje skumulowany efekt dla zdolności 

przystosowania się osoby do warunków życia (Poprawa, 2001). Jest ono 

rozpatrywane między innymi jako zdrowie, funkcjonowanie społeczne          

i umiejętności zachowania zasobów zaradczych na przyszłość. Wiąże się 

ono bezpośrednio z efektywnością radzenia sobie, które zależne jest od 

posiadania przez człowieka zróżnicowanego i bogatego repertuaru 

czynności zaradczych i umiejętności ich dopasowania do zmieniających się 

warunków w sytuacji stresowej. 

Tego rodzaju rozumienie efektywności19 warto odnieść do 

zaobserwowanych, zachodzących w wyniku treningu zmian we 

wskaźnikach zdrowotnych, polegających na spadku ilości objawów 

somatycznych miesiąc po treningu, spadku ilości objawów niepokoju           

i bezsenności zarówno w pomiarze dokonanym tydzień po treningu jak        

i miesiąc po treningu, spadku ilości objawów zaburzeń funkcjonowania       

w obu punktach pomiarowych: tydzień po treningu i miesiąc po treningu, 

można traktować jako wskaźniki wzrostu efektywnego radzenia sobie. 

Wskaźniki te można traktować jako wyniki adaptacyjne, świadczące           

o zwiększeniu się efektywności radzenia sobie, na którą miał wpływ 

Trening Regulacji Emocji. 

                                                 
19 Efektywności radzenia sobie przez osoby znajdujące się w sytuacji stresogennej a nie 

efektywności programów zarządzania stresem 



 352 

Podobnie, jak w odniesieniu do sposobów radzenia sobie ze stresem, 

uzyskane w prezentowanych badaniach wyniki zmian spowodowanych 

treningiem zostaną odniesione do wyników innych programów 

interwencyjnych dostępnych w literaturze. W przypadku wskaźników 

zdrowotnych porównanie takie może być dokonane bardziej rzetelnie, gdyż 

w większym stopniu, niż badanie zmian w sposobach radzenia sobie          

ze stresem, przeprowadza się badanie wspomnianych wskaźników. 

Przykładem tego może być ostatni przegląd interwencji w tym zakresie, 

opracowany przez Richardson i Rothstein (2008). W 36 badaniach 

poprawnych pod względem metodologicznym, jak podkreślono wcześniej, 

tylko dwa dotyczyły zmian w zakresie sposobów radzenia sobie, natomiast 

24 wskaźników zdrowotnych (w tym 7 mierzonych za pomocą 

kwestionariusza GHQ). 

Biorąc pod uwagę opisane w pierwszej części dyskusji, trudności 

metodologiczne, dla porównania efektów Treningu Regulacji Emocji, 

zostaną wykorzystane dostępne w literaturze przedmiotu wyniki badań 

dotyczących programów interwencyjnych w zakresie stresu zawodowego, 

także te niedostatecznie poprawne pod względem metodologicznym. 

Po dokonaniu przeglądu literatury badawczej, dotyczącej wpływu 

programów interwencyjnych na wskaźniki zdrowotne, stwierdzono że 

pomiaru zmiany tego typu aspektu funkcjonowania dokonywano przede 

wszystkim odnośnie programów multimodalnych i medytacji mindfulness. 

Obie grupy interwencji nie są prowadzone w formie indywidualnej, stąd 

podobnie jak w przypadku sposobów radzenia sobie, nie da się do nich        

w sposób bezpośredni odnieść wyników przedstawionych w dysertacji.       

Z wymienionych dwóch grup interwencji, bardziej zbliżony charakter 

programu do TRE ma medytacja mindfulness, co ujęto w części 

teoretycznej. Rezultaty osiągane po przeprowadzeniu określonych 

interwencji, zaliczanych do jednej z dwóch grup, będą poniżej porównane 
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do wyników osiągniętych w badaniach opracowanych w ramach pracy 

doktorskiej. W pierwszej kolejności, jako bardziej ogólne, przedstawione 

zostaną wyniki uzyskiwane przez różnych badaczy w wyniku stosowania 

programów multimodalnych. Należy zaznaczyć że rzadko, w opisie 

procedury badawczej dotyczącej poszczególnych programów, znaleźć 

można szczegółowe informacje o zastosowanych interwencjach                

(np. odnośnie specyfiki poszczególnych komponentów w programach 

multimodalnych). Należy jednak podkreślić, że zarówno w przypadku 

programów multimodalnych jak i medytacji mindfulness, dostępne badania 

w mniejszości przeprowadzane były z udziałem osób w sytuacji stresu 

zawodowego. Dominują interwencje, w których uczestnikami byli 

studenci. Wyniki tych opracowań zdecydowano się umieścić w analizie 

porównawczej, by poszerzyć pole odniesienia dla rezultatów otrzymanych 

w wyniku stosowania Treningu Regulacji Emocji. 

W przytoczonych powyżej badaniach, Veach, Rehe, Tolles i Newhall 

(2003), uzyskali istotną poprawę (choć różnice były niewielkie) w skali 

symptomów psychologicznych (SCI) i depresji (BDI). Badanie to jednak 

było prowadzone bez uwzględnienia pomiaru kontrolnego i randomizacji 

stąd, podobnie jak w przypadku przeprowadzonych przez tych samych 

autorów badań dotyczących strategii, tylko w umiarkowany sposób może 

być brane pod uwagę w analizie porównawczej. Trudno jednoznacznie 

stwierdzić, czy na wykazane zmiany miał wpływ sam program, czy taką 

rolę mogły pełnić innego rodzaju czynniki, których nie kontrolowano. 

Podobnie, jak w przypadku TRE, Iglesias, i in., (2005) w badaniach 

skuteczności multimodalnego programu zarządzania stresem, opartego          

o autorski trening umiejętności radzenia sobie, głębokie oddychanie, 

relaksację z technikami kierowanej wyobraźni, restrukturyzację poznawczą 

i zarządzanie czasem, uzyskali redukcję lęku, a także poziomu stresu, 
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złości i neurotyzmu. Uczestnikami byli studenci medycyny, nie było jednak 

zastosowanego pomiaru kontrolnego. 

Inne badanie, dotyczące wpływu multimodalnego programu 

treningowego zarządzania stresem, składającego się z kilku technik: 

zmiany niezdrowego stylu życia, treningu relaksacji, treningu 

rozwiązywania problemów i treningu umiejętności społecznych, 

przeprowadzili Timmerman, Emmelkamp i Sanderman (1998). Interwencja 

była przeprowadzana podczas 8 sesji weekendowych, z których każda 

trwała po 2,5 godziny. Podobnie, jak w badaniu przeprowadzonym             

w ramach dysertacji, uczestnicy nie wykazywali poważnych problemów 

zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego. W tym 

przypadku zastosowano randomizację i grupę kontrolną. Wykazano istotne 

zmniejszenie wskaźników dystresu (GHQ) i cechy lęku (STAI). Profil 

zmian osiągniętych w tych badaniach jest podobny do tych osiągniętych 

TRE, jednak badacze nie zastosowali pomiaru w odroczonym czasie. 

Dodatkowo warto wspomnieć, że nie wykazano zmian w zakresie 

sposobów radzenia sobie ze stresem. Może to wskazywać, że mechanizmy 

odpowiadające za zmiany były bardziej powierzchownie oddziałujące        

w zakresie radzenia sobie ze stresem, niż te które mogły występować         

w TRE. 

Badania skuteczności programów multimodalnych stosunkowo 

często były przeprowadzane z udziałem studentów kierunków 

medycznych. Jako przykład można przywołać interwencję opisaną przez 

Jonesa i Johnstona (2000), z udziałem studentek pielęgniarstwa. 

Zastosowano tu pomiar kontrolny. Multimodalna interwencja oparta o 

model transakcyjny, złożona z sześciu dwugodzinnych sesji, dała 

korzystne, istotne statystycznie zmiany w zakresie: ogólnego wskaźnika 

zdrowia mierzonego za pomocą GHQ-30 w pomiarze następującym 

bezpośrednio po zakończeniu treningu i w pomiarze odroczonym (12 
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tygodni po zakończeniu interwencji). Podobne zmiany zaobserwowano      

w odniesieniu do cechy lęku (STAI) i wskaźnika depresji (BDI). 

Jak zasygnalizowano wcześniej, korzystne wyniki we wskaźnikach 

zdrowotnych przynoszą też programy interwencyjne oparte o medytację 

mindfulness. Zasługują one na szczególną uwagę w ramach dokonywanej 

analizy porównawczej, gdyż technika ta była także inspiracją przy 

opracowywaniu TRE, co podkreślono powyżej. Przykładowo, opisana 

wyżej terapia MBCT, jak podkreśla Bishop i in. (2004), podobnie jak TRE, 

może być stosowana jako metoda radzenia sobie ze stresem i obniżonym 

nastrojem. Ma ona służyć między innymi temu, by ułatwić osobom 

uczestniczącym przyjmowanie i akceptowanie niechcianych myśli, uczuć     

i doznań cielesnych, jak i oduczaniu stosowania nieadaptacyjnych strategii. 

Ponadto według założeń teoretycznych, w TRE może się pojawiać stan 

podobny do opisywanego jako mindfulness, co mogło mieć wpływ przede 

wszystkim na redukcję częstości stosowania strategii unikowych (ACZ) jak 

i na poprawę w zakresie wskaźników zdrowotnych u badanych. 

Wyniki dotyczące skuteczności programów opartych o tę interwencję 

wydają się być warte przytoczenia, mimo iż dostępne w literaturze badania 

zazwyczaj nie były przeprowadzane w warunkach stresu pracy. Istotną 

metodologiczną wadą większości tych badań jest brak randomizacji. Te 

dwa powody pokazują, wagę rozwijania badań, w ramach których 

dokonywana jest naukowa weryfikacja programów badawczych 

przeprowadzanych w środowisku zawodowym, w celu zbadania 

potencjalnych zmian o charakterze zdrowotnym. 

Badania efektywności programu opartego o medytację mindfulness 

w środowisku pracy, z udziałem pracowników służby zdrowia, 

przedstawiają Shapiro, Astin, Bishop i Cordova (2005). O poprawności 

metodologicznej tych badań świadczy zastosowanie randomizacji                  

i pomiaru kontrolnego. Jest to warte podkreślenia, ze względu na to, że jak 
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wspomniano już wcześniej, tego rodzaju dbałość o metodologię badawczą 

obecna jest w niewielkiej liczbie opublikowanych badań z tego obszaru. 

Interwencja obejmowała 8 cotygodniowych, 2-godzinnych sesji. Na uwagę 

zasługuje to, że nie wykazano zmian w symptomach stresu mierzonych za 

pomocą kwestionariusza Brief Symptom Inventory (BSI, Derogatis, 1993), 

choć obniżył się wskaźnik postrzeganego stresu. Może to być związane, jak 

podkreślają sami autorzy, z niewielką ilością uczestników badań. Badania 

te pokazują ponownie, że zastosowanie w pełni poprawnej metodologii 

pozostaje bardziej w sferze życzeń badaczy, niż możliwości 

wykonawczych osób dokonujących oceny. 

Do badań poprawnych pod względem metodologicznym można 

zaliczyć ocenę skuteczności 7-tygodniowego programu opartego                    

o medytację mindfulness, dokonaną przez Shapiro, Schwartz, Bonner 

(1998), z zastosowaniem randomizacji. Program obejmował 7 sesji po 2,5 

godziny każda. Uczestnikami byli studenci medycyny. Okazało się, że         

w wyniku interwencji istotnie zmniejszyły się wskaźniki depresji, lęku-

stanu, i lęku-cechy. 

 7.5  Efekty programów zarządzania stresem w obrębie sposobów 
radzenia sobie ze stresem i wskaźników zdrowotnych 

Badania Courbasson, Endlera, Kocovski (2002), jak wspomniano      

w poprzednim paragrafie, są szczególnie ciekawe ze względu na zbliżoną 

metodologię badań do tych prezentowanych w dysertacji. Oprócz oceny 

skuteczności interwencji, co opisano powyżej, badano także związek 

między sposobami radzenia sobie i psychologicznym dystresem. Wyniki 

wskazują, że wysokie wskaźniki na skali emocjonalnego radzenia sobie 

były predyktorem hipochondryczności (GHQ), lęku i depresji. Zmienne 
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opisujące sposoby radzenia sobie były skorelowane z miarami dystresu 

przed i po interwencji. Zarówno problemowy, jak i emocjonalny, style 

radzenia sobie były istotnie związane z różnymi miarami psychologicznego 

dystresu. Styl problemowy był ujemnie związany z hipochondrią, lękiem            

i depresją przed interwencją. Natomiast w pomiarze postinterwencyjnym 

problemowy styl radzenia sobie był ujemnie związany z hipochondrią. 

Korelacje między stylem problemowym a lękiem i depresją nie były istotne 

w pomiarze postinterwencyjnym, ale miały te same kierunki jak przed. 

Emocjonalny styl radzenia sobie był dodatnio związany z hipochondrią, 

lękiem i depresją w pomiarze przedinterwencyjnym. Po interwencji 

natomiast, emocjonalne radzenie sobie było dodatnio związane                    

z hipochondrią, lękiem i depresją. Unikowe radzenie sobie nie było istotnie 

związane z żadną miarą dystresu ani przed ani po interwencji. 

W wyniku przeprowadzonej analizy regresji (wielorakiej) – jedynym 

predyktorem dystresu psychologicznego okazał się być emocjonalny styl 

radzenia sobie. Był on predyktorem 11% zmienności w hipochondrii, 24% 

w lęku i 19% zmienności w depresji. Wszystkie uzyskane miary 

zmienności i współzależności są stosunkowo słabe, co podkreślają sami 

autorzy. 

Warto też przytoczyć badania Snowa i in., (2003), zbliżone, nie pod 

względem metodologii ale badanej grupy i charakteru, do badań 

prezentowanych w ramach dysertacji. Uczestnikami programu były 

sekretarki uczestniczące w programie mającym na celu poprawę w zakresie 

strategii zaradczych. Warto podkreślić też to, że średnia wieku badanych 

wynosiła 40,2 lata (jak w badaniach prezentowanych w ramach dysertacji), 

oraz że zastosowano grupę kontrolną. Interwencja obejmowała 15 

cotygodniowych spotkań (każdorazowo po 11,5 godziny) 

przeprowadzanych w miejscu pracy. Była skoncentrowana na umiejętności 

redukowania negatywnych wpływów założonych czynników ryzyka 
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(stresory pracy i rodzinne w odniesieniu do dwóch wymiarów: pełnionej 

roli i subiektywnego poczucia wymogów związanych z pełnioną rolą)          

i wzmacnianiu wpływu czynników ochronnych (np. aktywne radzenie 

sobie i poszukiwanie wsparcia społecznego). 

Snow i in., (2003) badając związki stosowanych przez sekretarki 

strategii zaradczych ze zgłaszanymi przez nie symptomami 

psychologicznymi (do tej zmiennej włączono 3 miary: lęk stan – STAI, 

depresję i skargi somatyczne), wykazali że unikowe radzenie sobie 

korelowało z nimi dodatnio. Z trzech zmiennych opisujących aktywne 

formy radzenia sobie, poznawcze radzenie sobie najsilniej (ujemnie) było 

skorelowane z symptomami psychologicznymi, szczególnie w pomiarze 

postinterwencyjnym, natomiast unikowe radzenie sobie było dodatnio 

skorelowane ze wszystkimi wskaźnikami symptomów (zarówno przed i po 

interwencji). Stosując model wyjaśniania oparty na analizie poprzecznej 

wykazano, że aktywna forma radzenia sobie była predyktorem niższego 

wskaźnika symptomów, natomiast stosowanie unikowego radzenia sobie 

łączyło się z występowaniem wyższego poziomu symptomów. Przy 

zastosowaniu modelu longitudinalnego okazało się, że aktywne radzenie 

sobie było predyktorem niższego wskaźnika symptomów w pomiarze 

postinterwencyjnym, unikowe radzenie sobie było predyktorem 

wystąpienia u badanych wyższego poziomu symptomów psychologicznych 

przed zastosowaniem interwencji, a także że wskaźnik symptomów 

psychologicznych w pomiarze przedinterwencyjnym był predyktorem 

wystąpienia wyższego poziomu w obrębie tego wskaźnika w pomiarze 

dokonanym po zastosowaniu interwencji. 

Jak widać z przeglądu badań w zakresie interwencji zarządzania 

stresem stosowanych w środowisku pracy, dokonane w ramach badań 

opisanych w dysertacji, dokonywanie pomiarów zmian sposobów radzenia 

sobie ze stresem, w połączeniu ze zmianami w zakresie wskaźników 
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zdrowia psychicznego, stanowi nowość w tym polu badań. Wnioski 

wyprowadzone z tak przeprowadzonych badań przynoszą cenne informacje 

dotyczące jakości i intensywności uzyskanych zmian. Oprócz zastosowanej 

metodologii, także sam trening stanowi nowe rozwiązanie mogące 

przynieść szereg korzystnych rezultatów dla pracowników i dla organizacji. 

Badania te potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia, że stosowany 

trening wpływa na zmniejszenie unikowego i wzrost problemowego 

sposobu radzenia sobie. W wyniku zastosowania interwencji obserwuje się 

zanik wpływu unikowego radzenia sobie na podwyższony poziom 

objawów negatywnych oraz podwyższenie pozytywnego wpływu 

aktywnego radzenia sobie na zmniejszenie poziomu objawów. Wraz          

ze wzrostem stosowania strategii skoncentrowanych na zadaniu, 

współwystępuje zmniejszenie negatywnych symptomów zdrowotnych        

w zakresie zaburzeń funkcjonowania. 

Różne przeprowadzone badania pokazują, że programy 

interwencyjne w zakresie zarządzania stresem wpływają pozytywnie na 

stan zdrowia. Jednocześnie wykazano, że programy te wpływają na zmiany 

w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem. Pojawia się pytanie o to     

w jaki sposób te dwa czynniki ze sobą korespondują. Według danych 

pochodzących z badań nad regulacją emocji prowadzonych przez Grossa      

i Johna (2003, 2004) wynika, że umiejętne stosowanie strategii opartych     

o pozytywne przeformułowanie (forma regulacji emocji skoncentrowana na 

czynnikach poprzedzających) prowadzi do korzystnych rezultatów 

zdrowotnych, a stosowanie tłumienia (regulacja emocji skoncentrowana na 

odpowiedzi) może prowadzić do pojawienia się niekorzystnych zmian        

w funkcjonowaniu poznawczym (pogorszenie zapamiętywania informacji) 

oraz do wystąpienia niekorzystnych rezultatów zdrowotnych. 

W dokonanym przez Moosa i Schaefera (1993) przeglądzie badań 

nad zależnością między procesami radzenia sobie ze stresem i ogólnymi 



 360 

wskaźnikami funkcjonowania psychospołeczno-zdrowotnego, wykazano, 

że częstsze stosowanie strategii skoncentrowanych na rozwiązaniu 

problemu miało bardziej adaptacyjny charakter i wiązało się z mniejszą 

ilością symptomów depresyjnych w porównaniu do unikowego radzenia 

sobie. Poznawcze radzenie sobie (szczególnie pozytywne 

przewartościowanie) prowadziło do lepszego funkcjonowania w sferze 

zawodowej. Wpływ stresorów związanych z pracą na pracowników, 

wydaje się łączyć z podejmowanymi aktywnościami zaradczymi. 

Dotychczasowe odkrycia sugerują, że istnieje większe 

prawdopodobieństwo tego, że wyższym poziomom stresorów związanych   

z pracą będzie towarzyszyło częstsze stosowanie strategii unikowych         

w porównaniu z aktywnymi oraz, że unikowe formy radzenia sobie częściej 

prowadzą do negatywnych rezultatów psychologicznych. W pierwszym 

przypadku unikowe radzenie sobie może się łączyć z dokonywaniem oceny 

poznawczej jako zagrożenia, co prawdopodobnie mogło ulec zmianie u 

uczestników TRE. Stąd można, choć tylko w sposób pośredni wnioskować, 

że w wyniku działania treningu regulacji emocji wyższe poziomy stresorów 

występujące w rzeczywistym środowisku pracy będą powodować u 

uczestników mniej negatywne konsekwencje dla pracowników. Można się 

tu odwołać do wspomnianych wcześniej badań Grossa i Johna, 

dotyczących stosowania różnych form regulowania emocji. Osoby 

doświadczające sytuacji bardziej jako zagrażającej, w większym stopniu 

były skłonne do tłumienia doświadczanych emocji by poradzić sobie ze 

stresogenną sytuacją, natomiast osoby umiejące oceniać sytuację w sposób 

mniej unikowy, skłonne były do pozytywnego przeformułowania problemu 

i do bardziej elastycznego reagowania. Tego typu radzenie sobie okazało 

się być bardziej korzystne dla zdrowia osób. 

Według Lazarusa i Folkman (1988) poznawcze strategie radzenia 

sobie, takie jak: pozytywne przewartościowanie i poznawcza 
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restrukturyzacja przyczyniają się do zredukowania siły negatywnych 

emocji i sprzyjają możliwości pojawienia się emocji pozytywnych. 

Strategie te modyfikują procesy oceny poznawczej stresowego zdarzenia, 

zarówno w fazie oczekiwania na jego pojawienie się, jak i w fazie wyniku. 

W fazie pierwszej stosowanie tych strategii sprzyja zmianie spostrzegania 

sytuacji z zagrażającej na stanowiącą wyzwanie, a tym samym 

prawdopodobnie wzmocnienia przeżywaniu emocji nadziei, 

zainteresowania, entuzjazmu itp., czy osłabieniu niepokoju lub strachu,        

i innych obniżających możliwości radzenia sobie. Ocena osobistych 

zasobów, dając poczucie wewnętrznego oparcia, stwarza możliwość 

dokonania przewartościowań opcji radzenia sobie, które pierwotnie 

nakierowane były raczej na uniknięcie zagrożenia. Strategie te, jak 

podkreślają Folkman i Lazarus (1988a), stwarzają warunki przesunięcia 

uwagi na możliwość osobistego panowania (mastery) nad przebiegiem 

stresowego zdarzenia i osobistego wzrostu, wzmacniając przeżywanie 

nadziei, entuzjazmu i satysfakcji. W fazie wyniku natomiast, umiejętność 

wyodrębnienia pozytywnych znaczeń z poniesionej straty lub doznanej 

szkody redukuje prawdopodobnie przeżywanie takich emocji jak złość         

i smutek. 

Stwierdzono wcześniej, że od przyjętej podstawy teoretycznej 

(wpływającej także na sposób konstrukcji treningu) zależy w dużej mierze 

możliwość odnoszenia wpływu uzyskanego przez trening na miary 

bezpośrednie związane ze stanem zdrowia i poziomem adaptacji oraz na 

występujące między nimi związki. Przedstawiono teorię Greenberga, gdyż 

na podstawie strony teoretycznej leżącej u podłoża Treningu Regulacji 

Emocji założono, że mechanizm w niej także opisany spowodował 

bezpośrednie wystąpienie pozytywnych zmian. Okazało się, że w wyniku 

zastosowania, opartej na regulowaniu emocji procedury treningowej,          
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w grupie eksperymentalnej, uzyskano korzystne efekty związane ze stanem 

zdrowia, w tym zaobserwowane w skali niepokoju-bezsenności. 

Wnioskowanie tego rodzaju jest obarczone możliwością błędu i nie 

pozwala na wykazanie bezpośredniej zależności, natomiast jest to pewna 

przesłanka do wnioskowania, znajdująca wsparcie w badaniach. 

Zakładając, że uzyskane wyniki wystąpiły jako efekt treningu,           

a prawdopodobną ich przyczyną były procesy opisane przez Greenberga     

w EFT, tym bardziej twierdzę, że związek ten ma charakter rzeczywisty       

a nie pozorny. W ujęciu Greenberga trening ułatwiający rozwój 

umiejętności emocjonalnych służy mobilizacji i rozwojowi osobistych 

zasobów, czego następstwem może być między innymi postrzeganie 

sytuacji dotąd zagrażającej jako wyzwania i może prowadzić osobę do 

lepszego radzenia sobie z nią. Jak przedstawiono w części teoretycznej, 

dzieje się to głównie poprzez regulację i transformowanie 

nieadaptacyjnego stanu emocjonalnego za pomocą innych, bardziej 

adaptacyjnych emocji. Służy to przeorganizowaniu starych, statycznych 

wzorców emocjonalnego reagowania w celu wytworzenia nowych, 

adaptacyjnych wzorców. 

Kilka przeprowadzonych badań wskazuje, że unikowe radzenie sobie 

może pośredniczyć we wpływie stresorów na symptomy zdrowotne. Po 

pierwsze, wyższe poziomy stresorów dodatnio korelują ze wzrostem użycia 

unikowych strategii radzenia sobie (Ingledew i in., 1997; Koeske i in., 

1993). Po drugie, istnieją również silne dowody pochodzące                         

z poprzecznych (Day i Livingstone, 2001; Felsten, 1998) i podłużnych 

(Aspinwall i Taylor, 1992; Ingledew i in.,. 1997; Koeske i in., 1993) badań, 

wskazujące na to, że unikowe radzenie sobie jest predyktorem wzrostu 

symptomów i gorszego przystosowania. Odkryto także, że istnieje większe 

prawdopodobieństwo wystąpienia tych efektów u tych, u których dominuje 

użycie unikowych strategii radzenia sobie (Koeske i in., 1993). Wyniki 
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tych badań pokazują, że unikowe radzenie sobie działa jako mediator 

związku pomiędzy stresorem a symptomem, ale taki pośredniczący wpływ 

nie został jednoznacznie wykazany. W badaniach tych ocenia się 

potencjalną pośredniczącą rolę unikowego radzenia sobie w modelach 

poprzecznych i podłużnych. Badania nad potencjalnie korzystnymi 

efektami unikowego radzenia sobie nie dostarczyły jednak dowodów na 

istnienie tego mechanizmu (Ingledew i in., 1997; Koeske i in., 1993; 

Parkes, 1990).  

Innym przykładem, do którego warto się odwołać przy analizie 

przedstawianych wyników treningu, jest opracowanie dokonane przez 

Bellarosę i Chen, (1997). Stwierdzili oni, że wszechstronna                         

i wieloaspektowa ocena interwencji zarządzania stresem nie jest łatwa do 

wykonania. Dlatego badacze ci zastosowali inne podejście w ocenie 

skuteczności interwencji, polegające na złożonym oszacowaniu programów 

z wyodrębnieniem 2 podstawowych kryteriów: skuteczności                        

i praktyczności, dokonanym przez ekspertów wyspecjalizowanych             

w doborze interwencji w warunkach praktyki zawodowej. Dokonano tu 

wyróżnienia dwóch kryteriów oceny: skuteczności i praktyczności          

(np., Matteson i Ivancevich, 1987; Manuso, 1983). Skuteczność jest 

zdefiniowana przez badaczy poprzez stopień, w jakim są spełnione 

zakładane cele interwencji (np., redukcja określonych wskaźników stresu). 

Oczekiwanymi celami są najczęściej odpowiednie zmiany we wskaźnikach 

fizjologicznych, kondycji fizycznej, symptomów somatycznych, 

psychologicznego dobrostanu i zmiany w zmiennych związanych z pracą 

takich jak koszty opieki zdrowotnej i skuteczność organizacyjna. 

Praktyczność odnosi się do tych charakterystyk interwencji SM, które 

uzasadniają zastosowanie ich przez organizacje. Do cech tych zaliczyć 

można wymaganą wiedzę specjalistyczną trenera, koszt projektowania          

i wprowadzania interwencji w życie, długość treningu, możliwość łączenia 
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poszczególnych interwencji i dotychczasowe sukcesy w ich stosowaniu. 

Interwencję określa się jako praktyczną gdy jest popularna, daje 

długotrwałe efekty, jest łatwa do zastosowania lub spełnia wymagane przez 

odbiorców kryteria. 

W praktyce interwencje są oceniane najczęściej tylko pod względem 

skuteczności i choć zagadnienia praktyczności, jak podają Bellarosa i Chen 

(1997), są uznawane przez wielu badaczy za nie mniej ważne, rzadko 

wykorzystuje się je w badaniach porównawczych. Jak podają Bellarosa         

i Chen, (1997), kryteria praktyczności dotyczą: ilości treningów 

potrzebnych do uzyskania zakładanych efektów (Peter, Benson, i Portier, 

1977), wymaganej wiedzy specjalistycznej trenerów (Pelletier i Ludwik, 

1988), kosztów projektowania i zastosowania interwencji (Charlesworth, 

William, i Baer, 1984), trwałości efektów (Manuso, 1983), możliwości 

przyjęcia ze strony odbiorców, możliwości łączenia interwencji                   

w istniejących programach (Murphy, 1984a) i reakcji użytkowników na nie 

lub preferencji pewnych programów w stosunku do innych (np., Matteson     

i Ivancevich, 1987). Bellarosa i Chen, (1997) dodają także inne kryteria: 

łatwość wprowadzenia (wykonania), sukcesy techniki w przeszłości              

i popularność określonej interwencji. 

W dokonanych przez Giga, Cooper i Faragher (2003) i Ballarosę        

i Chen (1997) przeglądach wykazano, że najbardziej praktyczną 

interwencją okazała się relaksacja. W porównaniu z innymi interwencjami 

zarządzania stresem, relaks był najtańszy i najłatwiejszy w stosowaniu. 

Ponadto, wymagał najkrótszego czasu treningu i minimalnej wiedzy 

specjalistycznej trenera. W przeciwieństwie do interwencji relaksu, 

uczestnicy treningu zarządzania stresem ocenili medytację i zaszczepianie 

stresu jako mniej praktyczne. Medytacja była mniej preferowana przez 

kierownictwo i kursantów niż relaks, restrukturyzacja poznawcza i trening 

asertywności. 
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Powiązania pomiędzy poszczególnymi zmiennymi w obrębie stylów, 

strategii i wskaźników zdrowotnych 

 

Analiza skupień dla poszczególnych zmiennych wykazała,                 

w odniesieniu do stylów i strategii, stosunkowo dużą stabilność 

międzypomiarową wymiarów. Oznacza to, że niezależnie od momentu 

pomiaru analizowany czynnik zachowuje zdolność do pomiaru tego 

samego zjawiska oraz, że czynniki związane z poszczególnymi 

analizowanymi cechami wydają się być stosunkowo niezależne względem 

momentu pomiaru. Na podkreślenie zasługuje fakt silniejszego powiązania 

pomiędzy czynnikami związanymi z unikaniem, a tymi związanymi            

z poznawczym radzeniem sobie w stosunku do ich powiązań ze zmiennymi 

obrazującymi emocjonalne radzenie sobie. 

Efekt ten został zaobserwowany zarówno w odniesieniu do strategii 

emocjonalnych, jak i stylu skoncentrowanego na emocjach. Możliwe jest 

więc stwierdzenie na tej podstawie, że przebieg zmienności obu tych 

charakterystyk względem spójności i stabilności jest analogiczny. Nie 

można jednak wprost stwierdzić na tej podstawie, że style i strategie są ze 

sobą powiązane w sposób ścisły. 

W odróżnieniu od stylów i strategii, czynniki związane ze zdrowiem 

wykazują raczej stabilność w obrębie określonego pomiaru, niż w obrębie 

poszczególnych wymiarów. Wyjątkiem od tej prawidłowości jest skala 

depresji, jest to jednak ta skala na której zaobserwowano stosunkowo 

najmniejszą zmienność tak międzyosobową, jak również 

międzypomiarową. Czynniki związane z depresją okazują się być tym 

wymiarem zdrowia, który w najmniejszym stopniu podatny jest na wpływy 

treningowe. 

Powyższa sytuacja sugeruje ponownie, że zmiany w obrębie stylów     

i strategii w porównaniu ze zmianami w obrębie wskaźników zdrowia 
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cechują się wzajemną niezależnością, przejawiającą się zarówno w ich 

przebiegu, jak i charakterystykach grup osób podatnych/niepodatnych na 

zmiany. W odniesieniu do czynników związanych ze zdrowiem ważniejszy 

jest moment dokonywania pomiaru, natomiast w przypadku stylów              

i strategii radzenia sobie, analizowana skala. Efekt ten, w porównaniu          

z pozostałymi wynikami dotyczącymi sposobów radzenia sobie                    

i wskaźnikami zdrowotnymi, jest trudny do interpretacji. Można natomiast 

zauważyć, że wymiary kwestionariusza Goldberga są ze sobą powiązane     

w sposób bardziej spójny, niż style czy strategie. Dotyczy to zarówno 

powiązania stylów ze strategiami, jak i poszczególnych wymiarów            

w obrębie stylów lub strategii20. 

 7.6  Wnioski wypływające z przeprowadzonej analizy skupień dla 
sposobów radzenia sobie ze stresem i wskaźników zdrowia 

 7.6.1  Wnioski płynące z analizy skupień przeprowadzonej dla stylów 
radzenia sobie ze stresem 

Analizie pozwalającej na wyróżnienie skupień poddano przyrosty 

wyników pomiędzy momentami pomiarowymi, nie zaś poziomy danych 

surowych zmiennych w określonych momentach pomiarowych, w celu 

zaobserwowania dynamiki zmian oraz ujawnienia potencjalnego 

utrzymywania się efektów treningu po jego zakończeniu. Procedura tego 

rodzaju wydaje się być wskazana także ze względu na dbałość o 

zachowanie spójności z analizami, w których dokonywane jest porównanie 
                                                 

20 Wykres obrazujący to powiązanie został umieszczony w aneksie (Ryc 1A.). Jest to 
wykres drzewa obrazujący powiązanie pomiędzy przyrostami w stylach, strategiach                     
i wskaźnikach zdrowia łącznie. 
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poszczególnych zmian między grupami kontrolną i eksperymentalną,         

w których także zastosowano analizę opartą o przyrosty wyników. 

Czynnikami wyróżniającymi poszczególne skupienia okazały się być        

w szczególności zmiany w obrębie stylów emocjonalnego radzenia sobie 

oraz w mniejszym stopniu stylów unikowego radzenia sobie. Podkreślenia 

wymaga fakt, że w obrębie stylu unikowego szczegółowe podskale 

związane z tym stylem nie okazały się mieć znaczącego wpływu na 

wyróżnienie poszczególnych skupień. Pomiary 2 i 3 nie są różnicujące dla 

określenia skupień. Oznacza to przypuszczalnie, że skupienia te grupują 

osoby o podobnych cechach istotnych ze względu na przeprowadzone 

oddziaływania treningowe. Skupienia zachowują spójność w czasie trwania 

całego treningu. Sytuacja taka pozwala na analizowanie poszczególnych 

skupień, niezależnie od czynników związanych z poszczególnymi etapami 

oddziaływania treningowego. 

Z przedstawionych analiz można wyprowadzić następujące wnioski: 

1) Wbrew założeniom teoretycznym leżącym u podstaw koncepcji 

stylów radzenia sobie, style te nie tylko podlegają zmianom w wyniku 

oddziaływania treningowego, ale także wykazują wewnętrzną niespójność 

ze względu na podatność na zmiany. Możliwe i konieczne jest więc 

określenie dodatkowych cech osobowych (zarówno trwałych, jak                 

i zmiennych w czasie) wpływających na stabilność stylów radzenia sobie, 

jak i na możliwość ich zmiany, 

2) W zastosowanym oddziaływaniu treningowym stylem najbardziej 

podatnym na zmiany i pozwalającym na zaobserwowanie największej 

labilności międzyosobowej, był emocjonalny styl radzenia sobie. Może to 

być związane z charakterem samego treningu, w którym oddziaływanie na 

sferę emocjonalną stanowiło podstawowy sposób prowadzenia interwencji. 

Możliwe jest jednak także, że styl emocjonalny ze względu na sam swój 
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charakter wykazuje największą wrażliwość na zmiany zarówno                   

o charakterze całościowym, jak i wynikające z czynników sytuacyjnych21. 

3) Możliwe jest, że pomimo powszechnego wykorzystania zastosowanej 

w niniejszych badaniach skali służącej do pomiaru stylów radzenia sobie, 

jej faktyczna trafność teoretyczna i praktyczna powinna być postawiona 

pod dużym znakiem zapytania. Być może do pomiaru stylów radzenia 

sobie należy zastosować narzędzia zupełnie odmienne od stosowanych 

dotychczas. Możliwe jest także, że charakter stylów radzenia sobie jest 

odmienny treściowo i strukturalnie od charakteru strategii radzenia sobie, a 

relacja między nimi jest w znacznej mierze funkcjonalna. Oznaczałoby to, 

że nie można wyróżnić stylów radzenia sobie przez proste założenie, że są 

to identyczne treściowo czynniki lub nawet idiosynkretycznie 

odzwierciedlające pewną skłonność do powtarzalnego i stabilnego 

międzysytuacyjnie stosowania określonych rodzajów strategii radzenia 

sobie. 

Warto jednak zauważyć, że zastosowane w badaniach skale, dotyczące 

stylów i strategii radzenia sobie, pozwoliły na wyróżnienie odmiennych 

skupień. Świadczyć to może zarówno o pewnej niezależności operacyjnej 

obu skal, jak i jednocześnie o odmienności treściowej i strukturalnej 

zjawisk podlegających pomiarowi przy ich użyciu. Ciekawym zjawiskiem 

okazało się być wyróżnienie skupienia, w którym cechami 

charakterystycznymi są wzrosty (choć niezbyt okazałe), zaobserwowane 

zarówno w obrębie stylów zadaniowego, jak i unikowego radzenia sobie. 

W kontraście do powyższego, w obrębie kolejnego skupienia ujawniono 

wzrost w obrębie emocjonalnego stylu radzenia sobie i spadek w obrębie 

                                                 
21 Taka sytuacja stawiałaby pod znakiem zapytania samą koncepcję stylów radzenia sobie, 

czyniąc z nich ewentualnie nieco sztywniejszą podstawę strukturalną dla stosowania strategii 

emocjonalnych, a odbierając im jednocześnie rys stabilności i niezmienności 

międzysytuacyjnej. 
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stylu unikowego. Oba powyższe wnioski sugerują, że oddziaływanie 

treningowe prowadzi do sytuacji, w której w odniesieniu do możliwości 

wyróżnienia skupień, styl emocjonalny podlega zmianom niewspółbieżnym 

ze zmianami w stylu unikowym.22 W obrębie poszczególnych skupień style 

są względnie stabilne w porównaniu do różnic pomiędzy skupieniami. 

W dalszej kolejności analizie poddano wpływ zmiennych 

temperamentalnych i osobowościowych na kształtowanie się 

poszczególnych skupień. W wyniku analizy okazało się, że podczas analizy 

kompletnej listy wyróżnionych cech temperamentalnych                         

i osobowościowych, żadna z nich nie wywierała wystarczająco istotnego 

wpływu na wyróżnienie żadnego z określonych wcześniej skupień. 

Sytuacja taka jest zaskakująca. Sugerowałoby to, że cechy temperamentu      

i osobowości, pomimo, że wywierają pewien różnicujący wpływ na 

zmienność w zakresie stylów, nie wpływają w sposób istotny na określenie 

zmienności pomiędzy skupieniami w odniesieniu do przyrostów w stylach 

radzenia sobie. 

Sytuacja taka może wskazywać na istnienie dodatkowej konstelacji cech 

osobowych, nie wyróżnionych w obrębie zastosowanej metody pomiaru 

osobowości, leżących u podstaw wyróżnienia poszczególnych skupień. 

Cechy te mogą jednocześnie stanowić czynnik pośredniczący pomiędzy 

cechami temperamentalno-osobowościowymi, a wyróżnikami osobowymi 

badanych przynależnych do poszczególnych skupień. 

Na podstawie uzyskanych danych można spróbować wyprowadzić 

wniosek (choć warto go traktować jedynie jako propozycję), że style nie 

określają niczego więcej niż tylko wyższy, i mierzony w odniesieniu do 

odmiennej perspektywy czasowej, sposób ujęcia strategii radzenia sobie. 
                                                 
22 Na podstawie tego rodzaju analizy upraszczające i niewłaściwe byłoby założenie, że zmiany 

w emocjonalnym stylu radzenia sobie mają przeciwny zwrot do zmian w obrębie stylu 

unikowego. 
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To co według obecnej wiedzy określane jest jako style ze względów 

teoretycznych, jest w istocie tym pośredniczącym poziomem cech 

osobowości o którym mowa była w poprzednim podpunkcie. 

W wyniku analizy poszczególnych czynników osobowościowych, lub 

par tych czynników, wykazano wpływ reaktywności emocjonalnej na 

wyróżnienie skupienia trzeciego, w którym zaobserwowano 

najwyraźniejsze zmiany w odniesieniu do stylów emocjonalnego radzenia 

sobie. Efekt taki można uznać za intuicyjnie oczywisty i zgodny                  

z założeniami teoretycznymi, leżącymi u podstaw zarówno stylu 

emocjonalnego radzenia sobie jak i reaktywności emocjonalnej. Brak 

wystąpienia wpływu reaktywności emocjonalnej w analizie całej 

konstelacji zmiennych temperamentalno-osobowościowych skłania jednak 

do ostrożności w wyciąganiu pochopnych wniosków. Może także 

sugerować istnienie innego czynnika pośredniczącego we wpływie RE na 

wyróżnienie skupienia trzeciego. 

 7.6.2  Wnioski wypływające z przeprowadzonej analizy skupień dla 
strategii stosowanych w zmaganiu się z zadaniem zawodowym 

Pierwotnie zastosowano analizę z uwzględnieniem dwóch skupień. 

Szczegółowej analizie poddano jednak wyniki z uwzględnieniem 3 

skupień, ze względu na specyficzny rezultat związany z wystąpieniem 

trzeciego skupienia grupującego osoby ujawniające stosunkowo małą 

podatność na zmiany (warto jednak zwrócić uwagę, że analiza 

dwuskupieniowa pokazała szczególnie wyraźne różnice w odniesieniu do 

częstości stosowania strategii emocjonalnych). Analiza skupień pozwoliła 

przede wszystkim na ujawnienie znacznej zmienności pomiędzy 

poszczególnymi grupami uczestników treningu w obrębie częstości 
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stosowania strategii emocjonalnych. Efekt ten wydaje się być zbieżny         

z założeniami treningu mającego wywierać wpływ przede wszystkim na 

sferę emocjonalnego funkcjonowania uczestników. 

W obrębie wszystkich skupień ujawniono utrzymywanie się efektów 

uzyskanych tuż po zakończeniu treningu w czasie. Skupieniem 

szczególnym w tym zakresie okazało się być skupienie pierwsze, w którym 

spadek częstości stosowania strategii emocjonalnych pogłębia się w czasie. 

Biorąc pod uwagę wyraźnie negatywny charakter strategii emocjonalnych 

wyróżnionych w zastosowanym kwestionariusza, można założyć że grupa 

uczestników opisywana przez skupienie pierwsze w najwyraźniejszy             

i najbardziej pozytywny sposób zareagowała na oddziaływanie treningowe. 

Ciekawe, choć niezbyt wyraźne, zależności pomiędzy strategiami 

emocjonalnymi a unikowymi zaobserwowano w skupieniach pierwszym       

i trzecim. Skupienie trzecie cechuje wzrost częstości stosowania strategii 

emocjonalnych, jak i unikowych, przy czym te ostatnie wykazują spadek    

w pomiarze odroczonym. Sugerować to może wystąpienie w tej grupie 

pewnych negatywnych zjawisk związanych z samym oddziaływaniem 

treningowym. Może też wskazywać na konieczność dłuższego 

oddziaływania treningowego, w wyniku którego zaistniałaby możliwość 

zakończenia procesów przemian emocjonalnych zainicjowanych w czasie 

trwania treningu. 

Skupienie trzecie z kolei cechuje wyraźny spadek częstości stosowania 

strategii emocjonalnych pogłębiający się w okresie posttreningowym. Przy 

jednoczesnym niewielkim wzroście częstości stosowania strategii 

unikowych w trzecim pomiarze, następującym po początkowym spadku      

w pomiarze drugim. Wydaje się wobec powyższego, że skupienia drugie      

i trzecie obrazują dwa zupełnie odmienne sposoby reagowania uczestników 

na oddziaływania treningowe. 
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Wyróżnienie czynników warunkujących tę odmienność okazało się 

jednak być skomplikowane. Zarówno cała konstelacja cech osobowości, 

jak również analiza wpływu cech poszczególnych, nie pozwoliła na 

ujawnienie wpływu tych cech na wyróżnienie poszczególnych skupień. 

Jedyny zaobserwowany efekt związany jest z wpływem perseweratywności 

na zmienność w zakresie strategii zadaniowych dla skupienia pierwszego. 

Biorąc jednak pod uwagę znikome zróżnicowanie poszczególnych skupień 

w zakresie częstości stosowania strategii zadaniowych, jak również niezbyt 

wyraźne związki o charakterze teoretycznym, wypada uznać związek ten za 

mało istotny dla prowadzonych tutaj rozważań. 

Podobnie jak w przypadku stylów radzenia sobie, należy raczej założyć 

występowanie innego czynnika, lub raczej grupy czynników, o charakterze 

osobowym (strukturalnym lub funkcjonalnym) warunkujących wystąpienie 

różnic pomiędzy poszczególnymi skupieniami. Analiza tego rodzaju 

wykracza już jednak poza wyznaczony tutaj obręb badań i powinna 

podlegać dalszym dociekaniom w przyszłości. 

 7.6.3  Wnioski wypływające z analizy skupień dla wskaźników 
zdrowotnych 

W analizie z uwzględnieniem dwóch skupień wyróżniono: grupę 

odnotowującą spadki ilości objawów utrzymujące się w czasie pomiędzy 

drugim i trzecim pomiarem oraz grupę, w której w pomiarze bezpośrednio 

posttreningowym zaobserwowano wzrost ilości objawów, wykazujący 

tendencję do zanikania w pomiarze trzecim. 

Wskaźnikami zdrowia, wykazującymi największe zróżnicowanie 

pomiędzy skupieniami, okazały się być skale A, B i C. Skala D                   

w znikomym stopniu wpłynęła na zróżnicowanie skupień. Należy 



 373 

zauważyć, że jednocześnie skala D była w analizie całej grupy osób 

badanych najmniej podatna na zmianę w wyniku oddziaływania 

treningowego.  

Wyróżnienie skupienia grupującego osoby wykazujące początkowe 

wzrosty ilości objawów jest szczególnie interesujące ze względu na ogólną 

tendencję do spadku ich ilości w całej grupie badawczej. Sytuację taką 

można tłumaczyć bądź uwarunkowaniami osobowymi wpływającymi na 

stosunkowo zły odbiór procedury treningowej, bądź też naturalną reakcją 

(mającą przypuszczalnie także uwarunkowanie osobowe) na intensywny      

i oddziałujący na ogólny stan emocjonalny charakter treningu. W tym 

przypadku reakcji takiej nie należy jednak ujmować w kategoriach 

negatywnych. 

Dokonując analizy trzech skupień ujawniono dodatkowo trzecią grupę 

osób badanych, u której zaobserwowano stosunkowo małe zmiany              

w charakterystykach zdrowia w czasie trwania treningu oraz w pomiarze 

odroczonym. Przy analizie trzech skupień grupa ujawniająca początkowe 

wzrosty ilości objawów wykazuje większe wzrosty w pomiarze 

posttreningowym, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu objawów         

w pomiarze odroczonym, występującej w analizie przeprowadzonej dla 

dwóch skupień. Zjawisko „wyostrzenia” różnic w poziomie objawów jest 

w tym przypadku związane w sposób oczywisty z włączeniem części osób 

z łagodniejszymi zmianami do skupienia trzeciego. 

Na uwagę zasługuje fakt, że zróżnicowanie w pomiarze trzecim jest 

mniejsze niż w drugim. Jest to istotne, bo wydaje się, że współwystępujące 

ze sobą i związane z różnymi skupieniami tendencje do rozbieżnych reakcji 

na trening zanikają z czasem. Przy tym wiąże się to nie z powrotem do 

poziomu wyjściowego, zarówno tendencji do spadku ilości objawów jak       

i wzrostu ich ilości, a jedynie redukcją do poziomu wyjściowego ilości 

objawów negatywnych w skupieniu pierwszym. 
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Skale najbardziej podatne na zróżnicowanie to jednocześnie te,              

w których dla całej grupy zaobserwowano największe spadki. Wydaje się 

więc bezpiecznym założenie, że oddziaływanie treningowe                        

w najmocniejszym stopniu dotyka charakterystyk zdrowia opisywanych 

przez te właśnie skale (czyli: A i B). 

Podobnie jak w przypadku skupienia trzeciego dla strategii, 

obrazującego początkowe wzrosty częstości stosowania strategii 

unikowych i emocjonalnych, skupienie związane z początkowymi 

wzrostami objawów jest najmniej liczne. Warto przy tym zauważyć, że 

wynikająca z założeń teoretycznych hipoteza o powiązaniu wzrostu ilości 

objawów zdrowotnych ze wzrostem częstości stosowania strategii radzenia 

sobie o charakterze negatywnym (np. unikowych), nie jest możliwa do 

podtrzymania na podstawie przeprowadzonej tutaj analizy (skupienie 3      

w strategiach i skupienie 1 we wskaźnikach zdrowia pokrywają się             

w znikomym stopniu). 

Wydaje się, że zmiany związane ze stylami i strategiami oraz zmiany 

związane ze zdrowiem są od siebie stosunkowo niezależne, jeżeli chodzi     

o możliwość wyróżnienia specyficznych podgrup osób badanych. Możliwe 

jest więc, że trening oddziałuje zarówno na zmiany w zakresie zdrowia, jak 

i na zmiany związane ze strategiami i stylami. Powiązanie tych czynników 

ze sobą nie jest jednak proste i oczywiste. Przede wszystkim ze względu na 

inne przypadki kwalifikowane do poszczególnych skupień, które wykazują 

wynikającą z teorii współzmienność (np. wspomniane już skupienie 1 we 

wskaźnikach zdrowia i skupienie 3 wyróżnione w obrębie strategii radzenia 

sobie, lub skupienie 1 we wskaźnikach zdrowotnych i skupienie 1              

w stylach). 

Ciekawym zjawiskiem jest praktyczny brak wpływu cech osobowości 

na wyróżniane skupienia. Można więc z dużym prawdopodobieństwem 

założyć, że to nie wyróżnione przez Strelaua czynniki temperamentalne są 
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odpowiedzialne za zróżnicowane reakcje na oddziaływania treningowe. 

Wpływ na to zróżnicowanie mają przypuszczalnie inne charakterystyki 

osobowe, lub (co znacznie mniej prawdopodobne) inne trwałe 

charakterystyki osobowościowe. 

Reaktywność emocjonalna wywiera pewien wpływ na wyróżnienie 

skupienia pierwszego, ale tylko w sytuacji gdy traktuje się ją w sposób 

wyróżniony, w oderwaniu od pozostałych cech temperamentu. Może to       

w sposób pośredni pozwalać na wiązanie negatywnych zmian w zakresie 

wskaźników zdrowotnych i negatywnych zmian w strategiach i stylach 

radzenia sobie. Wnioski takie dalekie są jednak od wyraźnego 

potwierdzenia w niniejszych badaniach. 

 7.7  Czynniki temperamentalne i osobowościowe jako predyktory 
zmian w częstości stosowania sposobów radzenia sobie           
ze stresem i w czynnikach zdrowotnych 

Rozwój chorób i zaburzeń nie jest efektem izolowanego wpływu 

osobowości na zdrowie, lecz skutkiem interakcji wpływów 

środowiskowych związanych z doświadczaniem sytuacji stresujących          

i posiadanych właściwości osobowości. Właściwości te mają zdolność 

wywoływania, u człowieka znajdującego się pod wpływem stresu, silnych 

reakcji fizjologicznych, takich jak zwiększone pobudzenie, przyspieszony 

rytm serca, czy podwyższone ciśnienie krwi, co może predysponować do 

zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe. Ponadto, u takich osób 

obserwuje się dłuższy czas powrotu do stanu równowagi po doznanym 

wydarzeniu stresowym. 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że 

perseweratywność, czyli tendencja do trwania i powtarzania danego 
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zachowania przez osobę po zaprzestaniu działania bodźca, wywołującego 

to zachowanie, była odpowiedzialna za występowanie istotnych 

statystycznie różnic między 2 i 1 pomiarem w emocjonalnych sposobach 

radzenia sobie ze stresem – zarówno w obrębie stylów, jak i strategii. 

Można to rozumieć tak że w wyniku treningu, u osób skłonnych do 

utrzymywania negatywnego pobudzenia emocjonalnego wpływającego na 

ich zachowanie, wystąpi zmniejszenie tej tendencji, co w rezultacie 

wpłynie na korzystną zmianę (osoby w mniejszym stopniu będą stosowały 

nieadaptacyjne strategie emocjonalne). Na zmianę taką w prezentowanych 

badaniach wpłynął sam trening. 

Oprócz emocjonalnych sposobów radzenia sobie, także zaburzenia 

funkcjonowania okazały się być powiązane z PE. W tym wypadku 

perseweratywność wpływała negatywnie na spadki wskaźnika zaburzeń 

zachowania obserwowane w 2 pomiarze. Wpływ ten nie został 

zaobserwowany w 3 pomiarze. Oznacza to przypuszczalnie że PE 

wpływając na utrwalenie się wyjściowych wzorców radzenia sobie, nie 

pozwalała części osób na uzyskanie pozytywnych zmian w zakresie tego 

czynnika zdrowotnego. W czasie następującym po treningu negatywny 

wpływ perseweratywności wydaje się zanikać lub wręcz wpływać 

pozytywnie na podtrzymywanie uzyskanych w 2 pomiarze pozytywnych 

zmian. 

Podobnie, perseweratywność na początku powoduje utrzymywanie 

się wzorca emocjonalnego reagowania, natomiast z czasem przy spadku 

ogólnej częstości stosowania strategii emocjonalnych, przestaje mieć 

wpływ. Jednocześnie zaobserwowano pewien wzrost wpływu PE w 3 

pomiarze, co mogłoby świadczyć o jej wpływie na podtrzymywanie 

efektów uzyskanych w 2 pomiarze, ze względu jednak na braki istotności 

statystycznej wpływu PE w 3 pomiarze, wnioskowanie takie ma 

ograniczoną wiarygodność. Uzyskane wyniki wskazują na szczególne 
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znaczenie perseweratywności dla możliwości wywoływania zmian             

w zakresie stosowania sposobów radzenia sobie w grupie osób badanych.    

Z tego właśnie względu poniżej zostaną przedstawione szersze rozważania 

dotyczące tego zagadnienia. 

Możliwe, że u osób z wysoką PE wystąpiło utrzymanie się 

negatywnych wzorców radzenia sobie, natomiast u osób z niską PE 

nastąpiła duża podatność na trening i zmiana wzorców radzenia sobie. 

Efekt ten, czyli możliwość wykorzystania wymiaru perseweratywności 

jako predyktora do obserwowanych przemian w obrębie przede wszystkim 

strategii i stylów emocjonalnych, równie dobrze można tłumaczyć faktem, 

że przyrosty wystąpiły u osób z wysoką PE, która przestała podtrzymywać 

negatywne wzorce radzenia sobie. Natomiast u osób z niską PE albo 

częstość stosowania emocjonalnych sposobów radzenia sobie się 

utrzymała, albo nie wystąpiły wysokie przyrosty między pomiarami. 

Możliwe, że w I etapie PE była czynnikiem powodującym utrzymywanie 

się wcześniejszych wzorców (występowało u osób z wysoką PE), następnie 

w wyniku treningu nastąpiła zmiana i pomiędzy pomiarami 2 i 3 

perseweratywność zaczęła pełnić rolę czynnika utrzymującego nowe 

wzorce radzenia sobie. U osób z niską PE wystąpił odwrotny efekt – brak 

podtrzymywania na początku – szybkie zmiany, ale jednocześnie                 

z mniejszym prawdopodobieństwem utrzymania się ich w czasie. Biorąc 

pod uwagę wyniki związane z zależnością perseweratywności                      

z reaktywnością emocjonalną, oraz wysokimi wynikami na skali mierzącej 

częstość stosowania strategii emocjonalnych w 1 pomiarze, najbardziej 

prawdopodobną wydaje się być pierwsza z hipotez przedstawionych           

w poprzednim akapicie. Należy jednak pamiętać że, w odniesieniu do 

analizy predyktorów występowania zmian, możliwe jest także faktyczne 

występowanie zjawisk opisywanych przez dwie kolejne hipotezy. 
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PE okazała się być czynnikiem różnicującym między pomiarami 2-1 

i 3-1, a nie okazała się być czynnikiem różnicującym dla całego modelu. 

Odwrotny efekt wystąpił w przypadku reaktywności emocjonalnej. Jak 

wykazały analizy szczegółowe, PE i RE są ze sobą powiązane. Możliwe 

jest, że wpływ jednej z nich jest czynnikiem (w zależności od momentu 

pomiaru) silniej wpływającym na różnicowanie wyników i maskującym 

rzeczywisty wpływ drugiego z nich. AK z kolei okazała sie być czynnikiem 

różnicującym w pomiarze 3. Przypuszczalnie jest ona odpowiedzialna        

w pomiarze 3 za podejmowanie przez uczestników treningu własnej 

działalności, wpływającej na podtrzymanie wyników, i samodzielną jej 

modyfikację polegającą na stosowaniu pomocniczych technik, służących 

utrzymaniu uzyskanego efektu treningu. 

Wytrzymałość okazała się być predyktorem dla całego modelu, jest 

więc czynnikiem wpływającym na odporność na czynniki sytuacyjne, 

związane przypuszczalnie z rzeczywistym funkcjonowaniem jednostki        

w długim przedziale czasu, nie mającym wpływu na zmiany o charakterze 

krótkotrwałym, albo też – według innej hipotezy - mającym znaczenie 

przede wszystkim w okresie samego trwania treningu. WT miała 

pozytywne (a więc zmniejszające częstość stosowania strategii 

emocjonalnych) znaczenie dla 1 pomiaru, a potem w odniesieniu do zmian 

całościowych pomiędzy pomiarami 1 a 3, jej znaczenie spadło. Biorąc pod 

uwagę współzmienność wytrzymałości oraz poziomu częstości stosowania 

strategii emocjonalnych, bardziej trafne wydaje się być przyjęcie drugiej      

z przyjmowanych hipotez. 

 W badaniach prowadzonych przez Szczepaniaka, Strelaua                   

i Wrześniewskiego (1996) stwierdzono istnienie silnych dodatnich korelacji 

między stylem skoncentrowanym na emocjach a reaktywnością 

emocjonalną i perseweratywnością. Podobny efekt ujawniony został           

w badaniach prowadzonych w ramach pracy doktorskiej. Wykazany przez 
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Szczepaniaka, Strelaua i Wrześniewskiego związek między aktywnością      

a stylem skoncentrowanym na unikaniu także znajduje potwierdzenie         

w niniejszych badaniach, jednakże w odniesieniu do odroczonego pomiaru, 

a więc przypuszczalnie utrzymywania się uzyskanych w wyniku treningu 

zmian. Wykazano też ujemną korelację wytrzymałości ze stylem 

skoncentrowanym na emocjach. W przedstawianych w tej pracy badaniach 

okazało się to prawdziwe, jednak tylko w odniesieniu do 1 pomiaru. 

Wydaje się, że czynnik związany z wytrzymałością, pod wpływem treningu 

przestaje mieć znaczenie. Okazało się też, że wrażliwość sensoryczna 

koreluje ze stylem skoncentrowanym na zadaniu oraz słabiej                       

z poszukiwaniem kontaktów towarzyskich. Związek między stylami 

radzenia sobie ze stresem a wrażliwością sensoryczną jest niełatwy do 

interpretacji. Jego istnienie może zachęcać zdaniem Stralaua do dalszych 

badań, biorąc pod uwagę, że cecha ta pozostaje w ortogonalnym stosunku 

do pozostałych cech temperamentalnych ujętych w Regulacyjnej Teorii 

Temperamentu. Biorąc powyższe pod uwagę można zauważyć, że 

uzyskany w prezentowanych badaniach brak wpływu WS należy traktować 

z pewną ostrożnością. 

Potwierdzeniu hipotez o związku między stylami radzenia sobie 

ukierunkowanymi na działanie a cechami temperamentalnymi 

zorientowanymi na działanie, oraz stylów radzenia sobie nastawionych na 

emocje z cechami temperamentalnymi skoncentrowanymi na emocjach, 

mogą służyć także wyniki badań przeprowadzonych przez wspomnianych 

wyżej badaczy. Wykazano w nich, że styl radzenia sobie skoncentrowany 

na zadaniu koreluje z charakterystykami temperamentu ukierunkowanymi 

na działanie (np. żwawość), a styl radzenia sobie skoncentrowany 

emocjach związany jest z charakterystykami temperamentalnymi 

skoncentrowanymi na emocjach (np. reaktywność emocjonalna).              

Do pomiarów, podobnie jak w niniejszych badaniach, użyto 
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kwestionariuszy CISS (Endler, Parker, 1990) i FCZ-KT (Strelau, Zawadzki, 

1993). 

W badaniach prowadzonych w ramach dysertacji uzyskano także 

rezultat obrazujący wpływ poczucia zaradności na ogólny model zmian.    

W szczególności na zmiany związane ze stylami i strategiami 

emocjonalnego radzenia sobie. PZ okazało sie być czynnikiem 

zmniejszającym częstość stosowania strategii emocjonalnych oraz 

negatywnie korelującym z emocjonalnym stylem radzenia sobie. Biorąc 

pod uwagę definicję poczucia zaradności23, można stwierdzić że podczas 

stosowania treningu poczucie dysponowania zasobami było czynnikiem 

osłabiającym skłonność do stosowania strategii emocjonalnych. Wpływ ten 

utrzymywał się na jednakowym poziomie w czasie trwania całego treningu, 

zarówno w odniesieniu do strategii jak i stylów. Oznaczać to może, biorąc 

pod uwagę ogólny spadek częstości stosowania strategii emocjonalnych, 

pozytywny wpływ poczucia zaradności na współtworzenie ostatecznych 

efektów treningu. 

Można przypuszczać, że Trening Regulacji Emocji może być 

szczególnie przeznaczony dla osób charakteryzujących się wysoką 

negatywną emocjonalnością, by mogły się nauczyć skutecznego 

regulowania własnych emocji w celu większego dostosowania się do reguł 

dotyczących emocji, wymaganych w środowisku zawodowym. Tym 

bardziej, że Denollet i Van Heck (2001) oraz Pedersen i Denollet (2003) 

podkreślają możliwość modyfikacji osobowości typu D. 

Sensowność takiego zastosowania można, na podstawie 

przedstawionych wyników, ocenić wysoko, gdyż predyktorami 

                                                 
23 Zaradność (komponent instrumentalny) jest to poczucie dysponowania przez jednostkę 
(dostrzegania w sobie lub otoczeniu) możliwościami (zasobami) do radzenia sobie                      
z wymaganiami życia, aktywnego wpływania na sytuację, w której się znajduje. Jest to 
poczucie, że może znaleźć w kimś lub czymś (np. w siłach osobowych, materialnych, ale                           
i metafizycznych) oparcie, gdy zaistnieje taka potrzeba (Antonovski, 1987). 
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efektywności przeprowadzonego treningu okazały się dwie zmienne 

temperamentalne: reaktywność emocjonalna i perseweratywność.             

W badaniach przeprowadzonych przez Ogińską-Bulik i in. (Ogińska-Bulik 

i in., w druku; Juczyński, Ogińska-Bulik, 2008) zaznaczył się pozytywny 

związek obydwu składowych typu D z wymiarem temperamentu 

(mierzonym kwestionariuszem FCZ-KT) – reaktywnością emocjonalną.     

To jest jedna z przyczyn dla których, w analizach poświęconych wpływowi 

czynników osobowościowych, ze szczególną uwagą skupiono się na 

określeniu wpływu reaktywności emocjonalnej na uzyskiwane rezultaty. 

Osobowość może oddziaływać na zdrowie bezpośrednio – poprzez 

fizjologiczne mechanizmy oraz pośrednio – poprzez doświadczany stres      

i podejmowane sposoby radzenia sobie z nim, a także poprzez preferowane 

zachowania zdrowotne. Przedstawione powyżej badania polskie wskazują, 

że typ D można traktować również jako czynnik sprzyjający rozwojowi 

innych chorób, które wiążą się ze stresem. Można więc przyjąć, że 

skłonność do doświadczania negatywnych emocji, połączona z silną 

tendencją do powstrzymywania się od ich ekspresji, ogólnie sprzyja 

pojawianiu się zaburzeń w stanie zdrowia i zwiększa ryzyko pojawienia sie 

chorób. 

Wymiary typu D wiążą się także z niektórymi strategiami radzenia 

sobie ze stresem. Dowodów na to dostarczyły badania Ogińskiej-Bulik        

i Langera (2007) wskazujące na związek obydwu wymiarów typu D            

z nieadaptacyjnymi strategiami radzenia sobie, takimi jak zaprzestanie 

działań, wyładowywanie emocji, zaprzeczanie, zajmowanie się czymś 

innym oraz zażywanie substancji psychoaktywnych. Nie zanotowano 

natomiast związku tych wymiarów z adaptacyjnymi strategiami radzenia 

sobie. 

Wyniki badań własnych zaprezentowane przez Ogińską-Bulik i in. 

(Ogińska-Bulik i in., w druku; Juczyński, Ogińska-Bulik, 2008) pokazują, 
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że Typ D, a szczególnie wymiar negatywnej emocjonalności, wiąże się 

także w istotny sposób z zaburzeniami w stanie zdrowia psychicznego.      

W grupie osób zdrowych stwierdzono występowanie istotnych zależności 

między negatywną emocjonalnością a zaburzeniami w stanie zdrowia 

(zastosowano kwestionariusz GHQ-28), a szczególnie z objawami 

niepokoju/bezsenności, zaburzeniami funkcjonowania oraz symptomami 

depresji. Z kolei hamowanie społeczne wiązało się głównie z objawami 

depresji i zaburzeniami funkcjonowania. 

 7.8  Wnioski końcowe 

W Treningu Regulacji Emocji, opartym na metodzie Greenberga, 

zostało wykorzystane między innymi podejście konstruktywistyczno-

narracyjne, opisane w Rozdziale 3. Wykorzystanie emocjonalnych narracji 

odnoszących się do stresowych sytuacji przeżywanych w przeszłości, może 

ułatwić poznanie typowych dla danej osoby sposobów wywoływania           

i doświadczania emocji. Umożliwia to też wgląd w dynamikę procesu 

adaptacji osoby do stresowych sytuacji życiowych. 

Podstawowym sposobem wykorzystywania narracji emocjonalnych 

w działaniach treningowo-terapeutycznych jest odwołanie się do 

doświadczeń emocjonalnych osób przeżywanych w sytuacjach stresowych, 

gdzie umożliwia się opisywanie wydarzeń emocjonalnych w obecności 

trenera-terapeuty. Z procedurą taką łączy się często ponowne przeżywanie 

wydarzeń wywołujących emocje. Wiąże się to z przyjętym założeniem, że 

ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą potrzebować 

podzielenia się swoimi przeżyciami z innymi. Może się to wiązać z chęcią 

uzyskania wsparcia, ale też z potrzebą wyrażenia uczuć oraz otrzymania 
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zapewnienia, że uczucia te są przez innych rozumiane oraz naturalne          

w danych okolicznościach (Silver, Wortman, 1984). Takie wyrażenie 

emocji może sprzyjać doświadczeniu akceptacji, bycia zrozumianym, 

poczucia adekwatności swoich przeżyć oraz pomóc rozładować przykre 

napięcie emocjonalne. Ponadto wyrażenie własnych uczuć, czy rozmowa 

na temat nurtujących osobę problemów, może mieć wpływ na zmianę 

błędnych nastawień, służyć przewartościowaniu stresujących zdarzeń           

i ułatwić aktywne rozwiązywanie problemów w przyszłości. 

W świetle opisywanych zjawisk zachodzących podczas tego typu 

interwencji, także podczas TRE dużą rolę odgrywać może ekspresyjność 

emocjonalna, która zyskuje coraz większą uwagę wśród badaczy stresu 

(Arvey i in., 1998; King i Emmons, 1990; Kring, Smith, i Neale, 1994). 

Dyspozycja ta ułatwia okazywanie pozytywnych emocji, sprzyjając 

możliwości sprostania także regułom organizacyjnym dotyczącym 

okazywania emocji. Osoby odznaczające się taką cechą w środowisku 

pracy będą prawdopodobnie doświadczać mniej intensywnie pracy 

emocjonalnej i lepiej radzić sobie w sytuacji społecznej. Pod uwagę należy 

jednak wziąć fakt, że na ogół bardziej ekspresyjne emocjonalnie są kobiety 

(King i Emmons, 1990; Rafaeli i Sutton, 1989) i bardziej narażone na 

doświadczanie dysonansu emocjonalnego (Kruml i Geddes, 1998). 

Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy odczuwają silne emocje negatywne      

i nie mają adekwatnych sposobów ich regulowania. 

Pennebaker, Barger i Tiebout (1989, za: Lis-Turlejska, 1993) 

donoszą, że aktywne powstrzymywanie się od zachowań emocjonalnej 

ekspresji i myśli powoduje wzrost niektórych wskaźników funkcji 

autonomicznych, co jeśli utrzymuje się przez dłuższy czas, działa na 

zasadzie kumulującego się stresu, zwiększając prawdopodobieństwo 

zachorowania na choroby psychosomatyczne. Autorzy ci podkreślają, że 

szczególną rolę w procesie tym odgrywają trudności osób przeżywających 
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chroniczny stres związane z mówieniem o swoich problemach                       

i przeżyciach, czy otwieraniem się wobec innych. Generalnie, problem 

niewyrażania i tłumienia intensywnie i chronicznie przeżywanych 

negatywnych emocji uznawany jest za podłoże wielu zaburzeń 

nerwicowych i chorób psychosomatycznych (Jarosz, 1978; Kofta, 1979; 

Everly, Rosenfeld, 1992). Stanowisko takie prezentują Pennebaker i Traue 

(1993), podkreślając że powstrzymywanie się od ekspresji emocji 

negatywnych związanych z doświadczaniem sytuacji trudnych poprzez 

rozwój procesów hamowania, mobilizuje stan dystresu który prowadzi do 

obniżenia odporności fizjologicznej, a w konsekwencji do zwiększonego 

ryzyka pojawiania się chorób somatycznych. Ponadto, osoby zahamowane 

wykazujące skłonności do przeżywania silnych negatywnych emocji, 

częściej sięgają po środki zaradcze w postaci substancji psychoaktywnych, 

co pozwala na zmniejszenie nasilenia tych emocji, ale zwiększa ryzyko 

pojawienia się chorób. 

Umiejętność i możliwość wyrażania swych uczuć w sposób 

swobodny i pełny jest ważnym czynnikiem samoregulacyjnym, 

ułatwiającym skuteczne stawianie czoła stresowym sytuacjom i służącym 

adekwatnemu funkcjonowaniu w relacjach społecznych. 

W rozumieniu czynników warunkujących zmiany zachodzące            

w wyniku prezentowanego treningu, można się odwołać także do 

stwierdzenia Kofty: „blokada zewnętrznego wyrazu emocji wpływa na 

ogół intensyfikująco na proces emocjonalny, nasilając go lub przyczyniając 

się do jego długotrwałego utrzymywania się, w postaci napięcia 

emocjonalnego” (Kofta, 1979, s. 321). 

Innym zagadnieniem, poruszanym w części teoretycznej, do którego 

warto się odnieść, jest proaktywne radzenie sobie. Pełni ono ważną rolę 

zapobiegawczą, szczególnie w środowisku pracy, gdyż występujący w nim 
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chroniczny stres prowadzi do doświadczania negatywnych emocji, i może 

wywoływać związane z tym konsekwencje zdrowotne. 

Trening będący przedmiotem rozprawy może być stosowany na różnych 

etapach procesu radzenia sobie (nie tylko na etapie radzenia sobie ze 

stresem, ale też na etapie przygotowań do tego typu zmagania),                   

jako program usprawniający radzenie sobie ze stresem, służąc poprawie 

zdolności radzenia sobie i ogólnego stanu zdrowia. Możemy wówczas 

mówić o zastosowaniu treningu w charakterze proaktywnego lub 

antycypacyjnego (gdy jego zastosowanie łączy się z przygotowaniem do 

konkretnej, mającej nastąpić sytuacji) wzrostu umiejętności radzenia sobie, 

głównie dotyczących poziomu emocjonalnego, mogących się w sposób 

istotny przekładać na możliwości zadaniowego działania jednostki. 

Zakłada się, że w trakcie wprowadzania takich nowych sposobów 

radzenia sobie i dzięki ocenieniu ich jako przydatnych w stresowych 

sytuacjach, wejdą one na trwałe w repertuar środków zaradczych danej 

osoby. Może się to z czasem przekładać na praktyczną umiejętność 

stosowania odpowiednich strategii w odpowiednich sytuacjach. 
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ANEKS 

 
 

1. Analiza skupień dla przypadków w przyrostach stylów 
radzenia sobie ze stresem. 

 
Odległości euklidesowe skupień (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Odległości pod przekątną
Kwadr. odległości nad przekątnąSkupien.

Numer Nr  1 Nr  2 Nr  3
Nr  1
Nr  2
Nr  3

0,000000 39,18776 64,02693
6,260013 0,00000 77,84990
8,001683 8,82326 0,00000  

Tabela 1A. Odległości euklidesowe różnicujące poszczególne skupienia wyróżnione       
w obrębie stylów radzenia sobie ze stresem. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Statystyki opisowe skupienia 1 (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Skupien. zawiera 24 przyp

Zmienna
Średnia Standar.

Odchylenie
Warianc.

P SZ(2-1)

P SZ(3-1)

P SE(2-1)

P SE(3-1)

P SU(2-1)

P SU(3-1)

P ACZ(2-1)

P ACZ(3-1)

P PKT(2-1)

P PKT(3-1)

3,041667 4,964913 24,65036
4,250000 4,503622 20,28261
3,500000 7,021706 49,30435
0,708333 6,160739 37,95471
3,708333 5,025839 25,25906
2,875000 3,859629 14,89674
1,125000 5,050291 25,50543

-0,291667 4,610754 21,25906
0,416667 5,038260 25,38406
1,041667 4,185681 17,51993  

Tabela 2A. Statystyki opisowe skupienia 1 wyróżnionego w obrębie stylów radzenia 
sobie ze stresem. 
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Statystyki opisowe skupienia 2 (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Skupien. zawiera 16 przyp

Zmienna
Średnia Standar.

Odchylenie
Warianc.

P SZ(2-1)

P SZ(3-1)

P SE(2-1)

P SE(3-1)

P SU(2-1)

P SU(3-1)

P ACZ(2-1)

P ACZ(3-1)

P PKT(2-1)

P PKT(3-1)

0,81250 7,035327 49,49583
0,31250 7,199248 51,82917
7,43750 4,992912 24,92917
0,50000 4,926121 24,26667

-6,81250 5,243647 27,49583
-9,62500 5,264662 27,71667
-4,93750 6,597664 43,52917
-4,50000 4,226898 17,86667
-2,25000 3,768289 14,20000
-4,18750 5,504165 30,29583  

Tabela 3A. Statystyki opisowe skupienia 2 wyróżnionego w obrębie stylów radzenia 
sobie ze stresem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statystyki opisowe skupienia 3 (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Skupien. zawiera 20 przyp

Zmienna
Średnia Standar.

Odchylenie
Warianc.

P SZ(2-1)

P SZ(3-1)

P SE(2-1)

P SE(3-1)

P SU(2-1)

P SU(3-1)

P ACZ(2-1)

P ACZ(3-1)

P PKT(2-1)

P PKT(3-1)

-0,4500 4,477723 20,05000
0,9500 5,780867 33,41842

-10,8500 9,229671 85,18684
-16,3500 9,669676 93,50263

-0,6000 4,672428 21,83158
-1,2500 5,476024 29,98684
-5,3000 6,173799 38,11579
-6,8000 6,066300 36,80000
1,4000 1,875044 3,51579
1,3500 2,758241 7,60790  

Tabela 4A. Statystyki opisowe skupienia 3 wyróżnionego w obrębie stylów radzenia 
sobie ze stresem. 
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Elementy skupienia numer 1 (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
i odległości od środka właściwego skupienia
Skupien. zawiera 24 przyp

Odległ.
4                   
8                   
9                   
12                  
16                  
19                  
21                  
22                  
27                  
28                  
29                  
30                  
33                  
36                  
39                  
41                  
45                  
49                  
50                  
53                  
55                  
58                  
59                  
60                  

5,289386
4,047955
8,718425
6,275822
3,587377
1,902438
5,233158
3,876545
7,043503
7,136358
2,895848
7,201454
1,706147
4,061314
7,505727
2,234787
3,200667
2,875634
2,924484
6,493145
4,276206
4,208436
2,527041
5,553762  

Tabela 5A. Elementy skupienia nr 1 wyróżnionego w obrębie stylów radzenia sobie ze 
stresem. 
 

Elementy skupienia numer 2 (Ark
i odległości od środka właściwego
Skupien. zawiera 16 przyp

Odległ.
2                   
3                   
5                   
7                   
13                  
14                  
15                  
17                  
18                  
26                  
42                  
44                  
46                  
48                  
52                  
54                  

4,787761
6,223757
6,634957
8,570161
5,989378
6,775703
3,837011
5,622291
3,467370
6,327334
6,748900
2,801367
3,853266
4,755014
2,821375
3,053303  

Tabela 6A. Elementy skupienia nr 2 wyróżnionego w obrębie stylów radzenia sobie ze 
stresem. 
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Elementy skupienia nu
i odległości od środka
Skupien. zawiera 20 p

Odległ.
1                   
6                   
10                  
11                  
20                  
23                  
24                  
25                  
31                  
32                  
34                  
35                  
37                  
38                  
40                  
43                  
47                  
51                  
56                  
57                  

5,32809
3,63435
3,91389
2,66054
4,99485
4,33111
3,15729
5,28096
3,55788
5,95974
5,07528
6,65646
5,34214
5,61681

13,17985
11,26759

4,35184
3,81294
3,94189
5,42757  

Tabela 7A. Elementy skupienia nr 3 wyróżnionego w obrębie stylów radzenia sobie ze 
stresem. 
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2. Analiza skupień dla przypadków w przyrostach strategii 
radzenia sobie ze stresem. 

 
Odległości euklidesowe skupień (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Odległości pod przekątną
Kwadr. odległości nad przekątnąSkupien.

Numer Nr  1 Nr  2 Nr  3
Nr  1
Nr  2
Nr  3

0,000000 28,05474 66,25234
5,296672 0,00000 25,10034
8,139554 5,01002 0,00000  

Tabela 8A. Odległości euklidesowe różnicujące poszczególne skupienia wyróżnione      
w obrębie strategii radzenia sobie ze stresem. 
 
 

Statystyki opisowe skupienia 1 (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Skupien. zawiera 22 przyp

Zmienna
Średnia Standar.

Odchylenie
Warianc.

P SZ-S(2-1)

P SZ-S(3-1)

P SE-S(2-1)

P SE-S(3-1)

P SU-S(2-1)

P SU-S(3-1)

0,54545 3,035148 9,21212
1,50000 3,542262 12,54762

-5,36364 4,624422 21,38528
-8,81818 4,338492 18,82251

1,00000 3,422614 11,71429
1,31818 3,630379 13,17965  

Tabela 9A. Statystyki opisowe skupienia 1 wyróżnionego w obrębie strategii radzenia 
sobie ze stresem. 
 
 

Statystyki opisowe skupienia 2 (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Skupien. zawiera 28 przyp

Zmienna
Średnia Standar.

Odchylenie
Warianc.

P SZ-S(2-1)

P SZ-S(3-1)

P SE-S(2-1)

P SE-S(3-1)

P SU-S(2-1)

P SU-S(3-1)

0,85714 3,147183 9,90476
0,25000 4,060879 16,49074
2,25000 3,438615 11,82407
0,39286 2,249927 5,06217

-2,85714 4,568120 20,86773
-1,67857 5,077573 25,78175  

Tabela 10A. Statystyki opisowe skupienia 2 wyróżnionego w obrębie strategii radzenia 
sobie ze stresem. 
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Statystyki opisowe skupienia 3 (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw
Skupien. zawiera 10 przyp

Zmienna
Średnia Standar.

Odchylenie
Warianc.

P SZ-S(2-1)

P SZ-S(3-1)

P SE-S(2-1)

P SE-S(3-1)

P SU-S(2-1)

P SU-S(3-1)

-0,300000 2,750757 7,56667
-0,800000 2,898275 8,40000
6,400000 6,203941 38,48889
6,300000 5,558777 30,90000
5,400000 2,118700 4,48889
3,600000 2,547330 6,48889  

Tabela 11A. Statystyki opisowe skupienia 3 wyróżnionego w obrębie strategii radzenia 
sobie ze stresem. 
 

 
 

Elementy skupienia numer 1 (A
i odległości od środka właściwe
Skupien. zawiera 22 przyp

Odległ.
1                   
4                   
7                   
10                  
11                  
21                  
24                  
28                  
29                  
31                  
32                  
35                  
37                  
39                  
40                  
44                  
47                  
50                  
51                  
56                  
57                  
60                  

5,475780
1,450990
3,368649
3,663817
2,319073
2,868202
2,946376
5,488217
2,897111
2,106823
3,235585
4,339660
3,942685
3,751675
6,890875
2,564190
3,913757
2,752284
3,357386
2,795978
4,322167
2,876115  

Tabela 12A. Elementy skupienia nr 1 wyróżnionego w obrębie strategii radzenia sobie 
ze stresem. 
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Elementy skupienia numer 2 (Arku
i odległości od środka właściwego
Skupien. zawiera 28 przyp

Odległ.
2                   
5                   
6                   
8                   
12                  
13                  
14                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
22                  
23                  
25                  
26                  
33                  
34                  
36                  
41                  
42                  
43                  
45                  
48                  
49                  
52                  
54                  
58                  

2,82828
4,47337
3,18091
1,77593

11,51962
3,40505
2,43958
2,09571
4,16180
2,42489
2,46868
3,30211
2,26760
4,50123
4,54597
3,73677
2,68800
3,45021
1,99681
1,70059
2,98394
1,61808
2,82196
2,79866
2,80078
3,97302
3,52192
4,37924  

Tabela 13A. Elementy skupienia nr 2 wyróżnionego w obrębie strategii radzenia sobie 
ze stresem. 
 

Elementy skupienia numer 3 (Ar
i odległości od środka właściweg
Skupien. zawiera 10 przyp

Odległ.
3                   
9                   
15                  
27                  
30                  
38                  
46                  
53                  
55                  
59                  

6,064927
6,051171
2,526526
1,586401
4,291464
3,456877
2,661453
3,456877
2,825479
2,194690  

Tabela 14A. Elementy skupienia nr 3 wyróżnionego w obrębie strategii radzenia sobie 
ze stresem. 
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3. Analiza skupień dla przypadków w przyrostach stylów 
radzenia sobie ze stresem. 

 
 

Odległości euklidesowe skupień (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Odległości pod przekątną
Kwadr. odległości nad przekątnąSkupien.

Numer Nr  1 Nr  2 Nr  3
Nr  1
Nr  2
Nr  3

0,000000 21,60306 61,77546
4,647909 0,00000 15,75167
7,859737 3,96884 0,00000  

Tabela 15A. Odległości euklidesowe różnicujące poszczególne skupienia wyróżnione     
w obrębie wskaźników zdrowia. 
 

 
Statystyki opisowe skupienia 1 (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Skupien. zawiera 3 przyp
Włącz warunek: v153=3

Zmienna
Średnia Standar.

Odchylenie
Warianc.

P G-A(2-1)

P G-A(3-1)

P G-B(2-1)

P G-B(3-1)

P G-C(2-1)

P G-C(3-1)

P G-D(2-1)

P G-D(3-1)

0,33333 0,577350 0,33333
0,33333 0,577350 0,33333

-3,33333 4,041452 16,33333
-0,66667 1,527525 2,33333
-0,66667 0,577350 0,33333
-0,33333 0,577350 0,33333
-1,33333 2,081666 4,33333
-1,33333 1,154701 1,33333  

Tabela 16A. Statystyki opisowe skupienia 1 wyróżnionego w obrębie wskaźników 
zdrowia. 
 

 
Statystyki opisowe skupienia 2 (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Skupien. zawiera 4 przyp
Włącz warunek: v153=3

Zmienna
Średnia Standar.

Odchylenie
Warianc.

P G-A(2-1)

P G-A(3-1)

P G-B(2-1)

P G-B(3-1)

P G-C(2-1)

P G-C(3-1)

P G-D(2-1)

P G-D(3-1)

-2,75000 3,095696 9,58333
-4,25000 3,201562 10,25000
-3,50000 1,732051 3,00000
-3,00000 1,414214 2,00000
-3,75000 1,707825 2,91667
-5,75000 3,095696 9,58333

0,00000 0,816497 0,66667
-0,25000 0,500000 0,25000  

Tabela 17A. Statystyki opisowe skupienia 2 wyróżnionego w obrębie wskaźników 
zdrowia. 
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Statystyki opisowe skupienia 3 (Arkusz1 w Skoroszyt I.stw)
Skupien. zawiera 3 przyp
Włącz warunek: v153=3

Zmienna
Średnia Standar.

Odchylenie
Warianc.

P G-A(2-1)

P G-A(3-1)

P G-B(2-1)

P G-B(3-1)

P G-C(2-1)

P G-C(3-1)

P G-D(2-1)

P G-D(3-1)

2,66667 5,686241 32,33333
1,33333 2,081666 4,33333
3,33333 4,041452 16,33333

-1,66667 2,081666 4,33333
8,00000 6,082763 37,00000
3,66667 1,154701 1,33333

-0,33333 1,527525 2,33333
-1,66667 1,527525 2,33333  

Tabela 18A. Statystyki opisowe skupienia 3 wyróżnionego w obrębie wskaźników 
zdrowia. 
 
 

Elementy skupieni
i odległości od środ
Skupien. zawiera 1

Odległ.
3                   
12                  
14                  
15                  
16                  
18                  
28                  
40                  
46                  
52                  
54                  
58                  

4,546443
5,131940
7,173688
3,329685
3,244119
3,185797
2,765738
3,231249
3,482596
4,141172
3,889534
2,912497  

Tabela 19A. Elementy skupienia nr 1 wyróżnionego w obrębie wskaźników zdrowia. 
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Elementy skupienia numer
i odległości od środka właś
Skupien. zawiera 30 przyp

Odległ.
2                   
6                   
7                   
8                   
10                  
13                  
17                  
21                  
22                  
24                  
25                  
26                  
27                  
29                  
30                  
31                  
36                  
38                  
39                  
41                  
42                  
43                  
44                  
48                  
50                  
53                  
55                  
56                  
59                  
60                  

2,304796
3,672477
4,872927
2,908966
7,038850
1,498471
2,916119
1,876277
2,297553
1,930997
4,767468
2,796501
1,343038
2,340673
1,799190
1,272956
2,189844
1,542320
3,471851
1,822201
2,161115
1,885139
3,714218
3,020003
3,154956
2,139802
1,737935
1,691769
2,128086
3,140395  

Tabela 20A. Elementy skupienia nr 2 wyróżnionego w obrębie wskaźników zdrowia. 
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Elementy skup
i odległości od 
Skupien. zawie

Odległ.
1                   
4                   
5                   
9                   
11                  
19                  
20                  
23                  
32                  
33                  
34                  
35                  
37                  
45                  
47                  
49                  
51                  
57                  

6,916248
2,748948
5,188239
2,835987
3,427996
1,594623
2,421212
5,571609
2,449726
2,392359
2,236327
2,010678
3,450208
2,270228
3,227665
2,061834
2,363153
1,795377

 
Tabela 21A. Elementy skupienia nr 3 wyróżnionego w obrębie wskaźników zdrowia. 
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Diagram drzewa

Pojedyncze wiązanie

Odległ. euklidesowa

10 20 30 40 50 60 70 80

Odległość wiąz.

PSE(3-1)

PSE(2-1)

PSU(3-1)

PSU(2-1)

PSE-S(3-1)

PSE-S(2-1)

PSU-S(3-1)

PSU-S(2-1)

PG-D(3-1)

PG-D(2-1)

PG-C(3-1)

PG-B(3-1)

PG-A(3-1)

PG-C(2-1)

PG-B(2-1)

PG-A(2-1)

PSZ-S(3-1)

PSZ-S(2-1)

PSZ(3-1)

PSZ(2-1)

Ryc 1A. Wykres drzewa obrazujący wiązanie pomiędzy przyrostami w stylach, 

strategiach i wskaźnikach zdrowia łącznie. 

 
 
 
 
 
 








