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Wstęp

W istocie swej stres jest miarą wszystkich trudów
i przeciwieństw życia.

(Hans Selye, Stres życia, 1960)

Kiedy młody asystent w Zakładzie Biochemii Uniwersytetu McGill
w Montrealu, Hans Selye, nazwał zidentyfikowane przez siebie
zjawisko mianem stresu, nie przypuszczał zapewne, że jego odkry-
cie zrobi taką karierę w dziedzinie, którą się nie zajmował, w psy-
chologii. Jego pierwsza publikacja opisująca stres, zatytułowana
Zespół wywoływany przez różne szkodliwe czynniki, krótka notatka
w czasopiśmie „Nature” w roku 1936, nie zawierała słowa „stres”,
ponieważ Selye był bardzo krytykowany w środowisku medycz-
nym za używanie odnośnie do odczynów ustroju, zjawisk fizjolo-
gicznych, tego określenia, które w potocznym języku angielskim
oznacza wysiłek nerwowy. Później uznał jednak, że odkryte przez
niego zjawisko potrzebuje szczególnej, a jednocześnie prostej na-
zwy i zdecydował się użyć słowa „stres”. Nie wymyślił on zatem
tego terminu, ale nadał mu nowe znaczenie, zastosował pojęcie
funkcjonujące wcześniej w fizyce oraz w języku potocznym. Lek-
tura niektórych prac psychologicznych nasuwa czasami pytanie,
czy mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, czy tylko z nowym
terminem. W tym kontekście trzeba podkreślić, że Selye odkrył
zjawisko i szukał dla niego odpowiedniego określenia, i to właśnie
znaczenie odkrycia Selyego, a nie dobór słowa, zadecydowało, że
tak wielu badaczy uznało za uzasadnione zająć się nim.

Jak to się często zdarza w nauce, Selye odkrył to zjawisko, szu-
kając czegoś innego. Interesowały go hormony płciowe, a jego
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wysiłki badawcze były skoncentrowane na znalezieniu nowego,
jeszcze nie wyodrębnionego hormonu. Jego pomysł badawczy po-
legał na tym, że wstrzykując szczurom wyciągi z jajników i łoży-
ska, bardzo bogate w żeńskie hormony płciowe, liczył, że zidenty-
fikuje takie zmiany w narządach wewnętrznych, których nie można
przypisać znanym już hormonom, a zatem wskazujące na działanie
nowych. Udało mu się takie zmiany zidentyfikować, ale początko-
wą radość zastąpiło rozczarowanie, spowodowane spostrzeżeniem,
że takie same zmiany może wywołać każda inna obca substancja,
niekoniecznie wyciągi zawierające hormony. Sukces Selyego pole-
gał na tym, że spojrzał na swoje odkrycie z innego punktu widze-
nia, zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z ważnym zjawiskiem,
niespecyficzną reakcją obronną organizmu. A znaczenie jego od-
krycia dla psychologii polegało na wykazaniu, że ten sam zespół
zmian w organizmie mogą wywołać czynniki natury psychologicz-
nej, na przykład zagrożenie pozycji społecznej czy niedobór infor-
macji. Dostarczył tym samym psychologom, szczególnie tym
zajmującym się zaburzeniami zachowania, bardzo ważnego wyja-
śnienia tego, w jaki sposób negatywne przeżycia i urazy psychicz-
ne mogą powodować zmiany chorobowe w organizmie człowieka.
I to jest, jak się wydaje, najważniejsza, chociaż zapewne nie jedy-
na, przyczyna zawrotnej kariery pojęcia stresu w psychologii. Do
innych ważnych powodów można zakwalifikować uniwersalność
zjawiska stresu – mamy z nim do czynienia w wypadku tak róż-
nych sytuacji, jak niepowodzenia egzaminacyjne, trudności w pra-
cy zawodowej, konflikty w rodzinie, katastrofy naturalne czy
działania wojenne.

Zazwyczaj każdą pracę na temat stresu rozpoczyna, i słusznie,
wzmianka o Selyem i jego badaniach, ale warto wspomnieć
o dwóch uczonych i badaczach, których prace i idee miały niewąt-
pliwie wpływ na myślenie Selyego, stanowiąc ważną inspirację dla
jego teorii. Pierwszym jest francuski fizjolog, Claude Bernard,
który sformułował następującą ważną tezę: wszystkie żywe organi-
zmy mają zdolność utrzymywania stałości swojego środowiska
wewnętrznego, pomimo zmian w otoczeniu. Drugi badacz to fi-
zjolog z Harvardu, Walter Cannon, który rozwinął tezę Bernarda
przez wprowadzenie pojęcia i opisanie mechanizmu homeostazy.
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Zjawisko, które Selye odkrył i nazwał stresem, było jego zdaniem,
w swoim ogólnym charakterze, odpowiedzią organizmu na naru-
szenie stałości wewnętrznego środowiska.

Kiedy w roku 1974 Selye opublikował kolejną książkę o stresie,
Stress Without Distress, w której próbował uogólnić swoje odkry-
cia z zakresu fizjologii, formułując tezy dotyczące psychologii
stresu, psychologowie poświęcili już stresowi dziesiątki prac,
a termin miał ugruntowaną pozycję. Dlatego też uzasadnione wy-
daje się twierdzenie, że najważniejszą inspiracją dla psychologii
były fizjologiczne prace Selyego. Jednocześnie pojawiła się, cha-
rakterystyczna dla psychologii, wielość teorii i sposobów ujmowa-
nia stresu, często nieporównywalnych ze sobą. I tak na przykład,
co dla jednych było czynnikiem wywołującym stres, dla innych
było stresem. Trudności integracji tych ujęć polegały również na
tym, że niektóre koncepcje czy teorie ograniczały się do przyczyn
stresu, nie wypowiadając się o jego istocie, albo dotyczyły wyłącz-
nie sposobów radzenia sobie z nim. Wprawdzie mogłoby się wy-
dawać, że nie sposób sformułować sensownej koncepcji radzenia
sobie ze stresem bez wcześniejszego jego zdefiniowania, ale prak-
tyka pokazuje, że zdarzało się to całkiem często. Kiedy wygłosiłem
ten pogląd na sympozjum poświęconym koncepcjom radzenia so-
bie ze stresem, w ramach międzynarodowej konferencji, z reakcji
niektórych, chociaż, muszę przyznać, nie wszystkich, uczestników
odniosłem wrażenie, że moja wypowiedź o czymś istotnym im
przypomniała.

Najważniejszym celem związanym z napisaniem tej książki
było zaproponowanie pewnego sposobu spojrzenia psychologii na
stres, sformułowanie poglądów, które tworzyłyby uporządkowany
system i obejmowały całość problemu, a więc zarówno określenie,
czym jest stres, jak i co go wywołuje i jakie są tego następstwa.
Argumentów, na których się opierałem, przedstawiając swój wy-
wód, dostarczyły mi przede wszystkim wyniki wielu badań empi-
rycznych, z bardzo różnych czasami obszarów badawczych, ale
mających stres jako hasło wspólne. Wiele uwagi poświęciłem rów-
nież analizie koncepcji teoretycznych, starając się wydobyć z nich
to, co jest z punktu widzenia rozumienia stresu najważniejsze. Sta-
rałem się, aby formułowane przeze mnie twierdzenia miały jakieś
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oparcie w wynikach badań empirycznych, chociaż czasami, ze
względu na różnorodność pojęć i kryteriów, nie było to łatwe.

Rozważania zawarte w niniejszej książce koncentrują się wokół
kilku podstawowych pytań dotyczących stresu, a mianowicie jego
istoty, mechanizmu powstawania, odpowiedzi podmiotu na doświad-
czenie stresu, jego konsekwencji oraz czynników modyfikujących.
Kwestie te stały się również podstawą wyodrębnienia rozdziałów
pracy. Określając inaczej zamiar napisania tej książki, można po-
wiedzieć, że chciałem zaproponować ujęcie zjawiska stresu w ra-
mach koncepcji opartej na wyjaśnieniach zachowań i procesów
psychicznych proponowanych przez psychologię ewolucyjną,
uwzględniającej możliwie cały zakres procesów z nim związanych,
a tym samym stanowiącej propozycję uporządkowania wielości
terminów i pojęć psychologicznych związanych ze stresem. Czy
i w jakim stopniu mi się to ambitne zamierzenie udało, może oce-
nić Czytelnik, który wykaże się cierpliwością dobrnięcia do końca
lektury tej pracy.



Rozdział I

Natura stresu

Kwestią ważną, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycz-
nym, jest stanowisko psychologii w sprawie natury stresu, a więc
odpowiedzi na pytanie o to, czym jest w swojej istocie stres. Dla
psychologa nie może być obojętne, czy mówiąc o stresie, ma na
myśli proces psychiczny, czy fizjologiczny, czy jedno i drugie,
i w jakich relacjach ze sobą. Kwestia ta nabiera szczególnego zna-
czenia w wypadku zagadnienia konsekwencji zdrowotnych stresu.
Teza o jego negatywnych skutkach dla zdrowia została udoku-
mentowana w bardzo licznych badaniach empirycznych i w chwili
obecnej związek ten jest traktowany prawie jako oczywisty, szcze-
gólnie jeżeli uważamy stres za czynnik ryzyka w różnych choro-
bach. Jako wybrane przykłady można podać eksperymenty Selyego
(1960), który zidentyfikował stres na podstawie patologicznych
zmian w narządach wewnętrznych, albo badania pokazujące, że
osoby doświadczające stresu częściej zapadają na zwykłe przezię-
bienie (Evans, Edgerton, 1991), czy też prace, w których wykazano
związek między stresem i nagłym zgonem spowodowanym zabu-
rzeniami układu krążeniowo-oddechowego (Rahe, Lind, 1971).
Szczególnie często badano związki między powodującymi stres
wydarzeniami życiowymi i stanem zdrowia, a otrzymane korelacje
były zazwyczaj istotne, chociaż bardzo zróżnicowane pod wzglę-
dem wartości (Kobasa, 1977). Trzeba jednak zdawać sobie sprawę
z tego, że przejście z poziomu rejestrowania zależności na poziom
wyjaśnienia jej mechanizmu wymaga określenia natury stresu.
W sposób najbardziej naturalny można by oczekiwać, że odpo-
wiedź na to pytanie będzie zawarta w definicji stresu proponowa-
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nej przez danego autora. Tymczasem z niewiadomych przyczyn
problem ten nie jest szczególnie szeroko podejmowany przez auto-
rów zajmujących się stresem, którzy najczęściej koncentrują swoją
uwagę na czynnikach wywołujących stres. Co więcej, przyczyny
stresu są zwykle istotnym elementem jego definicji (por. np. Hob-
foll, 1989). Można odnieść wrażenie, że niektórzy autorzy oraz
wielu psychologów praktyków przyjmuje „domyślną” definicję
stresu w kwestii jego natury. Jednocześnie wydaje się, że pomimo
sformułowania często bardzo różnych definicji, w większości wy-
padków psychologowie byliby bardzo zgodni w identyfikacji stre-
su. Kiedy zadalibyśmy pytanie, czy w danych okolicznościach
mamy do czynienia ze stresem, czy nie, otrzymalibyśmy podobne
odpowiedzi. Innymi słowy, można by powiedzieć, że w psycholo-
gii funkcjonuje ukryta teoria stresu. Sytuacja taka nie jest jednak
korzystna, bowiem stwarza duże ryzyko nieporozumień. Trzeba
również pamiętać, że stresem zajmują się nie tylko psychologowie,
ale także fizjologowie i lekarze, a ostatnio nawet przedstawiciele
nauk o zarządzaniu, gdzie funkcjonuje modny termin „stres organi-
zacyjny” (por. Kahn, Byosiere, 1992).

Psychologiczne opracowania o charakterze encyklopedycznym
ujmują stres w kategoriach odpowiedzi organizmu na okoliczności,
które są spostrzegane przez podmiot jako zagrażające. Używa się
w nich takich sformułowań, jak „reakcja adaptacyjna” (Auerbach,
1996), „systemowa reakcja umysłu i ciała” (Quick, Quick, Gavin,
2000) czy „stan angażujący emocjonalne i fizjologiczne reakcje”
(Fehr, 1996). Rozdziały poświęcone stresowi zawierają też dość
szerokie omówienie fizjologicznych mechanizmów stresu oraz
związków między stresem i chorobą. To, co się zatem najwyraźniej
zaznacza w tych opracowaniach w kwestii natury stresu, to zaak-
centowanie jego biologicznego charakteru, przy uwzględnieniu
czynników psychologicznych w genezie (ocena poznawcza), oraz
kontynuowanie sposobu myślenia Selyego. Z kolei The Dictionary
of Psychology Corsiniego (2002) podaje dwa znaczenia terminu
„stres”, uwzględniając dwie tradycje myślenia w psychologii. Pierw-
szym są siły działające na organizm, które zakłócają homeostazę,
w tym także są wymieniane sytuacje trudne, na przykład frustracja
czy deprywacja, drugim – stan fizycznego lub psychicznego prze-
ciążenia, który narzuca na jednostkę wymaganie przystosowania.
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1. Biologiczne ujęcie stresu

Omawiając biologiczne ujęcie stresu, trzeba oczywiście zacząć od
zreferowania stanowiska Selyego, badacza, który wprowadził poję-
cie stresu do fizjologii, a także po części do psychologii. Jest ono
w kwestii natury stresu dość jednoznaczne. Selye określił bowiem
stres jako „stan, który przejawia się swoistym zespołem, składają-
cym się z wszystkich nieswoistych zmian wywołanych w układzie
biologicznym” (Selye, 1960, s. 70). Mający pewne specyficzne
cechy zespół nieswoistych zmian jest jego zdaniem przejawem
stanu stresu, ale nie stresem jako takim. Zatem stres nie jest dla
niego tożsamy z reakcją alarmową, ogólnym zespołem przystoso-
wania (GAS – General Adaptation Syndrome) czy napięciem ner-
wowym, bo wszystkie te elementy są składowymi zespołu zmian
układu biologicznego, który to zespół jest przejawem pewnego
szczególnego, abstrakcyjnego stanu. Stres jest więc dla Selyego
konstruktem hipotetycznym, taką kategorią w fizjologii, jaką
w fizyce jest na przykład energia, a więc coś, z czego przejawami
mamy do czynienia w swoim doświadczeniu, a co w swej istocie
jest abstrakcyjnym pojęciem. W innym miejscu swej monografii
autor ten określił stres w podobny sposób, jako wspólny mianow-
nik wszystkich odczynów przystosowawczych ustroju (Selye,
1960). Podkreślał on bardzo wyraźnie, że nie można utożsamiać
zmian ze stanem, którego są one przejawami.

Wskaźnikami stresu były dla Selyego obserwowane zmiany
w narządach wewnętrznych, określane przez niego mianem „triady
stresu”, na które składały się: powiększenie kory nadnerczy,
zmniejszenie grasicy i węzłów chłonnych oraz owrzodzenie żołąd-
kowo-jelitowe. Zaobserwował je po raz pierwszy jako odpowiedź
organizmu na podanie dużej dawki hormonów egzogennych, sta-
nowiących dla organizmu czynnik zdecydowanie szkodliwy. Uży-
wając szczurów jako zwierząt doświadczalnych, Selye mógł łatwo
manipulować czynnikami wywołującymi stres i identyfikować zmia-
ny nim wywołane. Dlatego też szybko zaobserwował, że zmiany te
pojawiają się w odpowiedzi na działanie różnych toksycznych sub-
stancji, a także szoku termicznego czy dłuższego unieruchomienia
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zwierzęcia. W wypadku tego ostatniego czynnika mamy do czynie-
nia przede wszystkim z oddziaływaniem psychologicznym – unieru-
chomienie na kilka godzin nie jest czynnikiem biologicznie szkodli-
wym. Selye wykazał również, jak znaczące mogą być konsekwencje
zwiększonego wydzielania kortykoidów, określanych często jako
hormony stresu. Te spostrzeżenia doprowadziły do sformułowania
pojęcia „chorób somatycznych wywołanych stresem”, zwanych
przez Selyego „chorobami z przystosowania”, czyli został opisany
mechanizm oddziaływania stresu na stan somatyczny organizmu.
Jest rzeczą charakterystyczną, że Selye nie poświęcał wiele uwagi
mózgowym mechanizmom stresu, które stanowią istotę współcze-
snych biologicznych ujęć stresu. Można podejrzewać, że jednym
z istotnych powodów było to, że w czasie, kiedy Selye przeprowa-
dzał swoje badania, możliwości badania mózgu były jeszcze dość
ograniczone.

Psychologowie omawiający koncepcję Selyego dokonywali czę-
sto pewnego uproszczenia, utożsamiając stres w jego ujęciu
z ogólnym zespołem przystosowania (GAS) (Lazarus, Folkman,
1984; Hobfoll, 1989). Psychologowie praktycy mają też często po-
dobny pogląd na stres, utożsamiając go z nadmiernym napięciem
emocjonalnym i jego przejawami (por. np. Neidhardt, Weinstein,
Conry, 1996). Można oczekiwać, że takie właśnie jest „domyślne”
definiowanie stresu przez większość praktyków. Jest to o tyle zro-
zumiałe, o ile zajmowanie się przejawami stresu i ich konsekwen-
cjami stanowi dla nich jedno z głównych zadań. Selye myślał
o stresie w bardziej ogólnych i abstrakcyjnych kategoriach, widząc
w nim coś, czego od dawna poszukiwał, co mogło stanowić istotę
choroby jako takiej. Medyczne charakterystyki chorób koncentro-
wały się bowiem przede wszystkim na tym, co jest specyficzne dla
każdej z nich, a więc, co odróżnia jedną od drugiej, Selyego intere-
sowała jednak inna strona problemu, czyli te zmiany i procesy, które
są wspólne dla nich wszystkich, a więc stanowią istotę choroby.

Współczesna wiedza neurobiologiczna wskazuje, że strukturami
mózgowymi zaangażowanymi w procesie stresu są: wzgórze,
w którym następuje opracowanie sygnałów ze świata zewnętrzne-
go, kora sensoryczna, w tym przede wszystkim kora przedczołowa,
gdzie odbywa się złożone przetwarzanie i ewaluacja sygnałów,
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czyli procesy oceny poznawczej (Lovallo, 1997), hipokamp, ciało
migdałowate, odgrywające również bardzo ważną rolę w ocenie
sygnałów ze świata zewnętrznego oraz pośredniczące w urucha-
mianiu reakcji emocjonalnych i mechanizmów adaptacyjnych, oraz
podwzgórze, które koordynuje reakcje endokrynologiczne i serco-
wo-naczyniowe (por. rys. 1).

Podwzgórze jest elementem dwóch układów funkcjonalnych,
mających duże znaczenie w procesie stresu. Pierwszy to oś pod-
wzgórze – przysadka – nadnercza (HPA – hypothalamic-pituitary-
-adrenal) (Lovallo, Thomas, 2000). Rezultatem jej aktywności jest
wydzielanie kortyzolu, hormonu wytwarzanego przez korę nadner-
czy, istotnego dla wielu funkcji życiowych, takich jak choćby me-
tabolizm. W normalnych warunkach wydzielanie kortyzolu jest
regulowane mechanizmem negatywnego sprzężenia zwrotnego,
zapobiegającego jego nadmiernemu wytwarzaniu. Badania wska-
zują, że w mechanizmie tym bardzo istotną rolę odgrywa hipokamp
(Jacobson, Sapolsky, 1991). W stresie mechanizm ten ulega osła-
bieniu, co umożliwia wydzielanie zdecydowanie większej ilości
kortyzolu, a tym samym przygotowanie organizmu do funkcjono-
wania w warunkach nadzwyczajnych. Strukturą, która jest w dużej
mierze odpowiedzialna za tę zmianę, jest ciało migdałowate
(Munck, Guyre, Holbrook, 1984). Niestety, nadmierna ilość korty-
zolu w organizmie powoduje także uszkodzenie niektórych tkanek,
a w dłuższej perspektywie czasowej – zmiany chorobowe.

Drugi układ aktywny w mechanizmie stresu to oś podwzgórze
– sympatyczna część układu autonomicznego – nadnercza (SAM
– sympathetic-adrenal-medullary). Rezultatem aktywności tego
układu jest między innymi ogólne pobudzenie organizmu i wiele
zmian w narządach wewnętrznych, a także, przez stymulację rdze-
nia nadnerczy, wydzielanie adrenaliny i noradrenaliny oraz zwięk-
szenie częstości uderzeń serca i zmiany w przepływie krwi (więk-
sze ukrwienie mięśni szkieletowych) (Toates, 2001). Aktywność
obydwu układów ma przede wszystkim przygotować organizm do
zwiększonego wysiłku, zmobilizować siły w celu sprostania wy-
zwaniom otoczenia i przetrwania, przez zwiększenie siły, czujności
i wytrzymałości.
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Rysunek 1. Neurobiologiczny mechanizm stresu

(*)
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Jest rzeczą wartą szczególnego podkreślenia, że w świetle da-
nych neurobiologii, będąca istotą stresu nadmierna aktywacja
obydwu układów, osi HPA oraz SAM, może być wywołana czyn-
nikami zarówno natury biologicznej (np. niską temperaturą, uszko-
dzeniem tkanek), jak i psychologicznej (np. spostrzeganiem zagro-
żenia) (Lovallo, Thomas, 2000). Innymi słowy, ten sam zespół
zmian w naszym organizmie pojawia się w odpowiedzi na bardzo
różnego rodzaju niekorzystne czynniki. Wprawdzie w wypadku
czynników natury psychologicznej włączają się ośrodki korowe
związane z procesami poznawczymi, ale proces identyfikowany
jako stres pozostaje w swej istocie ten sam. Trzeba dodać, że już
Selye miał podobny pogląd w tej sprawie (Selye, 1960). Toates
(2001) z kolei podkreślił, że teoretyczna użyteczność terminu
„stres” polega na tym, iż obejmuje on zarówno psychologiczne, jak
i fizjologiczne czynniki wyzwalające.

W celu przedstawienia całości obrazu biologicznego mechani-
zmu stresu trzeba jeszcze wspomnieć o pewnych różnicach
w działaniu obydwu układów stresu, HPA i SAM. Otóż, o ile oś
HPA jest aktywizowana tylko w wypadku stresu, czyli pojawienia
się niekorzystnych dla organizmu czynników, zarówno natury
biologicznej, jak i psychologicznej, o tyle drugi układ (SAM) jest
aktywizowany również w wypadku sytuacji stanowiących pozy-
tywne źródło pobudzenia, na przykład intensywnego działania
w celu zdobycia nagrody. Ilustrację tego może stanowić ekspery-
ment opisany przez Lovallo i Thomasa (2000). Kiedy osoby bada-
ne wykonywały trudne zadanie angażujące czas reakcji, a błędy
popełniane przy jego wykonaniu były karane przez aplikację nie-
przyjemnego szoku elektrycznego, zaobserwowano u nich zwięk-
szony poziom kortyzolu (wskaźnik aktywności HPA) i noradrena-
liny (wskaźnik aktywności SAM). Natomiast kiedy badani wyko-
nywali takie samo zadanie, ale nie stosowano kar, a powodzenie
w ćwiczeniu było nagradzane niewielką sumą pieniędzy, obserwo-
wano jedynie zwiększenie poziomu noradrenaliny.

A zatem doświadczenie czegoś nieprzyjemnego, niekorzystne-
go, tak jak w opisanym eksperymencie kary za popełnienie błędu,
powoduje, że są aktywowane obydwa układy, HPA i SAM. W wa-
runkach przyjemnej mobilizacji, na przykład oczekiwania nagrody
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za wykonanie działania, aktywna jest jedynie oś SAM, a więc ma-
my do czynienia ze wzrostem pobudzenia, który nie jest tożsamy
ze stresem. Wyniki eksperymentu Lovallo i Thomasa wskazują
więc, że tylko aktywność osi HPA jest specyficzna dla stresu.
Z tego też powodu we współczesnych badaniach często używa się
poziomu kortyzolu jako fizjologicznego wskaźnika stresu (por. np.
Kunz-Ebrecht i in. 2004). Z kolei na poziomie teorii psychofizjolo-
gicznej stanowi to podstawę rozróżnienia aktywacji i stresu
(Lovallo, 1997).

Podobne rozróżnienie można znaleźć w koncepcji Thayera
(1989), który wskazuje dwa rodzaje pobudzenia, jedno energety-
zujące i pozytywne w subiektywnym odczuciu, powstające wtedy,
kiedy mobilizujemy się do jakiegoś działania (energetic arousal),
a drugie związane z nieprzyjemnie odczuwanym napięciem i lę-
kiem, kiedy organizm przygotowuje się na sprostanie zagrożeniom
(tense arousal). Charakteryzując ten drugi rodzaj, posłużył się on
nawet analogią do reakcji alarmowej w teorii Selyego. Obserwacje
Lovallo i Thomasa mają znaczenie także w kwestii istnienia tak
zwanego dobrego stresu albo korzystnego wpływu stresu na jed-
nostkę. Wydaje się, że przekonanie o istnieniu dobrego stresu wy-
nika z błędnego identyfikowania stresu w wypadku obserwowania
jedynie efektów aktywności sympatycznego układu nerwowego,
czyli wysokiej aktywacji. Wyniki eksperymentu Lovallo pokazują,
że wbrew temu, co twierdził na przykład w swoich późniejszych
pracach Selye (1977), nie każde wyzwanie stanowiące mobilizację
do działania powoduje stres. W sposób podobny do Selyego rozu-
mowali Holmes i Rahe, tworząc swoją skalę stresujących wydarzeń
życiowych, na jakiej umieścili zdarzenia, których istotę stanowiła
po prostu zmiana (na przykład zmiana miejsca zamieszkania) albo
takie, jak wybitne osobiste osiągnięcie (Holmes, Rahe 1967). Do-
piero wiele późniejszych prac pokazało, że niekorzystne skutki
mają przede wszystkim zdarzenia o charakterze negatywnym
(Thoits, 1983).
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2. Psychologiczne ujęcie stresu

O ile w naukach biologicznych stanowisko w sprawie natury stresu
jest dość jednolite i jednoznacznie wyrażone, o tyle w psychologii
mamy do czynienia ze znacznym zróżnicowaniem poglądów. Trochę
może dziwić, że rozbieżnościom tym nie zapobiegło to, iż termin
„stres” został przez psychologię przejęty właśnie z fizjologii. Można
by powiedzieć, nieco żartobliwie, że po tym, jak termin ten pojawił się
w psychologii, zaczął żyć swoim własnym życiem. Tradycyjny po-
dział teorii stresu, którego podstawą są twierdzenia dotyczące jego
natury, wymienia trzy grupy koncepcji, ujmujące stres albo jako ne-
gatywny czynnik zewnętrzny, albo jako stan, czy lepiej reakcję orga-
nizmu, albo jako relację podmiot – otoczenie, które to ujęcie w pew-
nym sensie łączy dwa poprzednie (Łosiak, 1994). Pierwsza z wymie-
nionych koncepcji należy już raczej do historii, natomiast pozostałe
rozwijają się przez cały czas.

Lazarus w swojej bardzo dobrze znanej definicji stresu określa
go jako

szczególny rodzaj relacji pomiędzy jednostką i otoczeniem, który jest
przez jednostkę oceniany jako nadwerężający lub przekraczający jej
możliwości i zagrażający jej dobru (Lazarus, Folkman, 1984, s. 19).

Tak więc na pytanie, czym jest stres, Lazarus odpowiada, że jest
to pewnego rodzaju relacja podmiot – otoczenie, a tym, co z niej
czyni stres, są procesy poznawcze jednostki. Stres jest więc
w swojej istocie czymś bardzo abstrakcyjnym, ale jeżeli zastano-
wić się nad pojęciem pokrewnym do relacji podmiot – otoczenie,
to przychodzi na myśl kategoria sytuacji. Wśród nielicznych teo-
retyków psychologii, którzy zajmowali się sytuacją człowieka,
można wymienić Lewina i Tomaszewskiego. Lewin przedstawiał
sytuację jako pole aktywności podmiotu i próbował opisywać
działanie człowieka w polu sytuacji za pomocą matematycznych
formuł, używając pojęcia wektora (Lewin, 1938 za: Atkinson,
1964). Lewin podkreślał również bardzo wyraźnie psychologiczny
charakter sytuacji, czyli to, czym jest ona dla danej jednostki
w określonym czasie. Można by powiedzieć, że mówił o sytuacji,
która jest oceniana przez podmiot, a więc o jej subiektywnym
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aspekcie. Lewin opisał w swojej pracy następujący przypadek.
Samotny jeździec szukał zimą, w nocy, drogi na pustkowiu.
W pewnym momencie dostrzegł odległe światło domostwa, za
szerokim pasem płaskiej przestrzeni pokrytej białym śniegiem.
Ruszył więc wprost na światło, w poprzek białego pasa, i dopiero
po przybyciu na miejsce dowiedział się, że przejechał zamarznięte
jezioro. Zdaniem Lewina, jeździec był wprawdzie w sytuacji po-
ważnego zagrożenia, ale nie reagował strachem, ponieważ tego
zagrożenia nie widział. Innymi słowy, Lewin postulował, że nasze
zachowania, reakcje emocjonalne, są odpowiedzią na sytuację taką,
jaką spostrzegamy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na podo-
bieństwo poglądów Lazarusa, który mówił o relacji podmiot – oto-
czenie, która jest przez podmiot oceniana w określonych katego-
riach, a od tej oceny zależy, czy mamy do czynienia ze stresem,
czy nie. Zdaniem Tomaszewskiego, sytuacja człowieka to układ
jego wzajemnych stosunków z innymi elementami jego środowiska
w określonym momencie czasu (Tomaszewski, 1975). Widać więc
wyraźnie, że to, co Lazarus określa mianem relacji podmiot – oto-
czenie, było przez innych autorów opisywane jako sytuacja. Idąc
dalej tą drogą rozumowania, dochodzimy do wniosku, że Lazarus
utożsamia stres z sytuacją trudną, mówiąc o przekroczeniu możli-
wości jednostki i zagrożeniu. Oczywiście trzeba dodać, że sytuacja
jest ujmowana w kategoriach subiektywnych, a więc tak, jak jest
spostrzegana i oceniana przez jednostkę, co wyraźnie podkreślał
wcześniej w swojej teorii Lewin. Dla Lazarusa stres nie jest więc
procesem biologicznym, co więcej, nie jest też procesem psychicz-
nym, ale pewnym układem związków człowieka z otoczeniem.
Takie ujęcie sprawia, że badanie stresu staje się niezwykle trudne
i raczej nie może być on zmienną w badaniach empirycznych,
o czym zresztą wspominał sam Lazarus, proponując, aby terminu
„stres” używać jako określenie pewnej dziedziny czy obszaru ba-
dań (Lazarus, Folkman, 1984). Stanowisko takie na pewno rozcza-
rowuje wielu opierających się na jego teorii badaczy w obszarze
psychologii zdrowia, gdzie problem relacji między stresem i chorobą
jest jednym z podstawowych. Wydaje się jednak, że stres przed-
stawiony w takich kategoriach można próbować ujmować badaw-
czo w podobny sposób, w jaki uwzględnia się w analizach sytuację.
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Przykładem mogą być skale szacunkowe do badania oceny sytuacji
(Łosiak, 1994).

Stanowisko Lazarusa w kwestii natury stresu pozostaje wciąż
dość odosobnione. Popularność jego teorii wynika, jak się wydaje,
raczej z podejścia poznawczo-procesualnego, wprowadzenia i do-
określenia przez niego trzech form oceny poznawczej oraz scha-
rakteryzowania radzenia sobie, ujmowanego w kategoriach proce-
su. O wiele bardziej rozpowszechniony pogląd na naturę stresu
ujmuje go jako szczególnego rodzaju stan organizmu, a więc, moż-
na powiedzieć, że jest kontynuowane, w ogólnym zakresie, podej-
ście Selyego.

Definiowanie stresu w kategoriach stanu czy reakcji jest
wprawdzie częste, ale rzadko w tych definicjach poświęca się wiele
uwagi jego pełniejszemu dookreśleniu, zwykle sprawę załatwia
ogólne stwierdzenie tego, czym jest stres. Wyjątkiem w tym zakre-
sie może być definicja stresu zaproponowana przez Strelaua
(1996). Jego zdaniem, stres to:

stan, charakteryzowany [...] przez silne emocje negatywne, takie jak
strach, lęk, złość, wrogość, a także inne stany emocjonalne wywołujące
dystres oraz sprzężone z nimi zmiany fizjologiczne i biochemiczne, ewi-
dentnie przekraczające bazalny poziom aktywacji (Strelau, 1996, s. 92).

Obraz tego, czym jest stres, jest w tym wypadku pełny, można
powiedzieć, że jest to zespół zmian w naszym organizmie, obej-
mujący negatywne emocje i towarzyszące im zmiany fizjologiczne.
Należy także podkreślić ostatnią część definicji, która wskazuje, że
stres nie może być czymś normalnym czy korzystnym dla jed-
nostki, mamy bowiem w razie jego występowania do czynienia
z wyraźnym przekroczeniem podstawowego poziomu aktywacji.
Kwestia ta ma duże znaczenie z punktu widzenia różnic indywi-
dualnych, a w szczególności temperamentu i zapotrzebowania na
stymulację. Problem ten zostanie omówiony szerzej w części po-
święconej genezie stresu. Podobne, chociaż bardziej ogólne,
sformułowanie dotyczące natury stresu można znaleźć w pracy
Ratajczak (1996), w której stres jest określony jako stan emocjo-
nalny, albo stan napięcia, odczuwany przez jednostkę jako przykry
i zakłócający aktywność.
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Powstała w podobnym czasie propozycja teoretyczna Hintona
i Burtona (1997) określa stres mianem stanu psychicznego (mental
state), którego bezpośrednimi następstwami (albo przejawami) są
reakcje emocjonalne i fizjologiczne oraz procesy poznawcze o cha-
rakterze radzenia sobie ze stresem, takie jak zaprzeczanie, a także
osłabienie procesów motywacyjnych. Spojrzenie Hintona i Burtona
na naturę stresu jest więc, ogólnie rzecz ujmując, podobne do spoj-
rzenia Strelaua, chociaż można także zauważyć różnice. Hinton
i Burton nieco bardziej podkreślają psychiczną i poznawczą naturę
stresu, co wiąże się również ze sprawą czynników go wywołują-
cych. Charakterystyczne, że proponują oni używanie w stosunku
do stresu, tak jak go ujmują, nowego terminu „psystress”, aby od-
ciąć się w ten sposób od wieloznaczności pojęcia „stres”.

Stanowisko Hobfolla w kwestii natury stresu jest bardzo zdaw-
kowe, ograniczył się on bowiem w swojej definicji stresu psycho-
logicznego do ogólnego określenia go jako reakcji jednostki na
pewne szczególne warunki środowiska (Hobfoll, 1989), bez bliż-
szego scharakteryzowania. Można się tylko domyślać, że Hobfoll,
używając terminu „reakcja”, traktuje naturę stresu w kategoriach
stanu, który przejawia się wieloma zmianami, także o charakterze
reakcji emocjonalnych. Potwierdzeniem tych przypuszczeń może
być sposób operacjonalizowania przez niego w badaniach empi-
rycznych stresu w kategoriach negatywnych emocji, lęku i depresji
(Hobfoll, Lilly, 1993).

Szczególny charakter mają poglądy na naturę stresu zapropo-
nowane przez Aptera (1991), określane przez niego mianem „teorii
strukturalno fenomenologicznej”. Wprawdzie znowu badacz kon-
centruje się w niej bardziej na genezie stresu, ale wspomina
o dwóch rodzajach stresu. Jeden to stres napięcia, rodzaj nieprzy-
jemnego doznania, będący odpowiedzią na przeżywanie rozbieżno-
ści między doświadczeniem i oczekiwaniami. Będące efektem tej
rozbieżności napięcie (tension) nie ma w tym wypadku nic wspól-
nego z pobudzeniem czy aktywacją. Zgodnie z zasadą odwracalno-
ści w ujmowaniu doświadczenia motywacyjnego, to samo do-
świadczenie, na przykład szybka jazda samochodem, może być
uchwycone w kategoriach poszukiwania stymulacji, i wtedy nie
powoduje stresu napięcia, albo może być ujmowane w kategoriach
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lęku i unikania stymulacji, co w konsekwencji powoduje stres na-
pięcia. Drugi rodzaj stresu to stres wysiłku, pojawiający się
w momencie uruchomienia i kontynuowania działania zmierzają-
cego do zredukowania rozbieżności między doświadczeniem
i oczekiwaniami. Zgodnie ze stanowiskiem Aptera, stres nie jest
czymś jednolitym w swej naturze, a propozycja wyodrębnienia
stresu związanego z wysiłkiem nasuwa skojarzenia z badaniami na
temat stresu pracy czy zjawiska wypalenia zawodowego.

Opublikowana niedawno w pełnej formie poznawczo-aktywa-
cyjna teoria stresu Ursina i Eriksena (2004) utożsamia reakcję stre-
sową z aktywacją, będącą niespecyficzną reakcją alarmową, której
istotę stanowi wzrost pobudzenia mózgu. Stres nie jest jednak dla
nich zjawiskiem tylko fizjologicznym, podkreślają oni bowiem, że
zwiększenie aktywacji jest, dzięki sygnałom docierającym zwrot-
nie do mózgu, odczuwane przez podmiot, co daje odczucie stresu
(feeling of being stressed). W swojej teorii autorzy rozróżnili wy-
raźnie cztery, jak to określili, aspekty stresu. Po pierwsze, bodźce
wywołujące stres, czyli stresory, po drugie, ich subiektywne do-
świadczenie przez podmiot, po trzecie, niespecyficzny wzrost po-
budzenia, czyli aktywację będącą reakcją stresową i, po czwarte,
jej odczucie przez podmiot. W interesującej nas tutaj kwestii natury
stresu można powiedzieć, że dla Ursina i Eriksena stres jest fizjo-
logiczną aktywacją, której towarzyszy subiektywne odczucie pod-
miotu. W teorii tej podkreślono również bardzo wyraźnie adapta-
cyjny charakter stresu, będącego ogólną odpowiedzią organizmu na
zmiany i wyzwania w otoczeniu. Warto również zwrócić uwagę, że
autorzy sformułowali swoją teorię w taki sposób, aby można było
ją zastosować w opisie i wyjaśnianiu procesów adaptacyjnych za-
równo człowieka, jak i zwierząt. W tym ostatnim przypadku nale-
ży, ich zdaniem, oczywiście zrezygnować z tego elementu stresu,
jakim jest jego świadome odczucie. Istotnym elementem teorii
Ursina i Eriksena jest opisanie poznawczego mechanizmu urucha-
miania reakcji stresowej oraz oryginalne ujęcie radzenia sobie ze
stresem, co zostanie szerzej omówione w kolejnych rozdziałach.
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3. Rodzaje stresu

W literaturze psychologicznej funkcjonuje kilka terminów związa-
nych ze stresem, któremu to pojęciu towarzyszy często dodatkowe
określenie. I tak bardzo często pojawia się termin „stres psycholo-
giczny”, obok „stresu fizjologicznego” czy „organizacyjnego”.
Wynikałoby z tego, że mamy do czynienia z co najmniej trzema
rodzajami stresu, które to zjawiska w sposób wyraźny i znaczący
różnią się od siebie. Kryteria rozróżnienia tych stanów są sformu-
łowane mniej lub bardziej wprost i wydaje się, że można mówić
o dwóch ich rodzajach. Pierwszy bierze pod uwagę charakter czyn-
ników wywołujących stres. Zdaniem Lovallo (1997), możemy
mówić o stresie psychologicznym, kiedy jest on wywołany przez
czynniki natury psychologicznej, zdarzenia w naszym życiu i ich
interpretacje, i stresie fizjologicznym (autor używa terminu physi-
cal – fizyczny), kiedy działają czynniki o charakterze fizycznym,
takie jak zimno czy substancje toksyczne. Mamy więc propozycję
rozróżnienia rodzajów stresu, która wydaje się jednoznaczna
i umożliwiająca wytyczenie ostrego podziału. Problem zaczyna się
jednak pojawiać wtedy, kiedy weźmiemy pod uwagę takie zdarze-
nie, jak na przykład złamanie nogi. Z jednej strony mamy do czy-
nienia z poważnym uszkodzeniem i urazem tkanek, co z definicji
jest źródłem stresu fizjologicznego, z drugiej strony mamy trau-
matyczne przeżycie i jego konsekwencje, w postaci chociażby
niemożności lub utrudnienia realizacji ważnych dążeń, a więc stres
typowo psychologiczny. Podobny problem klasyfikacyjny pojawi
się w razie wystąpienia jakiejkolwiek poważnej choroby soma-
tycznej. Selye, chcąc wytworzyć stan stresu u szczurów, stosował
w swoich badaniach kilkugodzinne unieruchomienie, przez przywią-
zanie łap zwierzęcia do dużej deski (Selye, 1960). Ta procedura na-
suwa wyraźne skojarzenie ze średniowieczną karą zakucia w dyby,
stosowaną zresztą niewątpliwie dlatego, że musiała być czymś bar-
dzo nieprzyjemnym. Bardzo dotkliwy charakter ma również prze-
bywanie pacjenta, przez długi czas i nieprzerwanie, w łóżku ze
względu na poważną chorobę. I znowu pojawia się problem klasyfi-
kacji stresu – jest on jednocześnie psychologiczny (ograniczenie
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swobody ruchów) i fizjologiczny (szkodliwe sztywnienie mięśni).
Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę twierdzenie o niespecyficzno-
ści reakcji stresowej, a więc to, że stres jest taką samą odpowiedzią
na wszelkiego typu negatywne oddziaływania, czy to psychologicz-
ne, czy fizjologiczne (Selye, 1960; Lovallo, 1997; Toates, 2001), to
proponowane przez Lovallo kryterium staje się bezużyteczne i bra-
kuje argumentów uzasadniających rozróżnienie dwóch rodzajów
stresu.

Podobnie rzecz ma się w wypadku pojęcia stresu organizacyj-
nego, które jest używane odnośnie do stresu wywołanego czynni-
kami tkwiącymi w organizacji, na przykład nadmiernym obciąże-
niem pracą, sprzecznymi wymaganiami albo rywalizacją (Kahn,
Byosiere, 1992). Znowu mamy do czynienia z terminem, który
oznacza stres wywołany pewną określoną klasą czynników. Do-
kładnie rzecz ujmując, stres organizacyjny trzeba by uznać za
subkategorię stresu psychologicznego. Wprawdzie wywoływany
przez różne czynniki, to jednak stres jako taki jest we wszystkich
przypadkach taki sam. W modelu stresu organizacyjnego zapro-
ponowanym przez Kahna i Byosiere występują, między innymi,
takie elementy, jak ocena poznawcza, reakcje fizjologiczne
i emocjonalne.

Inne kryterium rozróżnienia stresu biologicznego i psycholo-
gicznego pojawiło się w pracy Cofera i Appleya (1972). Ich zda-
niem, stres psychologiczny jest pojęciem szerszym niż stres biolo-
giczny, obejmuje bowiem, obok niego, także zespół okoliczności,
które go wywołały, warunki poprzedzające uwikłanie się organi-
zmu w stres biologiczny. Autorzy mówili o tych warunkach
w ogólnych kategoriach, jako o interakcji organizmu i środowiska,
dając tym samym świadectwo relacyjnego myślenia o stresie. Jeśli
chodzi o samo kryterium rozróżnienia rodzajów stresu, to wydaje
się, że Cofer i Appley chcieli podkreślić, że w wypadku stresu psy-
chologicznego jest zaangażowanych więcej procesów, głównie
związanych z poznawczym opracowaniem poszczególnych aspek-
tów sytuacji, co czyni go bardziej złożonym niż stres biologiczny,
wywołany najczęściej pojedynczym szkodliwym czynnikiem.

Inna, często występująca w literaturze, propozycja rozróżnienia
stresu psychologicznego i fizjologicznego bierze pod uwagę cha-
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rakter procesów psychicznych i fizjologicznych (Wheaton, 1996;
Kaplan, 1996; Lazarus, 1990; Lazarus; Folkman, 1984). Zgodnie
z nią, to, co się dzieje w sferze procesów psychicznych, poczucie
zagrożenia czy niepowodzenia, doświadczane negatywne uczucia,
ocena sytuacji, stanowi stres psychologiczny, natomiast towarzy-
szące temu procesy fizjologiczne w naszym organizmie są stresem
fizjologicznym. Mamy więc w tym wypadku spojrzenie na stres
jako na proces przebiegający na różnych poziomach, wprawdzie
wzajemnie oddziałujących na siebie, ale w pewnym zakresie nie-
zależnych. Dają się tutaj zauważyć ślady myślenia, które można by
określić mianem dualistycznego, a tym samym mało użytecznego
we współczesnej holistycznej psychologii zdrowia. Ściślej rzecz
biorąc, niekonsekwentne wydaje się w ujęciu holistycznym używa-
nie terminu „stres psychologiczny” jako czegoś innego niż „fizjo-
logiczny”. Dopóki mówi się ogólnie o stresie, nie ma sprzeczności.

Na zakończenie niniejszego podrozdziału trzeba by jeszcze
wymienić termin „stres psychospołeczny”, wprowadzony przez
Kaplana (1996). Używał on go odnośnie do uwarunkowanych
społecznie procesów psychologicznych wywołujących u jednostki
negatywny stan emocjonalny, zwany przez autora psychologicz-
nym, albo subiektywnym, dystresem (psychological distress). Stan
dystresu może być jego zdaniem spowodowany także przez inne
czynniki, takie jak odczucie nadkwaśności w żołądku czy prosta
stymulacja sensoryczna, ale wtedy nie mamy do czynienia ze stre-
sem psychospołecznym, którego istotę stanowią zjawiska psycho-
społeczne, mające symboliczne znaczenie dla jednostki, a więc na
przykład negatywna ocena własnych właściwości czy zachowań,
albo rezultatów działań innych osób. Kaplan uważał zatem, że stres
psychospołeczny jest subkategorią determinant psychologicznego
dystresu (negatywnego afektu). Mamy więc w jego koncepcji do
czynienia z wyraźnym rozróżnieniem procesów psychicznych sta-
nowiących uwarunkowania dystresu i negatywnego stanu emocjo-
nalnego, czyli właśnie dystresu, będącego reakcją na te procesy.
Stres psychospołeczny jest więc tak zdefiniowany, że w większości
innych ujęć stresu byłby uznany za przyczynę stresu, który zazwy-
czaj jest rozumiany podobnie do tego, co Kaplan nazywa dystre-
sem. Sposób charakteryzowania przez Kaplana stresu psychospo-
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łecznego nasuwa skojarzenia z ujęciami relacyjnymi, na przykład
Lazarusa. Wspólne z Lazarusem jest również stanowisko Kaplana
w kwestii podstawowego znaczenia psychologicznych procesów
kategoryzacji i ewaluacji sytuacji. Kaplan podkreślał jednak, że jego
koncepcja, mająca bardziej socjologiczny charakter, koncentruje się
przede wszystkim na psychospołecznych czynnikach powodujących
dystres, a mniej na psychologicznych procesach, takich jak ocena
poznawcza, które pośredniczą w tym oddziaływaniu.

4. Relacja między stresem i emocjami

W rozważaniu natury stresu bardzo ważną kwestią wymagającą
rozstrzygnięcia jest relacja między stresem a emocjami. Intui-
cyjnie wydaje się oczywiste, że związek ten jest bardzo silny,
szczególnie w wypadku emocji negatywnych. Stres jest zazwyczaj
traktowany jako nieprzyjemne, awersyjne doświadczenie, a jedną
z podstawowych funkcji emocji jest sygnalizowanie tego, co jest
dla nas korzystne, a co niekorzystne (LeDoux, 2000). Stąd też ko-
jarzenie stresu z negatywnymi emocjami, pojawiające się w wielu
definicjach lub modelach stresu (por. np. Strelau, 1996; Hinton,
Burton, 1997; Kaplan, 1996). Także w obszarze badań empirycz-
nych używa się negatywnych emocji, takich jak lęk, smutek czy
gniew, jako wskaźników stresu (Hobfoll, Lilly, 1993). Twierdzenia
dotyczące negatywnych przeżyć emocjonalnych wchodzą w skład
kwestionariuszy mierzących stres (por. np. Lemyre, Tessier, Fil-
lion, 1991). Tutaj drobna uwaga na marginesie. Otóż fakt, że nie
spotyka się w pracach empirycznych pozytywnych emocji używa-
nych jako wskaźników stresu świadczy także o tym, że istnienie
tak zwanego dobrego stresu jest bardzo wątpliwe. Podsumowując,
łączenie stresu i negatywnych emocji jest sprawą oczywistą
i w pełni uzasadnioną, ale po głębszym zastanowieniu rodzi się
pytanie o charakter tego związku.

Analizując literaturę, można zauważyć, że najbardziej rozpo-
wszechniony pogląd w tej sprawie jest taki, iż negatywne emocje
traktuje się jako bezpośrednie następstwa stanu stresu. Podstawą
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takiego rozumowania jest prawdopodobnie przyjęcie funkcjono-
wania mechanizmu, o którym wspomniałem wcześniej. Pojawienie
się negatywnych reakcji emocjonalnych jest spowodowane nie-
przyjemnym doznaniem, jakim jest stan stresu. Dobrym przykła-
dem może być tutaj model stresu zaproponowany przez Hintona
i Burtona (1997), według którego reakcje emocjonalne są jednym
z bezpośrednich następstw stanu stresu. Można się spodziewać,
zgodnie z rozumowaniem przedstawionym wcześniej, że istnienie
podobnej relacji między emocjami a stresem zakłada Hobfoll. Taki
punkt widzenia przyjęli też Kaplan (1996) i Wheaton (1996). Po-
dobnie w teorii Aptera (1991) uważa się, że negatywne emocje są
bezpośrednimi następstwami jednego z dwóch rodzajów stresu,
tego, który określa on mianem stresu-napięcia, wynikającego
z przeżywania rozbieżności między doświadczeniem i oczekiwa-
niami.

Jako bezpośrednie następstwa stresu, ale w szczególny sposób,
są również traktowane emocje w relacyjnej teorii Lazarusa (Laza-
rus, 1999; Folkman, Lazarus, 1988a). Odmienność jego podejścia
wynika z ujmowania stresu jako szczególnego rodzaju relacji pod-
miot – otoczenie oraz traktowania oceny poznawczej jako integral-
nej części emocji. W takim ujęciu emocje są doświadczane przez
podmiot w momencie, kiedy relacja podmiot – otoczenie jest oce-
niana jako niekorzystna, na przykład zagrożenie. Można powie-
dzieć, że dla Lazarusa emocje, których składnikiem jest ocena po-
znawcza, definiują stres, który jest relacją podmiot – otoczenie,
ocenianą jako niekorzystna. Emocje są zatem nie tylko bezpośred-
nimi następstwami stresu, ale decydują także o tym, czy mamy do
czynienia ze stresem, czy nie. W pracy podsumowującej swoje
idee, Stress and Emotion. A New Synthesis, Lazarus (1999) bardzo
dobitnie podkreślał ścisłe powiązanie stresu i emocji, które są
wprawdzie różnymi procesami, ale w praktyce, w doświadczeniu,
trudnymi do rozdzielenia. Dla porządku trzeba dodać, że Lazarus
mówił o trzech powiązanych ściśle ze sobą procesach, oprócz stre-
su i emocji wymieniając jeszcze radzenie sobie ze stresem, ale
z punktu widzenia tego rozdziału ważne jest, co mówił o związ-
kach stresu i emocji.
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Przykładem innego stanowiska są koncepcje, w których twier-
dzi się, że negatywne emocje są składnikami zespołu zmian stano-
wiących stres. W takim sensie Strelau (1996) używa w swojej defi-
nicji stresu sformułowania, iż jest to stan charakteryzowany przez
silne emocje negatywne. A więc emocje są traktowane jako inte-
gralna część stresu, jego natura jest określona przede wszystkim
przez negatywne emocje. W tym momencie może się pojawić uza-
sadnione pytanie, czy i na ile stres jest czymś więcej niż negatywne
emocje, czy aby nie można go do nich sprowadzić. Zdaniem Stre-
laua, który nie jest zwolennikiem takiego zabiegu, w stresie obok
emocji mamy także do czynienia ze wzrostem poziomu aktywacji,
co decyduje o jego specyfice. To rozstrzygnięcie nie jest jednak do
końca przekonujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że aktywacja
jest elementem składowym emocji. Chyba że byłaby to taka akty-
wacja, która pojawia się niezależnie od nich, na przykład towarzy-
sząca procesom motywacyjnym.

Szczególne miejsce w kwestii relacji między stresem i emocja-
mi zajmuje propozycja teoretyka emocji, Scherera (1985). Wyraził
on oryginalny pogląd, według którego to stres jest następstwem
negatywnych emocji, a nie odwrotnie. Zgodnie z jego rozumowa-
niem, stres jest nierozładowaną, przedłużającą się emocją. Mecha-
nizm stresu wygląda następująco. Najpierw, pod wpływem rozma-
itych czynników wyzwalających, wydarzeń w otoczeniu i ich in-
terpretacji, pojawiają się negatywne emocje, takie jak lęk, gniew
czy smutek, a następnie, jeżeli z jakichś powodów, na przykład
przedłużającego się zakłócenia równowagi systemu, emocje te
trwają dłużej, przechodzą w stan stresu. Stres jest więc pewną od-
mianą normalnej reakcji emocjonalnej. Konsekwencją takiego zde-
finiowania stresu jest przyjęcie istnienia różnych jego rodzajów, na
przykład stresu-lęku czy stresu-gniewu. Twierdzenie Scherera,
zgodnie z którym przedłużająca się negatywna emocja przechodzi
w stan stresu, wymaga jeszcze określenia kryterium, kiedy to
przejście następuje. Autor proponuje dwa rozstrzygnięcia tej kwe-
stii. Po pierwsze, mówi o czasie typowym czy normalnym dla
trwania danej emocji, ale wydaje się, że dokładniejsze ustalenie
takiego czasu byłoby bardzo trudne. Po drugie, wspomina o nie-
możności uzyskania nowej równowagi na innym poziomie funk-
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cjonowania, co także nie jest zbyt precyzyjnym kryterium. Tak
więc ciekawa propozycja, zwracająca uwagę na czynnik czasu
w stresie, ujmująca go jako zbyt długo trwającą emocję, nie zawie-
ra jednoznacznego określenia, kiedy emocja przechodzi w stres,
a tym samym brakuje sformułowania, czym jedno różni się od dru-
giego.

Istotny wkład w zrozumienie i określenie relacji między stresem
i emocjami wnoszą dane fizjologiczne dotyczące neurobiologicz-
nego mechanizmu emocji. Wskazują one jednoznacznie, że w wy-
padku emocji, podobnie jak w wypadku stresu, mamy do czynienia
z aktywacją dwóch osi: sympatycznej części autonomicznego
układu nerwowego (SAM) oraz osi podwzgórze – przysadka – kora
nadnerczy (HPA) (Bradley, 2000), co manifestuje się wydziela-
niem adrenaliny, noradrenaliny oraz kortykoidów, takich jak korty-
zol. Tradycyjnie w badaniach nad emocjami koncentrowano się na
wskaźnikach aktywacji sympatycznego układu nerwowego, takich
jak na przykład przyspieszenie akcji serca, ale współczesna wiedza
psychofizjologiczna pokazuje, że aktywacja osi HPA jest równie
charakterystyczna dla emocji. Mówimy tutaj ogólnie o emocjach,
nie biorąc pod uwagę ich zróżnicowania, jednak dane fizjologiczne
wskazują, że mechanizm opisany powyżej dotyczy przede wszyst-
kim emocji negatywnych (Bradley, 2000). W wypadku emocji
pozytywnych mechanizm jest nieco odmienny, większą rolę przy-
pisuje się parasympatycznej części autonomicznego układu ner-
wowego, chociaż współczesna psychofizjologia nie jest skłonna
łączyć kategorycznie walencji emocji z aktywnością jednego z tych
dwóch układów. Konkludując, na poziomie mechanizmów fizjolo-
gicznych w zasadzie nie ma różnic między stresem a negatywnymi
emocjami. Nawet jeżeli będziemy twierdzić, że nie są one tożsame,
to na pewno musimy zaakceptować pogląd, że są sobie bardzo bli-
skie, że łączy je bardzo wiele. Zatem wiedza psychofizjologiczna
potwierdza intuicyjne przekonanie oraz obserwacje psychologiczne
o ścisłych związkach stresu i negatywnych emocji.



31

5. Natura stresu – ujęcie ewolucyjne

Zostanie teraz przedstawiony pogląd na naturę stresu i jego defini-
cja, które można określić mianem ujęcia ewolucyjnego. Określenie
to wynika przede wszystkim z przyjęcia tezy o adaptacyjnej funkcji
zachowań i procesów psychicznych, które kształtowały się w toku
ewolucji człowieka (Buss, 2001; Cosmides, Tooby, 2000). Adapta-
cyjna funkcja stresu wydaje się bezsporna, a początki spojrzenia na
stres pod tym kątem są bardzo wyraźnie widoczne już u twórcy
pojęcia – Selyego. Od tego czasu, wprawdzie w różny sposób, ale
w zasadzie wszyscy badacze traktowali stres w ścisłym związku
z adaptacją. Bardzo mocno zaakcentowano ten związek w teorii
Ursina i Eriksena (2004), o czym była mowa wcześniej.

Wprawdzie głównym celem psychologii ewolucyjnej jest wyja-
śnienie społecznych zachowań człowieka, uwzględniające ewolu-
cję zachowań zmierzających do rozwiązania problemów społecz-
nych, ale proponuje ona pewien sposób myślenia o procesach psy-
chicznych i zachowaniach, który w wypadku stresu jest bardzo
użyteczny. Psychologia ewolucyjna pokazuje bowiem, że wiele
mechanizmów zachowania zostało ukształtowanych na wcześniej-
szych etapach ewolucji gatunku ludzkiego i utrwaliło się jako sku-
teczne sposoby rozwiązywania ówczesnych problemów adaptacyj-
nych człowieka. Przykładem mogą być twierdzenia Tooby’ego
i Cosmides dotyczące emocji. Zgodnie z ich podejściem, emocje są
procesami koordynującymi przebieg innych procesów psychicz-
nych, takich jak spostrzeganie czy uwaga, oraz biologicznych, jak
ukrwienie poszczególnych narządów i tkanek, ukształtowanymi
w wyniku pojawiania się powtarzających się sytuacji i zdarzeń,
które wymagały od organizmu wysiłku adaptacyjnego (Cosmides,
Tooby, 2000). Innymi słowy, emocje są ukształtowanymi w pro-
cesie ewolucji adaptacjami, które miały rozwiązywać pewne po-
wtarzające się w doświadczeniu jednostki problemy adaptacyjne.
Patrząc z perspektywy problemu, któremu jest poświęcona niniej-
sza książka, warto zwrócić uwagę, że twierdzenia tego rodzaju
można w równym stopniu odnieść do stresu.
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Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że stres, podobnie jak emo-
cje, jako mechanizm wykształcony w toku ewolucji, działa na bar-
dziej podstawowym poziomie niż opisywane przez psychologię
ewolucyjną mechanizmy zachowań społecznych, jest on często
częścią składową tych procesów. Jeżeli rozpatrzymy na przykład
dążenie do utrzymania pozycji społecznej czy poszukiwanie part-
nera, to stres pojawia się w momencie, kiedy dzieje się coś nieko-
rzystnego z punktu widzenia tych dążeń. Jego adaptacyjność pole-
ga wtedy na mobilizowaniu sił organizmu do przeciwdziałania
niekorzystnym czynnikom. Wydaje się również, że prawdziwa,
a raczej pierwotna natura stresu polegała przede wszystkim na mo-
bilizowaniu organizmu do zwalczania niebezpieczeństwa, a więc
do walki o byt.

Sformułowanie ewolucyjnej koncepcji stresu wiązało się
z przyjęciem dwóch postulatów. Pierwszy wynikał z refleksji,
zgodnie z którą, jak pokazało wiele badań, stres pojawia się w bar-
dzo podobnej formie również u zwierząt. Wystarczy sobie uzmy-
słowić fakt, że pionier badań nad stresem, Selye, przeprowadził
większość eksperymentów na szczurach, a ich wyniki dały mu
podstawę do stworzenia teorii stresu stosującej się także do ludzi
(Selye, 1960). Nie wyklucza to oczywiście twierdzenia, że stres
doświadczany przez człowieka ma pewien szczególny charakter,
przede wszystkim ze względu na udział świadomości. Istnieją za-
tem argumenty wskazujące, że koncepcja stresu powinna być tak
sformułowana, żeby ujmowała człowieka i zwierzęta, ale jednocze-
śnie obejmowała człowieczy i psychiczny wymiar doświadczenia
stresu. Stanowi to pierwszy postulat. Jednym z nielicznych do tej
pory przykładów takiego ujęcia problemu stresu jest poznawczo-
-aktywacyjna teoria stresu Ursina i Eriksena (2004). Perspektywa
ewolucyjna w spojrzeniu na stres ma, jak się wydaje, również tę
zaletę, że umożliwia sformułowanie takiej jego definicji, która
obejmie nie tylko gatunek ludzki.

Drugi ogólny postulat można określić jako zasadę „zgodności
w dół”. Chodzi o to, że teoria stresu nie powinna zawierać takich
twierdzeń, które są w sprzeczności z odkryciami i twierdzeniami
współczesnej neurobiologii. Innymi słowy, powinna raczej, opie-
rając się na twierdzeniach i odkryciach współczesnych nauk o mó-
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zgu, rozbudowywać je o wymiar psychologiczny, ale pozostając
z nimi w zgodzie. Postulat braku sprzeczności nie oznacza nad-
miernego czy też całkowitego ograniczenia wobec tworzonych
pojęć czy konstruktów psychologicznych, ale jedynie konieczność
ich niezbędnego dostosowania. LeDoux wyraził, w nieco innym
kontekście, podobny pogląd, ale w bardziej radykalnej formie:

Podręczniki psychologii często szatkują umysł na funkcjonalne ka-
wałki, takie jak spostrzeganie, pamięć, emocje. Są one użyteczne przy
podziale informacji na ogólne dziedziny badań, ale nie odnoszą się do
rzeczywistych funkcji mózgu. Nie ma na przykład w mózgu układu, który
zajmowałby się spostrzeganiem (LeDoux, 2000, s. 18).

Po określeniu tych kilku wstępnych uwag i postulatów, możliwe
jest sformułowanie definicji stresu. Brzmi ona następująco:

Stres jest to zespół fizjologicznych procesów adaptacyjnych, które
są uruchamiane w odpowiedzi na działanie wszelkich czynników
niekorzystnych dla organizmu, stanowiąc jednocześnie biologiczne
podłoże negatywnych emocji.

Tak sformułowana definicja stresu wymaga pewnych komenta-
rzy i wyjaśnień. Po pierwsze, należy pełniej wytłumaczyć relację
stresu do negatywnych emocji, jako że obydwa terminy są zawarte
w definicji stresu, co sugeruje, że nie są one tożsame. Jak pokazują
badania LeDoux (2000), negatywna emocja jest pierwszym, bardzo
szybko pojawiającym się sygnałem, że dzieje się coś niekorzystne-
go dla organizmu. Na poziomie procesów mózgowych są urucha-
miane mechanizmy, które stanowią podstawę zarówno reakcji
emocjonalnych, jak i stresu (systemy HPA i SAM). Ich główna rola
polega na przygotowaniu organizmu do stawienia czoła niebezpie-
czeństwu. Również bardzo szybko, po zadziałaniu „górnej drogi”
procesów korowych, reakcja emocjonalna staje się specyficzna,
w tym sensie, że doświadczamy jakiejś określonej emocji, strachu,
gniewu czy wstrętu. W przeciwieństwie do tego poglądu, stres
w proponowanym ujęciu ma charakter niespecyficzny – jest to
zespół procesów, który przebiega tak samo w wypadku różnych
negatywnych emocji, można powiedzieć, że jest wspólnym mia-
nownikiem wszystkich negatywnych emocji. Innymi słowy, stres
jest fizjologiczną odpowiedzią naszego organizmu na wszystko, co
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jest identyfikowane jako niekorzystne i przestawia nasz organizm
na tryb mobilizacji i zwalczania niebezpieczeństwa. W tym też
sensie jest składnikiem wszystkich negatywnych emocji, które są
czymś więcej, bo mają określoną treść, zawierają w sobie tenden-
cję do działania i, co więcej, towarzyszy im bardziej lub mniej
świadome uczucie.

Podobny pogląd na temat relacji między stresem i emocjami
wyraził Lazarus, który napisał:

typowe pojęcie stresu jest znacznie prostsze niż to dotyczące emocji. Czy
to jako pojedynczy wymiar, czy z kilkoma zaledwie funkcjonalnymi ka-
tegoriami, stres mówi nam względnie mało o szczegółach zmagań adap-
tacyjnych jednostki. Emocje, odwrotnie, obejmują przynajmniej 15 róż-
nych odmian, znacznie zwiększając bogactwo tego, co może być powie-
dziane o adaptacyjnym zmaganiu osoby. (Lazarus, 1999, s. 33).

W tej samej pracy można znaleźć jego opinię, zgodnie z którą to
przede wszystkim negatywne emocje są związane ze stresem. La-
zarus nazywa gniew, zawiść, zazdrość, lęk, strach, poczucie winy,
wstyd i smutek emocjami stresowymi (stress emotions).

Przyjmując poglądy na temat emocji, które przedstawili między
innymi Damasio (1999, 2000) czy LeDoux (2000), możemy twier-
dzić, że podczas gdy emocja jest procesem nie zawsze świado-
mym, towarzyszy jej świadome odczucie w postaci uczucia. Jest
tak w wypadku wszystkich organizmów obdarzonych świadomo-
ścią, czyli przede wszystkim człowieka. Pamiętajmy, że zdaniem
niektórych badaczy, na przykład Griffina (2004), zwierzęta też są
obdarzone pewnymi formami świadomości. Dodajmy, że choć
wiele teorii emocji uznaje je za świadome, w tym sensie, że uważa
subiektywne doświadczenie emocji za jeden z jej komponentów
(Scherer, 1984), to takie ujęcie emocji można również pogodzić
z proponowanym stanowiskiem. Nie mówilibyśmy wtedy o uczu-
ciach, ale o subiektywnym doświadczeniu emocji. Zgodnie z pre-
zentowaną propozycją, elementem świadomego doświadczenia
jednostki wtedy, kiedy mamy do czynienia ze stresem, są uczucia
negatywnych emocji, natomiast stres może być odczuwany czy też
rejestrowany przez nasz umysł tak, jak są odbierane procesy sta-
nowiące fizjologiczne podłoże emocji. Damasio (1999) opisał ten
mechanizm za pomocą hipotezy markera somatycznego. Stres,
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mając charakter niespecyficzny i będąc składnikiem różnych ne-
gatywnych emocji, jest odczuwany właśnie przez i jako te emocje
i wynikające z nich uczucia. Relacje między stresem i negatywny-
mi emocjami, w rozumieniu ewolucyjnej koncepcji stresu, przed-
stawiono schematycznie na rysunku 2.

Rysunek 2. Stres jako fizjologiczne podłoże wszystkich negatywnych emocji
(dla większej przejrzystości na rysunku przedstawiono jedynie trzy wybrane
emocje)

Ilustracją proponowanego rozumienia stresu może być nastę-
pujący przykład. Jeżeli doświadczamy poważnego niepowodzenia,
nasze plany i ambicje leżą w gruzach, to składnikami naszego
świadomego przeżycia są uczucia towarzyszące emocjom gniewu,
smutku czy żalu, chociaż jednocześnie pojawia się w nas, niezau-
ważany świadomie, fizjologiczny proces stresu, który, jeżeli trwa
dłużej, może wywołać negatywne konsekwencje zdrowotne. Jed-
nocześnie, nawet wtedy, kiedy zdarzenie wywołuje w nas kilka
negatywnych emocji, stres leżący u ich podłoża jest jednorodnym,
wspólnym dla nich wszystkich procesem. Podobnie jest w wypad-
ku emocji, które nie są zaliczane do emocji podstawowych i wiążą
się z rozbudowanym poznawczym przetworzeniem zdarzeń w oto-
czeniu. Zatem, z punktu widzenia ogólnych prawidłowości psy-
chologicznych, możemy uznać takie doświadczenie niepowodzenia
zarówno za przyczynę stresu, jak i za przyczynę negatywnych
emocji i uczuć. Tyle tylko, że w innej sytuacji, a więc na przykład
zagrożenia, pojawią się inne emocje i uczucia, lęk czy strach, na-
tomiast proces stresu będzie w obu wypadkach ten sam.
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Kwestię tę zasygnalizowała w podobny sposób w swojej kon-
cepcji stresu Ratajczak (1996), mówiąc, że stres jest stanem napię-
cia emocjonalnego, które ma określoną siłę i negatywny znak, a nie
posiada treści. Mamy tutaj do czynienia z rozumowaniem zbliżo-
nym do tego, które zaproponowano w ewolucyjnym ujęciu stresu,
ale widać też wyraźną różnicę, którą wiąże się z brakiem jedno-
znacznego rozróżnienia przez autorkę stresu i emocji.

Prezentowany pogląd w kwestii natury stresu ma jeszcze jedną
konsekwencję. Otóż nie ma uzasadnienia używania terminu „stres
psychologiczny”, który często jest traktowany jako coś pod pewny-
mi względami innego niż stres fizjologiczny (por. np. Lovallo, 1997;
Lazarus, Folkman, 1984). Zgodnie z ujęciem ewolucyjnym, powin-
no się mówić o stresie jako takim, bez rozróżniania jego rodzajów,
jest to bowiem zawsze taki sam proces o charakterze fizjologicznym.
Taka redukcja, polegająca na potraktowaniu stresu jako procesu
wyłącznie biologicznego, ma swoje uzasadnienie i nie jest, jak się
wydaje, nadmierna. Stres zostaje przeniesiony na poziom procesów
fizjologicznych, co jest swojego rodzaju „degradacją”, ale dzięki
takiemu uporządkowaniu zostaje rozwiązany, jak się wydaje, pro-
blem rozróżnienia stresu i emocji, i to zarówno na poziomie teorii,
jak i doświadczenia. Nie miałoby głębszego uzasadnienia twierdze-
nie, że proponowana ewolucyjna koncepcja stresu sprowadza bo-
gactwo psychicznych przeżyć człowieka do procesów fizjologicz-
nych. Stres, będąc niespecyficznym składnikiem, występuje zawsze
razem z negatywnymi emocjami i towarzyszącymi im świadomymi
uczuciami. Tak więc to, co stanowi psychiczne doznanie związane
ze stresem, jest po prostu uczuciem negatywnej emocji. Innymi sło-
wy, to uczucia stanowią o ludzkim wymiarze stresu.

Proponowane określenie stresu i emocji umożliwia również
uniknięcie niekonsekwencji w identyfikowaniu tych dwóch zja-
wisk, która występuje nie tylko w wiedzy potocznej, ale także zda-
rza się w badaniach psychologicznych. Bardzo często mówi się
bowiem o negatywnych emocjach i o stresie w sposób zamienny,
bez jasnego sprecyzowania, czym jest jedno, a czym drugie. Mó-
wiąc, że coś wywołuje w nas stres, mamy na myśli wywołany
strach czy smutek albo odwrotnie. Biorąc pod uwagę, że stres jest
niespecyficznym składnikiem emocji, możemy zrozumieć powody
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tego zamieszania, ponieważ na poziomie doświadczenia są one
nierozróżnialne. Identyfikując świadomie jakąś emocję jako uczu-
cie, dokonujemy również identyfikacji stresu, ale nie oznacza to, że
procesy te są w swojej naturze tym samym. Takie rozróżnienie
stresu i emocji ma też konsekwencje metodologiczne. Opierając się
na danych samoobserwacyjnych (self report), możemy przede
wszystkim zmierzyć uczucia, a stres jedynie w przybliżeniu osza-
cować. Chcąc zmierzyć bezpośrednio stres, trzeba użyć wskaźni-
ków fizjologicznych. Obserwowane w badaniach rozbieżności tych
wskaźników i subiektywnych ocen osób badanych można wyjaśnić
właśnie tym, że dotyczą one różnych, choć powiązanych ze sobą
procesów. Można również oczekiwać, że wskaźnikami stresu mogą
być pewne zmienne o charakterze behawioralnym. Na przykład
w kwestionariuszu do badania stresu PSM (Psychological Stress
Measure) (Lemyre, Tessier, Fillion, 1991) pojawiają się twierdze-
nia, mówiące o szybkim chodzeniu i jedzeniu, częstym kontrolo-
waniu czasu, niezdarności w ruchach i tym podobne.

Pogląd, zgodnie z którym stres jest ukształtowanym na drodze
ewolucji zespołem procesów adaptacyjnych, które mobilizują siły
organizmu do sprostania niebezpieczeństwom, ułatwia też wyja-
śnienie, obserwowanych w licznych badaniach, negatywnych skut-
ków zdrowotnych wywołanych przez stres u współczesnego czło-
wieka. Otóż stres miał w naszej ewolucyjnej przeszłości ułatwić
nam sprostanie sytuacjom stanowiącym niebezpieczeństwo lub
wyzwanie, na przykład ucieczkę przed drapieżnikiem czy walkę
z konkurentami o przetrwanie. We wszystkich takich zdarzeniach
była konieczna mobilizacja do wysiłku fizycznego organizmu
i zabezpieczenie przed urazami, stąd ukrwienie i napięcie mięśni,
podwyższenie ciśnienia i krzepliwości krwi czy zredukowanie od-
czynów zapalnych. Wszystkie te procesy były uruchamiane przez
układ, którego funkcja sprowadza się do identyfikacji tego, co jest
dla organizmu niekorzystne, szkodliwe i niebezpieczne. Badania,
między innymi LeDoux (2000), wskazują na istnienie takiego wy-
specjalizowanego układu, w którym bardzo ważną rolę odgrywa
ciało migdałowate, chociaż biorą w tym udział również inne
struktury, opisane wcześniej. Z czasem zmienił się charakter za-
grożeń doświadczanych przez człowieka, ale układ, który je rozpo-
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znaje i uruchamia procesy stresu, pozostał ten sam, prawdopodob-
nie dlatego, że jego rola polega na identyfikowaniu wszystkiego,
co jest, ogólnie rzecz biorąc, złe dla organizmu, mógł być więc
przez naturę wykorzystany w nowych warunkach życia. Innymi
słowy, można powiedzieć, że układ rozpoznający zagrożenia jest
stary ewolucyjnie, w tym sensie, że ukształtował się wcześnie
w procesie ewolucji organizmów. Podobnie myślał zapewne Da-
masio, pisząc: „Wiele wskazuje na to, że natura budowała aparat
racjonalności nie ponad aparatem biologicznej regulacji, lecz
z niego i z nim” (Damasio, 1999, s. 152), czym sugerował, że nowe
mechanizmy regulacji powstawały na bazie i z wykorzystaniem
wcześniejszych, już istniejących. Współczesny człowiek doświadcza
utraty pozycji społecznej, niepowodzeń w dążeniu do osiągnięć czy
wrogości innych związanej z rywalizacją, i wszystko to wywołuje
stres, ale charakter wyzwań jest inny, fizyczna mobilizacja organi-
zmu nie jest tak potrzebna, podwyższone ciśnienie krwi czy napięcie
mięśni, szczególnie jeżeli utrzymuje się długo, staje się szkodliwe.
Sprawa czasu trwania negatywnych czynników jest w tym wypadku
również bardzo istotna. Wyzwania, głównie o charakterze fizycz-
nych niebezpieczeństw, jakim miał sprostać nasz ewolucyjny przo-
dek, były bardziej ograniczone w czasie. W przeciwieństwie do nich,
współczesne mają z reguły charakter przewlekły i nawet jeżeli sku-
tecznie zmagamy się z nimi, wymaga to długiego czasu. Tymczasem
wiele zmian w tkankach wywołanych przez stres jest na dłuższą
metę szkodliwych. Tak więc stres przestał być pożyteczną odpowie-
dzią naszego organizmu na współczesne niebezpieczeństwa. Można
to określić mianem adaptacyjnego niedopasowania stresu u współ-
czesnego człowieka. Idea ta pojawiała się od pewnego czasu w pra-
cach psychofizjologów, w bardzo podobny sposób przedstawiono ją
na przykład w pracy Clow (2001).

Mówiąc o stresie i jego naturze, warto zwrócić uwagę na tempo-
ralny wymiar tego zjawiska, kwestię, która nie zawsze jest wprost
eksponowana w literaturze. Otóż wydaje się, że tak naprawdę mo-
żemy uznać stres za istotny czynnik w funkcjonowaniu człowieka,
czy mówić o jego negatywnym oddziaływaniu, kiedy ten zespół
fizjologicznych procesów adaptacyjnych trwa dłużej, a czas jego
aktywności mierzymy w godzinach i dniach, a nie minutach. Jeśli



39

jakieś zdarzenie, na przykład nagłe zagrożenie, wywoła w nas
emocję strachu i leżący u jej podłoża stres, to, jeżeli szybko minie,
stres spowodowany tym zdarzeniem możemy zbagatelizować jako
niewiele znaczący incydent w działaniu naszego organizmu. Istotę
takiego zdarzenia stanowi wtedy chwilowa emocja strachu. Nato-
miast jeżeli mamy do czynienia z przedłużającą się sytuacją trudną,
zawierającą wiele, występujących kolejno lub w interakcji, zdarzeń
wywołujących negatywne emocje, to proces stresu trwa długo
i dopiero wtedy tak naprawdę możemy mówić o stresie. Wtedy
również stres zaczyna oddziaływać negatywnie na nasz organizm
i upośledzać nasze funkcjonowanie. Może być tak również, kiedy
silny czynnik wywołujący stres nie ustępuje przez dłuższy czas,
a jego działanie staje się przewlekłe. Znaczenie czasu trwania pro-
cesu stresu, jako tego parametru, który decyduje o jego istotności,
można w inny sposób określić, mówiąc, że stres to kwestia czasu.
Ursin i Eriksen (2004) także podkreślają, że aktywacja, stanowiąca
istotę stresu, może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne dla
podmiotu tylko wtedy, kiedy trwa długo.

W wypadku zdarzeń o dużym ładunku negatywnych emocji, ale
ograniczonych w czasie trwania, najczęściej mamy do czynienia
także z przewlekłym stresem, bo zdarzenie to pociąga za sobą sze-
reg kolejnych, które są jego nieuchronnymi konsekwencjami, a tym
samym przedłużają trwanie stresu. Przykładem może być tutaj
rozwód, utrata pracy, diagnoza poważnej choroby czy strata dobyt-
ku w wyniku kataklizmu. Psychologowie zajmujący się badawczo
stresem występującym w warunkach naturalnych z reguły koncen-
trują się w badaniach na osobach doświadczonych tego typu zda-
rzeniami, bo wtedy stres daje o sobie znać z całą siłą, a przeżywa-
jące go osoby często wymagają profesjonalnego wsparcia i porady
(Kaniasty, 2003; Łosiak, 1994; Heszen-Niejodek, 2000).

Wydaje się również, że uznanie znaczenia czynnika czasu
w stresie skłoniło Scherera do wysunięcia tezy, zgodnie z którą stres
jest przedłużającą się, nierozładowaną emocją (Scherer, 1985). Tak-
że na poziomie potocznego doświadczenia jesteśmy skłonni raczej
utożsamiać emocje z czymś trwającym krótko, a stres – z czymś
trwającym długo.
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Ewolucyjne ujęcie stresu jest pod pewnymi względami podobne
do zaproponowanego w poznawczo-aktywacyjnej teorii Ursina
i Eriksena (2004), chociaż istnieją też wyraźne różnice w obu kon-
cepcjach. To, co łączy oba podejścia, to centralna rola niespecy-
ficznych procesów fizjologicznych, których podstawową funkcją
jest szeroko rozumiana adaptacja. W obu wypadkach jest również
mowa o występującym u człowieka świadomym, nieprzyjemnym
odczuciu, ale dla Ursina i Eriksena jest to odczucie stresu,
a w koncepcji ewolucyjnej – odczucie emocji towarzyszących pro-
cesowi stresu. Rozróżnienie negatywnych emocji i stresu to wła-
śnie obszar największych różnic obu ujęć. Ursin i Eriksen nie wy-
powiadają się w ogóle w kwestii emocji, ale wydaje się, że twier-
dzenia ich teorii można by w równym stopniu zastosować
w stosunku do negatywnych emocji, szczególnie kiedy mówią
o krótko trwającym stresie.

Rozważania przedstawione w niniejszym rozdziale pozwalają
się zorientować, jak w psychologii próbuje się określić istotę stre-
su. Nasuwają się w tym momencie dwie uwagi natury ogólnej. Po
pierwsze, kwestia ta robi wrażenie nieco zaniedbanej przez teore-
tyków i badaczy, którzy woleli raczej się koncentrować na przy-
czynach stresu lub jego konsekwencjach, nie stawiając sobie
wprost pytania o to, czym jest stres. Po drugie, analiza proponowa-
nych w literaturze odpowiedzi na to pytanie wskazuje, że właśnie
w tej kwestii pojawiają się najpoważniejsze rozbieżności i różnice
zdań, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę związki między
stresem i negatywnymi emocjami. Zaproponowane w stosunku do
stresu spojrzenie z perspektywy ewolucyjnej ma swoje dodatkowe
uzasadnienie, jeżeli uzmysłowimy sobie, że w przeciwieństwie do
takich procesów, jak myślenie czy pamięć, w wypadku stresu ma-
my do czynienia ze zjawiskiem tak samo psychicznym, jak biolo-
gicznym, co potwierdza słuszność poszukiwań jego natury w na-
szej ewolucyjnej przeszłości. Podobne twierdzenie można również
sformułować odnośnie do emocji czy procesów motywacyjnych.



Rozdział II

Geneza stresu

Drugim ważnym zadaniem, po określeniu natury stresu, jest opisa-
nie jego genezy, mechanizmu powstawania. Problem ten został
szeroko opracowany przez wielu badaczy, co oczywiście w sposób
nieuchronny wiąże się z istnieniem rozbieżnych stanowisk. Jak już
wspomniano wcześniej, wiele definicji stresu zawiera sformułowa-
nia dotyczące jego genezy, często jest tak, że mechanizm powsta-
wania stresu określa, czy mamy do czynienia ze stresem, czy nie.
Wystarczy choćby wymienić dwie, bardzo znane koncepcje stresu:
Lazarusa, dla którego stres to taka relacja podmiot – otoczenie,
która jest oceniana jako niekorzystna (Lazarus, Folkman, 1984),
czy Hobfolla, który definiuje stres jako reakcję na utratę zasobów
(Hobfoll, 1989). W pierwszej koncepcji stres jest zdefiniowany
przez ocenę sytuacji, w drugiej przez utratę zasobów, a więc
w obydwu wypadkach sposób powstawania stresu jest integralną
częścią jego definicji.

Różnorodność koncepcji opisujących mechanizm powstawania
stresu wiąże się przede wszystkim z różnicami w zakresie pojęć
używanych przez poszczególnych autorów. Rozbieżności poglądów
w sprawie istoty genezy stresu są o wiele mniejsze. W wielu wypad-
kach ten sam epizod prowadzący do powstania stresu u jednostki jest
opisywany w ramach różnych systemów pojęć przez badaczy repre-
zentujących odmienne stanowiska teoretyczne. Wszyscy się zgo-
dzimy, że utrata pracy jest źródłem poważnego stresu dla większości
osób. Lazarus opisze ją jako relację ocenianą przez jednostkę
w kategoriach utraty, Hobfoll określi ją jako utratę ważnych zaso-
bów, a Hinton i Burton jako niezaspokojenie potrzeb. Tutaj jest po-
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trzebna drobna uwaga na marginesie: pomimo rozbieżności można
zauważyć duże podobieństwo ujęć Hobfolla i Lazarusa w tej kwe-
stii. Przy omawianiu w niniejszej części pracy poszczególnych
stanowisk w sprawie powstawania stresu, kryterium ich klasyfika-
cji będą stanowiły, o tyle, o ile jest to możliwe, różnice istniejące
głębiej niż poziom języka pojęć, przy jednoczesnym poszukiwaniu
tego, co jest dla nich wspólne.

Jest jeszcze jedna kwestia, która wymaga określenia na wstępie.
Otóż, zgodnie z poglądami wielu autorów (Toates, 2001) oraz zgod-
nie z ewolucyjnym ujęciem problemu stresu, uważa się, że jest on
procesem, który może być wywołany zarówno czynnikami natury
psychologicznej, wiążącymi się z poznawczym opracowaniem sytua-
cji, jak i natury fizycznej, oddziaływującymi bezpośrednio na tkanki
organizmu, takimi jak szok termiczny, infekcja czy obecność sub-
stancji toksycznych. Biorąc pod uwagę, że opis działania tej drugiej
grupy czynników nie jest domeną psychologii, nie będą one oma-
wiane w tej części, chyba że ich działanie ma wyraźny aspekt psy-
chologiczny.

1. Stresory i sytuacje trudne

W literaturze psychologicznej funkcjonują dwa uniwersalne termi-
ny związane z powstawaniem stresu: stresor i sytuacja trudna.
Pierwsze pojęcie wprowadził do nauki Selye, chcąc wyraźnie od-
dzielić to, co stanowi stres, od tego, co go wywołuje, jako że spra-
wy te były często mieszane w sposobach ujmowania stresu. Nie
bez znaczenia jest tutaj to, że angielski termin stress bywa też
używany do nazwania nacisku pochodzącego z zewnątrz. Selye
określił bardzo ogólnie stresor jako „to, co wywołuje stres” (Selye,
1960, s. 83), a więc każdy czynnik mający zdolność wyzwalania
nieswoistych zmian, określanych mianem stresu. Wprawdzie nie-
którzy autorzy zarzucali tej definicji tautologiczność (Wheaton,
1996), jednak termin ten został przyjęty i jest obecnie powszechnie
używany. Wheaton zwrócił także uwagę na potrzebę zdefiniowania
stresora bez odwoływania się do procesów fizjologicznych, jak ma
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to miejsce u Selyego. Uważał on, że konieczne jest określenie, co
w samym stresorze jest takiego, co sprawia, że wywołuje on stan
stresu. Jego definicja stresora jest następująca: „okoliczności za-
grożenia, wymagań albo ograniczeń strukturalnych, które przez
sam fakt ich pojawienia się lub istnienia kwestionują integralność
funkcjonowania organizmu” (Wheaton, 1996, s. 32). Kategorie za-
grożenia oraz wymagań są jednoznaczne, natomiast przez ograni-
czenia strukturalne badacz rozumiał rozbieżność między celami
i środkami działania. Biorąc pod uwagę, że w definicji stresora
zaproponowanej przez Wheatona pojawia się pojęcie okoliczności,
albo innymi słowy, sytuacji trudnych, takich jak na przykład za-
grożenie, odnośnie do możliwości funkcjonowania organizmu,
można zauważyć podobieństwo do relacyjnych koncepcji stresu.
Jednak, w przeciwieństwie do Lazarusa, Wheaton nie używa poję-
cia oceny poznawczej, co więcej, mówi nawet, że świadomość
szkodliwości stresora nie jest konieczna, chociaż podkreśla, że
musi on być znaczący dla jednostki, szczególnie dla poczucia jej
własnej wartości i możliwości kontrolowania otoczenia, a także
pełnionych przez nią ról społecznych. W swojej charakterystyce
stresorów Wheaton zaznaczył również, że wymagają one od jed-
nostki jakiegoś działania, nie mogą być pozostawione same sobie,
bo spowodują szkody. Autor ten zwrócił również uwagę, że tak
zwane wydarzenia życiowe (life event) nie są jedyną kategorią stre-
sorów i zaproponował klasyfikację stresorów opartą na takiej ich
właściwości, jak czas trwania, a w konsekwencji uporządkowanie
ich na kontinuum.

Z jednej strony mamy więc dyskretne, mające wyraźne granice
czasowe, stresory, takie jak nagłe urazy czy właśnie wydarzenia
życiowe, pośrodku kontinuum – problemy życia codziennego (daily
hassles) oraz tak zwane stresory makrosystemowe, związane z wa-
runkami życia w danym społeczeństwie, a więc na przykład stopień
bezrobocia czy przestępczości, a na drugim krańcu stresory chro-
niczne oraz szczególną kategorię, zwaną nonevents, czyli oczekiwa-
ne, pozytywne zdarzenia, które nie następują. Uporządkowanie stre-
sorów zaproponowane przez Wheatona ma, jak się wydaje, tę pod-
stawową zaletę, że obejmuje wszelkie czynniki, które można uznać
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za potencjalnie wywołujące stres, i opiera się przede wszystkim na
formalnym kryterium.

W pracach psychologicznych funkcjonuje kilka innych klasyfi-
kacji stresorów, różniących się między sobą charakterem przyjęte-
go kryterium podziału. Obok klasyfikacji opartych na treści streso-
rów, których przykładem mogą być trudności życia codziennego
(daily hassles) (Kanner i in., 1981), istnieją podziały oparte na ich
formalnych charakterystykach, na przykład czasie trwania (Elliot,
Eisdorfer, 1982), czy wreszcie interesująca propozycja Lazarusa
i Cohena (1977) oparta na kryterium wagi stresora (poważne lub
drobne), zasięgu działania (dotyczące większych grup ludzi, tak jak
powódź, lub jednostek, na przykład rozwód) i stopnia kontroli ze
strony jednostki.

Drugie pojęcie, „sytuacja trudna”, w literaturze angielskoję-
zycznej funkcjonujące także pod nazwą „sytuacja stresowa”
(stressful situation), bywa używane często w sposób zamienny do
stresora (Wheaton, 1996), w celu określenia czynników wywołują-
cych stres, chociaż rzadko jest jednoznacznie definiowane. Wyjąt-
kiem w tym względzie może być teoria sytuacji Tomaszewskiego
(1975), zgodnie z którą sytuacja trudna to taka, w której mamy do
czynienia z zakłóceniem równowagi wartości i możliwości, roz-
bieżnością między celami działania i możliwościami ich osiągnię-
cia. W tym sposobie zdefiniowania sytuacji trudnej widać podo-
bieństwo do tego, co później Wheaton nazywał ograniczeniami
strukturalnymi, traktując je jako jeden z rodzajów okoliczności
stanowiących stresory. Tomaszewski zaproponował jednocześnie
klasyfikację sytuacji trudnych, wyróżniając deprywację, przeciąże-
nie, utrudnienie, konflikt i zagrożenie. Z kolei Lewin (1936 za:
Tomaszewski, 1975), opisując sytuację jako pole działania, wpro-
wadził rozróżnienie trzech rodzajów sytuacji konfliktowych, które
można uznać za przykłady sytuacji trudnych, „dążenie – dążenie”,
„unikanie – unikanie” i „dążenie – unikanie”. W przeciwieństwie
do dwóch wspomnianych wyżej autorów, większość badaczy stresu
ogranicza się jednak do używania intuicyjnego, zdroworozsądko-
wego znaczenia terminu „sytuacja trudna”, preferując mówienie
o przyczynach stresu w kategoriach stresorów.
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Jeżeli przyjrzymy się bliżej klasyfikacji stresorów, zapropono-
wanej przez Lazarusa i Cohena (1977), łatwo zauważymy, że to, co
określają oni tym mianem, na przykład utratę pracy czy rozwód,
można by równie dobrze nazwać „sytuacją trudną”. Pokrywanie się
znaczenia obydwu terminów jest bardzo wyraźne także w innych
koncepcjach i nasuwa się w tym wypadku pytanie o zasadność
używania obydwu. Można by oczywiście zaakceptować fakt, że
w psychologii stresu funkcjonują dla określenia czynników powo-
dujących stres dwa terminy, używane zamiennie, ale jest możliwe
jeszcze inne rozwiązanie. Rozsądne wydaje się mianowicie potrak-
towanie stresora jako czegoś bardziej jednostkowego, elementarne-
go, co wchodzi, często w zestawie, w skład sytuacji trudnej, mającej
bardziej całościowy i złożony charakter. W takiej na przykład sytua-
cji trudnej jak bezrobocie stresorami byłyby trudności finansowe,
konflikty rodzinne czy dolegliwości zdrowotne. Tak więc, zgodnie
z tą propozycją, stresory byłyby składnikami sytuacji trudnej, co nie
wyklucza możliwości, że w pewnych okolicznościach występowały-
by samodzielnie. Zaletą przyjęcia takiego rozróżnienia jest przede
wszystkim możliwość bardziej precyzyjnego opisania tego wszyst-
kiego, co powoduje stres. Sytuacja trudna określana jako rozwód
może mieć bardzo różny charakter w zależności od tego, jakie stre-
sory się na nią składają, na przykład czy występuje problem dobra
dzieci, czy nie, czy partnerzy mają chęć wspólnego rozwiązania
konfliktu, czy są do siebie wrogo nastawieni. Poza tym mogą istnieć
różnice między stresem wywołanym pojedynczym stresorem, na
przykład kłótnią w pracy, i stresem spowodowanym całym ich ze-
społem, czyli sytuacją trudną, jaką może być utrata pracy.

2. Wydarzenia życiowe

Ujmowanie stresu przez Selyego bywa często określane jako ho-
meostatyczne, ze względu na znaczenie, jakie przypisywał on
w genezie stresu zakłóceniu równowagi wewnętrznej organizmu.
Rozwijając konsekwentnie ten tok myślenia, Selye przedstawił
w swoich późniejszych pracach pogląd, zgodnie z którym każde
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wyzwanie dla organizmu, każde zdarzenie stwarzające konieczność
mobilizacji i wysiłku powoduje w nas stres (Selye, 1977). Zasada
ta dotyczyła zarówno nieprzyjemnych, jak i przyjemnych zdarzeń,
jako że jedne i drugie wymagały pewnego nakładu sił, aby im spro-
stać. W podobny sposób myśleli już, inspirowani jego wcześniej-
szymi pracami, Holmes i Rahe (1967), szukając związków między
wystąpieniem tego typu wydarzeń w życiu człowieka i pogorsze-
niem stanu zdrowia. Ich rozumowanie opierało się na założeniu, że
wszystko, co nam się przytrafia w życiu, czy to rozwód, czy zmia-
na miejsca zamieszkania, czy urodzenie się dziecka, zakłóca we-
wnętrzną równowagę naszego organizmu, ponieważ wymaga sił,
aby temu sprostać. Wprowadzili oni termin „wydarzenie życiowe”
(life event) dla określenia tego typu doświadczeń, co więcej, przy-
pisali każdemu z takich zdarzeń określoną liczbę oznaczającą wiel-
kość wysiłku adaptacyjnego. Cechą tak rozumianych wydarzeń jest
również dyskretność, w sensie posiadania wyraźnych granic cza-
sowych. Thoits, opierając się na wcześniejszych sformułowaniach,
między innymi także Holmesa i Rahego, zdefiniowała zdarzenia
życiowe jako

obiektywne doświadczenia, które zakłócają normalną aktywność jednost-
ki, albo stwarzają zagrożenie takiego zakłócenia, powodując konieczność
znaczącego wysiłku adaptacyjnego w zachowaniu tej jednostki (Thoits,
1983, s. 34).

Holmes i Rahe uważali, że nadmiar takich zdarzeń występują-
cych w stosunkowo krótkim okresie, na przykład w ciągu roku,
stanowi takie obciążenie dla naszego organizmu, czyli stres, że
znacznie zwiększa się ryzyko utraty zdrowia.

Odkryta przez nich w badaniach empirycznych zależność między
sumą wysiłku adaptacyjnego, będącą funkcją wydarzeń życiowych,
dobrych i złych, a pogorszeniem stanu zdrowia świadczyła o słusz-
ności takiego rozumowania, tym bardziej że została potwierdzona
w wielu innych badaniach (Holmes, Masuda, 1974; Thoits, 1983;
Turner, Wheaton, 1995). Jak wykazały późniejsze badania, używana
przez Holmesa i Rahego skala wydarzeń życiowych miała wiele
mankamentów, między innymi niską rzetelność, oraz zawierała licz-
ne wydarzenia, które same w sobie były symptomami chorób, więc
musiały ujawniać się ujemne korelacje ze stanem zdrowia (Thoits,
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1983; Turner, Wheaton, 1995). Co więcej, inne badania dowiodły,
że z pogorszeniem stanu zdrowia najwyraźniej korelują te zdarzenia
życiowe, które są przez jednostkę oceniane jako niepożądane, zagra-
żające czy niekorzystne (Thoits, 1983; Zautra, Reich, 1983; Turner,
Wheaton, 1995).

Prace Holmesa i Rahego oraz ich licznych kontynuatorów po-
stawiły psychologów wobec konieczności rozstrzygnięcia ważnej
kwestii, a mianowicie, czy zmiana jako taka powoduje w nas stres,
czy wydarzenia przyjemne w naszym życiu, na przykład wakacje,
też powodują stres, ponieważ wymagają od nas wysiłku adaptacyj-
nego i drenują nasze zasoby sił? Pogląd ten miał wprawdzie wielu
zwolenników, ale równie liczni byli badacze nastawieni sceptycz-
nie (Paykel, 1979; Brown, 1989). Z tego powodu Thoits (1983)
postulowała, aby nie używać popularnego w literaturze terminu
„stresujące wydarzenia życiowe” (stressful life events), ponieważ
nie wszystkie z nich muszą zawsze powodować stres. Także Laza-
rus, przypisując konsekwentnie znaczenie ocenie poznawczej
w genezie stresu, uważał, że tylko te zdarzenia, które są przez jed-
nostkę oceniane jako niekorzystne, mogą wywołać stres (Lazarus,
Folkman, 1984). Również prezentowane w niniejszej pracy ewolu-
cyjne ujęcie stresu wyklucza taką tezę, ponieważ stres jest trakto-
wany jako odpowiedź tylko na to, co jest dla nas niekorzystne i jest
jednocześnie źródłem negatywnych emocji.

W stosunku do funkcjonujących skal wydarzeń życiowych
sformułowano wiele postulatów. Twierdzono, że niemożliwe jest
stworzenie uniwersalnej i kompletnej listy takich zdarzeń, że wiek,
pełnione role społeczne oraz kultura są czynnikami istotnymi
z punktu widzenia ich doboru (Turner, Wheaton, 1995). Zwrócono
również uwagę, że wśród używanych w badaniach list zdarzeń
można wyróżnić takie, które zawierają zdarzenia będące przeja-
wami poziomu funkcjonowania psychicznego jednostki, takie, któ-
re są wskaźnikami chorób somatycznych i zdarzenia niezależne od
stanu zdrowia fizycznego i psychicznego (Dohrenwend, Dohren-
wend, 1978). W tej sytuacji tylko ta ostatnia kategoria zdarzeń
nadawałaby się do badania związków ze stanem zdrowia. Wydaje
się również, że wadą wielu wymienionych na skali Holmesa i Ra-
hego czy innych zdarzeń życiowych jest ich niejednoznaczność.
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Przeanalizujmy, dla przykładu, jedno z nich, „wybitne osobiste
osiągnięcie”, któremu przypisano 28 punktów. Wyobraźmy sobie
trzy osoby, które wybrały to wydarzenie na skali. Pierwsza to biz-
nesmen, którego sukces zawodowy jest rezultatem długich zmagań
z przeciwnościami, w czasie których wielokrotnie doświadczał
zagrożeń i konfliktów, co więcej, sprawy zawodowe pochłonęły go
tak bardzo, że pojawiły się poważne problemy w rodzinie. Druga
osoba to artysta, który miał szczęście, jego dzieło, stworzone nie-
wielkim wysiłkiem, zostało entuzjastycznie przyjęte przez krytykę
i publiczność. Trzecia osoba to naukowiec, który musiał zapraco-
wać na swój sukces, ale poza zmęczeniem czy pewnymi wyrzecze-
niami nie doświadczył niczego niekorzystnego związanego ze
swoim osiągnięciem. Wszyscy trzej otrzymają tę samą liczbę punk-
tów na skali stresu, ale nietrudno zauważyć, że faktyczny poziom
stresu związanego z sukcesem jest bardzo różny, najwyższy u biz-
nesmena, o wiele mniejszy u naukowca, a w wypadku artysty stres
prawdopodobnie w ogóle nie wystąpił. Do tego trzeba jeszcze dodać
korygujący stres, pozytywny wpływ samego osiągnięcia jako zda-
rzenia korzystnego dla jednostki. Najwyraźniej zwrócił na to uwagę
Hobfoll (1998), mówiąc, że zyskanie zasobów pełni rolę bufora stre-
su, zabezpieczając jednostkę przed jego szkodliwym wpływem. Po-
dobny brak jednoznaczności, przekładający się na brak rzetelności
w pomiarze wysiłku adaptacyjnego, występuje w wypadku większo-
ści twierdzeń na skali Holmesa i Rahego, także tych negatywnych.
Z tych samych powodów wszystkie pozycje na skali zawierające
sformułowanie „zmiana” są równie niejednoznaczne, bowiem
z punktu widzenia stresu zmiana na gorsze i na lepsze nie jest na
pewno tym samym. Przykład biznesmena, artysty i naukowca
pokazuje również, że stopień obciążenia, szkodliwości i stresu,
związanych z danym zdarzeniem, nie musi być związany z oceną
zdarzenia przez podmiot, jest możliwy do oszacowania przez nie-
zależnego obserwatora.

Wnioski z krytyki skali wydarzeń życiowych zostały wykorzy-
stane przez wielu autorów później tworzonych skal (Zimmerman,
1983). Przykładem może być opracowana przez Sarasona i współ-
pracowników skala Life Experiences Survey (Sarason, Johnson,
Siegel, 1978). Najważniejsza różnica, poza bardziej starannym
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doborem wydarzeń, polega na tym, że osoba badana nie tylko za-
znacza, czy dane zdarzenie miało miejsce, ale ocenia również, na
skali od –3 do +3, czy miało ono dla niej charakter pozytywny,
neutralny czy negatywny, i w jakim stopniu. Tym samym jest
uwzględniona subiektywna ocena poznawcza zdarzeń oraz zostaje
zwiększony stopień ich jednoznaczności w zakresie wpływu na
jednostkę. Jednak podejście Sarasona, uwzględniające subiektywną
wagę zdarzeń, było z kolei krytykowane ze względu na to, że
w subiektywnej ocenie zdarzenia jest wymieszany wpływ stresora
i wysiłków jednostki zmierzających do poradzenia sobie z proble-
mem. Ocena jakiegoś zdarzenia jako mało znaczącego może być
przecież skutkiem procesów radzenia sobie ze stresem, typu baga-
telizowanie przykrych doświadczeń (Turner, Wheaton, 1995).

Ogólnie rzecz biorąc, podejście do problematyki stresu i zdrowia
w kategoriach wydarzeń życiowych jest bardzo popularne, czego
dowodem może być to, że Turner i Wheaton (1995) wymieniają
kilkadziesiąt obecnie funkcjonujących skal mierzących wydarzenia
życiowe. Popularność ta wynika, jak się wydaje, przede wszystkim
z tego, że takie podejście badawcze do stresu jest uważane za
obiektywne, w tym sensie, że wystąpienie danego zdarzenia w życiu
osoby badanej jest faktem obiektywnym, jeżeli pominąć ryzyko
związane z błędem retrospekcji. Na tę cechę takiego ujęcia ba-
dawczego zwracali uwagę między innymi Thoits (1983) oraz Turner
i Wheaton (1995). Oczywiście zabieg zastosowany przez Sarasona
ze zrozumiałych względów osłabia tę obiektywność. Z kolei Whea-
ton (1996) zwrócił uwagę, że skale mierzące wydarzenia życiowe
stały się, w sposób niekontrolowany, funkcjonalnymi ekwiwalenta-
mi pojęcia stresu, a to, co one mierzą, jest przez wielu badaczy
w sposób nieuzasadniony utożsamiane ze stresem. Przedstawił on
również empiryczne dowody na to, że jeżeli uwzględnić obok wyda-
rzeń życiowych także trudności życia codziennego i chroniczne stre-
sory, można trafniej przewidywać negatywne zmiany zdrowotne,
uzyskując procent wyjaśnianej wariancji na poziomie 50, czyli trzy
do pięciu razy większy niż wtedy, kiedy brano pod uwagę tylko wy-
darzenia życiowe. Na pewien paradoks wyników badań związków
między zdarzeniami życiowymi i stanem zdrowia wskazał Zimmer-
man (1983). Polegał on na tym, że uwzględnienie w analizach wag
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przypisanych wydarzeniom, czy to obiektywnych, czy subiektyw-
nych, nie zwiększało współczynników korelacji tych wskaźników
ze stanem zdrowia w porównaniu z analizami, w których takich
wag nie uwzględniano. Prowadzi to do trudnego do zaakceptowa-
nia wniosku, że różne wydarzenia nie różnią się między sobą zna-
czeniem.

3. Poznawcza ocena sytuacji

Przekonanie o tym, że stres jest odpowiedzią jednostki na subiek-
tywnie spostrzeganą i ocenianą rzeczywistość, ma długą historię
w psychologii. Jako jeden z pierwszych zwrócił na to uwagę
w latach pięćdziesiątych Pascal (Cofer, Appley, 1972). Współcze-
śnie, w najbardziej rozwiniętej formie, teza ta funkcjonuje w po-
znawczo-relacyjnej teorii stresu Lazarusa (Lazarus, Folkman,
1984). Jak już wspomniano w rozdziale dotyczącym natury stresu,
poznawcza ocena sytuacji rozstrzyga o tym, czy mamy do czynie-
nia ze stresem, czy nie. Zdaniem Lazarusa wygląda to w ten spo-
sób, że relacja podmiot – otoczenie jest oceniana przez jednostkę
ogólnie jako niekorzystna, a ta negatywna ocena konkretyzuje się
jako zagrożenie, utrata lub wyzwanie. Proces oceny poznawczej
jest scharakteryzowany przez Lazarusa jako pewna forma aktyw-
ności poznawczej, z reguły świadomej, ale czasami nie, której za-
daniem jest analizowanie wszystkich oddziaływań otoczenia
i wszystkiego tego, co się dzieje z jednostką, pod kątem znaczenia
dla jednostki. Ten proces, o wyraźnie ewaluacyjnym charakterze,
przebiega równolegle do innych procesów poznawczych związa-
nych z orientacją i działaniem w otoczeniu, a co więcej, jest ak-
tywny bez przerwy przez cały okres czuwania. Wydaje się, że La-
zarus miał na myśli, że kiedy na przykład coś jest przedmiotem
naszego spostrzegania, widzimy jakiś obiekt, to jednocześnie prze-
biega proces, który ma zdecydować, czy to coś jest dla nas ko-
rzystne, niekorzystne czy obojętne. Nasuwa się tutaj pewne podo-
bieństwo do tego, co LeDoux (2000) nazwał „dolną drogą” identy-
fikacji znaczących bodźców, chociaż można się domyślać, że
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Lazarus przypisywał ocenie poznawczej status procesów koro-
wych, a więc takich, które dla LeDoux były równoległą, precyzyj-
niejszą, ale nieco wolniejszą „górną drogą”.

Charakteryzując rodzaje ocen poznawczych związanych ze stre-
sem, Lazarus zarysował genezę stresu w następujący sposób. Jeżeli
w danym momencie relacja z otoczeniem stanowi dla jednostki
zagrożenie, a więc spodziewa się ona wystąpienia czegoś nieko-
rzystnego, utraty czegoś ważnego, albo taka utrata już ma miejsce,
albo też jednostka czuje, że musi zmobilizować się do maksymal-
nego wysiłku, a jego rezultaty są niepewne, to mamy do czynienia
ze stresem. Trzeba w tym momencie zwrócić uwagę na to, że
zgodnie ze stanowiskiem Lazarusa w sprawie natury stresu nie
możemy powiedzieć, że określona relacja z otoczeniem powoduje
stres, ponieważ ta właśnie relacja sama w sobie jest stresem, jeżeli
jest oceniana negatywnie. Lazarus wprowadził również rozróżnie-
nie na ocenę pierwotną, wtórną i ponowną. Pierwotna to ta, o której
była mowa do tej pory, a więc ocena relacji w kategoriach znacze-
nia dla jednostki. Przedmiotem oceny wtórnej jest natomiast moż-
liwość działania, a tym samym przyczynia się ona w sposób istotny
do tego, czy mamy do czynienia ze stresem i jak poważnym. Ne-
gatywny charakter relacji podmiot – otoczenie może być bowiem
różny, w zależności od tego, jakie widzimy możliwości działania
wobec niebezpieczeństwa. Poważne zagrożenie, ale takie, z którym
możemy sobie poradzić, stwarza mniejszy stres niż umiarkowane,
ale kiedy czujemy się bezradni. Trzecia forma oceny, ponowna,
pojawia się w końcowej fazie transakcji stresowej, a jej przedmio-
tem jest ocena relacji po uruchomieniu procesów zmierzających do
poradzenia sobie ze stresem. W zależności od niej proces stresu
może się dalej rozwijać albo zaniknąć.

Tezę Lazarusa przypisującą podstawowe znaczenie w stresie
procesom oceny poznawczej potwierdziły bardzo liczne prace em-
piryczne. Jako jedne z pierwszych należałoby wymienić ekspery-
menty Lazarusa i współpracowników, w których wykazano, że
odpowiednia manipulacja oceną poznawczą w postaci komentarza
lektora może znacznie modyfikować reakcje emocjonalne wywoła-
ne oglądaniem filmu zawierającego bardzo drastyczne sceny (La-
zarus, Alfert, 1969). Od tego czasu, w miarę wzrastającej popular-
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ności teorii Lazarusa, opublikowano setki prac empirycznych
w obszarze psychologii stresu, w których jako jedną ze zmiennych
wykorzystywano poznawczą ocenę sytuacji, dlatego też trudno
byłoby je tutaj omówić, wymagałoby to raczej oddzielnego, prze-
glądowego opracowania. Niemniej jednak zostaną krótko przed-
stawione niektóre z nich, wybrane ze względu na znaczenie dla
omawianych rozważań, przede wszystkim ze względu na analizy
bezpośrednich związków między oceną poznawczą i stresem.

W badaniach Tomaki i współpracowników wykazano, że ocena
poznawcza, a dokładniej ocena sytuacji jako zagrażającej, modyfi-
kuje subiektywnie oceniany stres związany z rozwiązywaniem
trudnego zadania arytmetycznego (Tomaka i in., 1993). Jednocze-
śnie okazało się, że rejestrowane wskaźniki fizjologiczne stresu
były wyższe u osób, które oceniały sytuację bardziej jako wyzwa-
nie niż zagrożenie. Autorzy zaproponowali wyjaśnienie tego nie-
oczekiwanego rezultatu przez rozróżnienie dwóch kategorii streso-
rów, nazwanych przez nich aktywnymi i biernymi. Rozwiązywanie
trudnego zadania arytmetycznego zostało uznane za aktywny stre-
sor, w tym sensie, że wymagał aktywności od badanego, stąd zwią-
zek między oceną sytuacji jako wyzwania i wskaźnikami fizjolo-
gicznymi, które zresztą były przede wszystkim wskaźnikami akty-
wacji (aktywność serca) i nie były specyficzne dla stresu. Kiedy
w kolejnym eksperymencie wprowadzono bierny stresor, w postaci
ekspozycji fotografii zawierających drastyczne sceny, otrzymano
istotne związki oceny poznawczej w kategoriach zagrożenia ze
wskaźnikami fizjologicznymi. Eksperymenty Maiera, Waldsteina
i Synowskiego (2003), w których wykorzystano bardzo podobny
model badawczy, doprowadziły do analogicznych rezultatów. Oce-
na sytuacji rozwiązywania trudnego zadania arytmetycznego w kat-
egoriach zagrożenia wiązała się zarówno z subiektywnie relacjo-
nowanymi negatywnymi emocjami i stresem, jak i z podwyższo-
nymi wskaźnikami fizjologicznymi.

Badania Tomaki i Maiera, ze względu na oparcie na modelu
eksperymentalnym, dostarczyły bardzo przekonujących wniosków
na temat znaczenia procesów oceny poznawczej, ale zdecydowana
większość prac dotyczących tego obszaru opiera się na badaniach
stresu w warunkach naturalnych. W longitudinalnych badaniach
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Sweet, Savoie i Lemyre (1999) sprawdzano związki między oceną
poznawczą, stresem i radzeniem sobie z nim w grupie kobiet pod-
danych przesiewowym badaniom mającym zdiagnozować ryzyko
występowania raka piersi. Pomiarów dokonywano dwukrotnie, tuż
przed badaniem diagnostycznym i dwadzieścia dni po nim, kiedy
kobiety znały już jego wynik. Ponieważ autorki interesował tylko
efekt niepewności i zagrożenia związanych z samym badaniem,
z analiz wyłączono te osoby, u których wykryto zmiany nowotwo-
rowe, aby efekt silnego stresu z tym związanego nie zakłócił anali-
zowanych zależności. Wyniki wykazały, że ocena sytuacji w kate-
goriach zagrożenia, mierzona przed badaniem, oddziałuje na po-
ziom psychologicznego stresu mierzonego po dwudziestu dniach,
ale przez stosowane unikowe formy radzenia sobie ze stresem, mie-
rzone też w drugim etapie badań. W omawianej pracy testowano
również inny model zależności, zgodnie z którym sposoby radzenia
sobie stosowane tuż przed badaniem diagnostycznym oddziałują na
ocenę poznawczą sytuacji po dwudziestu dniach, która z kolei
wpływa na poziom stresu. Jak się okazało i ten model strukturalny
został pozytywnie zweryfikowany. Powyższe wyniki wskazują, że
zależności między oceną poznawczą, radzeniem sobie ze stresem
i efektami adaptacyjnymi, bo za takie można uznać mierzone w pra-
cy wskaźniki stresu psychologicznego, mają złożony charakter,
a oczekiwane związki przyczynowo-skutkowe mogą być wielokie-
runkowe.

Niektóre z wykazanych przez Sweet, Savoie i Lemyre zależno-
ści, wprawdzie istotne, mogą budzić pewne wątpliwości. Nie wia-
domo, na ile zasadne może być analizowanie związków między
sposobami radzenia sobie ze stresem a oceną poznawczą sytuacji
dokonywaną dwadzieścia dni później, jeżeli weźmie się pod uwagę
zmienność w czasie tych procesów. Istnieją dane wskazujące na
zmiany tych czynników u chorych w okresie tygodnia (Łosiak,
1994). Rezultaty podobne do otrzymanych przez Sweet, Savoie
i Lemyre wskazujące na pośredniczącą rolę radzenia sobie ze stre-
sem w zależności między oceną poznawczą i stresem otrzymano
w badaniach Major i współpracowników (1998), przeprowadzo-
nych z udziałem kobiet, które doświadczyły stresu związanego
z aborcją.
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Innym, często analizowanym obszarem stresu, były trudności
i problemy pojawiające się u aktywnych zawodowo kobiet. W ba-
daniach Portello i Long (2001) analizowano związki między oceną
poznawczą, radzeniem sobie ze stresem oraz przejawami stresu
w grupie zajmujących stanowiska kierownicze kobiet, które do-
świadczały problemów interpersonalnych. Wykazano, że poziom
stresu zależy bezpośrednio od oceny sytuacji w negatywnych kate-
goriach, ale stwierdzono również oddziaływanie pośrednie oceny
poznawczej, przez działania o charakterze radzenia sobie ze stresem.
W innych badaniach, w których analizowanym efektem były zmiany
poziomu depresji u kobiet pracujących w charakterze urzędniczek
(Morris, Long, 2002), także wykazano, że ocena doświadczanych
trudności w kategoriach zagrożenia dla własnego „ja” wiązała się
z podwyższeniem poziomu depresji. W badaniach tych dowiedzio-
no również, że dyspozycyjny optymizm wiązał się z obniżeniem
poziomu depresji, a więc był tym rodzajem zasobów, które pełnią
buforującą rolę w stresie. Co więcej, stwierdzono efekt interakcji
optymizmu i oceny sytuacji jako kontrolowanej, powodujący obni-
żenie poziomu depresji. Badania Morris i Long pokazały zatem, że
różna treściowo ocena sytuacji może mieć przeciwstawny wpływ
na poziom stresu, co więcej, wykazano, że procesy oceny poznaw-
czej są również zdeterminowane osobowościowo.

Badacze zajmujący się stresem poświęcili również wiele uwagi
zaburzeniom po traumatycznym stresie (zespół stresu pourazowego
– PTSD). Z punktu widzenia znaczenia procesów oceny poznaw-
czej kilka prac zasługuje na dokładniejsze omówienie. Pierwsza
z nich, opublikowana przez Dohrenwenda i współpracowników
(2004) zasługuje na uwagę także z tego powodu, że wprowadzono
w niej nową kategorię oceny poznawczej – ocenę trzeciorzędową
(tertiary appraisal). W przeciwieństwie do wyodrębnionych przez
Lazarusa: oceny pierwotnej i wtórnej, dokonywanych w trakcie
trwania epizodu stresu, ocena trzeciorzędowa jest trwającą czasami
przez wiele lat ewaluacją wpływu na jednostkę przeżytych wcze-
śniej, znaczących, często traumatycznych doświadczeń. Dohren-
wend ze współpracownikami zajął się weteranami wojny w Wiet-
namie, a ocena trzeciorzędowa dotyczyła wpływu, jaki miały na
nich przeżycia wojenne. Autorzy wykorzystali materiał badawczy
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zebrany kilkanaście lat po zakończeniu wojny w Wietnamie, obej-
mujący ponadtysiącosobową grupę weteranów. Podstawą do po-
miaru oceny trzeciorzędowej był materiał z przeprowadzonych
wtedy wywiadów. Analizy wykazały na bardzo wyraźną zależność
między oceną trzeciorzędową i obecnie diagnozowanym zespołem
PTSD, który występował trzy do czterokrotnie częściej u tych we-
teranów, którzy oceniali swoje doświadczenia w Wietnamie jako
głównie negatywne i mające dużą siłę oddziaływania. Pozytywna
ocena doświadczeń oraz negatywna, ale połączona z oceną nie-
wielkiego oddziaływania, wiązały się nie tylko z o wiele rzadziej
występującym zespołem PTSD, ale również z  poziomem lepszego
obecnego funkcjonowania w różnych obszarach życia. Badania
zespołu Dohrenwenda pokazały, że poziom adaptacji zależy nie
tylko od oceny aktualnie doświadczanych zdarzeń, ale również od
ustosunkowania się jednostki wobec wcześniej przeżytych, znaczą-
cych doświadczeń. Inne badania, w których analizowano czynniki
przyczyniające się do nasilenia objawów PTSD u osób, które do-
świadczyły napaści (Halligan i in., 2003), wykazały, że jednym
z takich czynników, mających znaczący wpływ, jest ocena własnej
sytuacji, a konkretnie ocena niemożności opanowania natrętnych
myśli związanych z napadem.

Na istotne związki między stresem, którego wskaźnikiem był
poziom nasilenia lęku lub depresji, i oceną poznawczą własnej
sytuacji w negatywnych kategoriach wskazały również badania
osób, które przebyły groźną chorobę płuc (Cheng i in., 2004), dzie-
ci, których rodzice mieli choroby nowotworowe (Compass i in.,
1996), osób pełniących rolę opiekunów przewlekle chorych (Haley
i in., 1987) oraz pacjentów chirurgicznych (Łosiak, 1994).

W kontekście tych wszystkich prac dotyczących znaczenia
i wpływu oceny poznawczej, warto wspomnieć o wynikach uzy-
skanych przez Coxa (Cox, Ferguson, 1991), który analizował
związki między oceną sytuacji w kategoriach zagrożenia, utraty
i wyzwania a oceną poziomu doświadczanego stresu dokonywaną
przez badanych. Stwierdzono pozytywne korelacje między oceną
zagrożenia i utraty, ale nie wyzwania, co może być podstawą do
twierdzenia, że ta trzecia wyróżniona przez Lazarusa kategoria
oceny poznawczej decydującej o stresie nie musi być taką we
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wszystkich wypadkach. I tak na przykład Tomaka i współpracow-
nicy (1993) operacjonalizowali ocenę poznawczą, obliczając iloraz
dokonywanej na siedmiostopniowej skali oceny zagrożenia i oceny
możliwości poradzenia sobie z problemem. Osoby, u których
przeważała ta pierwsza ocena, były kwalifikowane jako oceniające
sytuację w kategoriach zagrożenia, i w ich wypadku spodziewano
się silniejszego stresu, a osoby, u których przeważała druga, były
klasyfikowane jako oceniające sytuację w kategoriach wyzwania,
i tym samym mniej narażone na stres.

Są też dane wskazujące na to, że procesy oceny poznawczej
mają pewną organizację. Świadczą o tym wyniki przeprowadzo-
nych w grupie pacjentów chirurgicznych badań, w których uży-
wano między innymi skali ocen do badania poznawczej oceny
sytuacji (Łosiak, 1997). Pacjenci dokonywali oceny sytuacji na
czterostopniowej skali w następujących kategoriach: znaczenie,
korzyść, nadzieja, trudność, strata, zagrożenie, wpływ, możliwość
działania, przewidywalność. Kiedy oceny pacjentów poddano
analizie skupień, otrzymano trzy wzorce ocen, które określono
jako: optymistyczny, pesymistyczny i ambiwalentny. Osoby re-
prezentujące pierwszy wzorzec ocen widziały w swojej sytuacji
szansę pomyślnego rozstrzygnięcia, możliwość działania oraz
wpływu na sytuację. Była ona dla nich ważna, przewidywalna
i dostrzegali pewne korzyści z nią związane. W przeciwieństwie
do nich dla „pesymistów” sytuacja była trudna, zagrażająca, nio-
sąca ze sobą wiele strat. Nie widzieli w niej możliwości działania
ani kontrolowania. Trzecia grupa to osoby charakteryzujące się
ambiwalentną oceną, a sytuacja była dla nich związana zarówno
z korzyściami, jak i stratami, trudna i zagrażająca, poza kontrolą
czy wpływem, ale także niosąca nadzieję (por. rys. 3). Wyniki te
wskazują na istnienie pewnego czynnika organizującego proces
oceny sytuacji w poszczególnych kategoriach, prawdopodobnie
związanego z osobowością albo będącego elementem osobowo-
ści, o czym świadczą także związki wyodrębnionych wzorców
oceny z cechami temperamentu, reaktywnością i perseweratyw-
nością.

Charakterystyczne jest również to, że wśród osób reprezentują-
cych optymistyczny wzorzec oceny było więcej niż w pozostałych
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grupach osób z wyższym wykształceniem. Lazarus (Lazarus, Folk-
man, 1984), pisząc o indywidualnych czynnikach modyfikujących
procesy oceny poznawczej, wymienił między innymi poznawcze
wymiary osobowości, takie jak umiejscowienie kontroli czy opty-
mizm, i wydaje się, że właśnie ten ostatni ujawnił się we wspo-
mnianych wyżej wynikach.

Rysunek 3. Organizacja procesów oceny poznawczej własnej sytuacji u pa-
cjentów chirurgicznych (wyniki analizy skupień)
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Stanowisko Lazarusa w kwestii oceny poznawczej spotkało się
także ostatnio z krytyką (por. np. Hobfoll, 1998). Pojawiły się ar-
gumenty, z którymi trudno się nie zgodzić, że jest taka klasa do-
świadczeń czy zdarzeń, które ze względu na swój ciężar gatunko-
wy, duże znaczenie i bardzo silne negatywne oddziaływanie wy-
wołują stres u każdego człowieka i ocena poznawcza tego
zdarzenia jest wtedy bez znaczenia. Chodzi tutaj o takie traumatycz-
ne wypadki jak na przykład klęska żywiołowa, śmierć bliskich czy
działania wojenne. Pytanie człowieka, który doświadczył czegoś
takiego, o to, jak ocenia to zdarzenie, jest trywialne i zbyteczne, bo
możemy być pewni, że przeżywa on silny stres. Inaczej jest w wy-
padku zdarzeń o umiarkowanej sile negatywnego oddziaływania czy
trudności życia codziennego. W tej sytuacji stres jest rzeczywiście w
głównej mierze uzależniony od oceny tego zdarzenia przez jednost-
kę. Przyznając słuszność tej argumentacji, trzeba zwrócić uwagę na
pewien aspekt tej sprawy. Otóż wydaje się, że konsekwencją przyję-
cia takiego stanowiska byłoby sporządzenie listy traumatycznych
zdarzeń, których zdolność wywoływania stresu jest niezależna od
oceny poznawczej dokonywanej przez jednostkę, albo wypracowa-
nie kryteriów, jakie muszą one spełniać. Niestety w obydwu wypad-
kach sprawa nie jest prosta, o ile jeśli chodzi o niektóre zdarzenia nie
powinno być wątpliwości, to będą też takie, które trudno będzie
jednoznacznie zakwalifikować, na przykład rozwód czy niepowo-
dzenie w osiągnięciu ważnych celów życiowych. Problemem jest w
tym wypadku ustalenie granicy i dlatego też rozsądniejszym rozwią-
zaniem byłoby odrzucenie ostrego podziału i przyjęcie tezy, że zna-
czenie procesów oceny poznawczej rośnie stopniowo, w miarę jak
maleje siła negatywnego oddziaływania zdarzeń.

4. Utrata zasobów

Opis mechanizmu powstawania stresu, w którym użyto oryginal-
nego systemu pojęć, zaproponował Hobfoll (1998, 1989). Jego
koncepcja stresu opiera się bowiem na kategorii zasobów osobi-
stych jednostki. Zasoby są zdefiniowane jako wszystko to, co dla
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człowieka jest ważne z punktu widzenia przetrwania, bezpośrednio
lub pośrednio, albo też służy jako środek do uzyskania tych warto-
ściowanych obiektów. Hobfoll wymienia jako przykłady zasobów
osobistych przedmioty (w sensie dóbr materialnych, na przykład
dom), warunki (takie jak pozycja społeczna), właściwości jednostki
(na przykład wysoka samoocena) czy wreszcie energie (do których
zalicza pieniądze albo czas). Mamy więc do czynienia z pojęciem
bardzo ogólnym, ale też zawierającym w sobie wyraźny element
subiektywnego znaczenia dla jednostki. Podstawowym założeniem
teorii Hobfolla jest twierdzenie, że ludzie dążą do zachowania
i pomnożenia swoich zasobów, stąd nazwa „teoria zachowania
zasobów” (conservation of resources theory). Konsekwencją
przyjęcia takiego założenia jest teza, zgodnie z którą stres jest re-
akcją człowieka na utratę zasobów lub brak ich uzyskania po wcze-
śniejszym zainwestowaniu, i to zarówno faktyczną, jak i tylko spo-
strzeganą. Obydwie możliwości są tym samym niekorzystnym
doświadczeniem dla jednostki, a więc Hobfoll, podobnie jak wielu
innych, nie widzi możliwości istnienia czegoś takiego jak dobry
stres. Zasoby są użytecznym terminem, przede wszystkim ze
względu na swoją policzalność. Ta cecha wynika z faktu, że mamy
zawsze do czynienia z pewną pulą zasobów danego człowieka,
mających charakter jednostkowy, oczywiście w tym sensie, że jako
zasób liczymy posiadany dom czy samochód tak samo jak wiarę
w siebie, optymizm czy przyjaźń innych. Teoria stresu Hobfolla
ma, dzięki tej policzalności zasobów, możliwość wprowadzenia
i łatwejszej operacjonalizacji takich pojęć, jak utrata zasobów, zy-
skanie, bilans, inwestowanie czy pula zasobów. Autor sformułował
kilka zasad teorii, na przykład, że utrata zasobów zwiększa praw-
dopodobieństwo dalszej utraty, a zyskanie zasobów odwrotnie,
szanse na ich dalsze pozyskanie. Co więcej, istnieją wyraźne różni-
ce w funkcjonowaniu i radzeniu sobie ze stresem między osobami
dysponującymi dużą i małą pulą zasobów. Oczywiście z punktu
widzenia stresu najważniejszą kategorią jest utrata zasobów, co
Hobfoll potwierdził także wynikami swoich badań empirycznych
(Hobfoll, Lilly, 1993), ale okazało się również, że zyskanie zaso-
bów, które wprawdzie nie wiąże się bezpośrednio z poziomem
stresu, pełni rolę bufora zabezpieczającego przed negatywnymi
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jego konsekwencjami (Wells, Hobfoll, Lavin, 1999). Innym po-
twierdzeniem tej tezy mogą być wyniki przeprowadzonych na gru-
pie studentów badań (Łosiak, w druku), w których, wbrew oczeki-
waniom, nie stwierdzono zależności pomiędzy utratą zasobów
i konsumpcją alkoholu, ale jak się okazało, w badanej grupie zde-
cydowaną większość stanowiły osoby mające dodatni bilans zaso-
bów, u których poziom ich zyskania był wyższy niż poziom utraty.

Empiryczna weryfikacja tez teorii wymagała stworzenia narzę-
dzia do pomiaru zasobów, co Hobfoll rozwiązał, tworząc listę za-
sobów, na której badani zaznaczają, które i w jakim stopniu utraci-
li, oraz które i w jakim stopniu zyskali, w jakimś ustalonym prze-
dziale czasu, najczęściej w ciągu jednego roku lub sześciu miesięcy
(Hobfoll, Lilly, Jackson, 1991). Autor był oczywiście świadomy
tego, że niemożliwe jest stworzenie pełnej, kompletnej listy zaso-
bów, czyli tego wszystkiego, co dla jednostki jest ważne, ale
w tworzeniu swojej listy wykorzystał metodę, która stwarzała
szansę na to, że żadna istotna kategoria zasobów nie zostanie po-
minięta. Zastosował on dwuetapową procedurę, polegającą na tym,
że najpierw duża grupa osób wypisywała na kartce wszystko to, co
dla nich jest ważne, odpowiedzi zostały zebrane razem w jedną
listę, która następnie została przedyskutowana w kilkudziesięciu
małych grupach, w ramach których wynegocjowano ostateczny
zestaw zasobów. Jak podaje Hobfoll (1998), podobna procedura
tworzenia listy zasobów przeprowadzona w innej grupie, w Holan-
dii, zaowocowała listą 56 zasobów, z 74 znajdujących się na orygi-
nalnej liście, stworzonej przez studentów amerykańskich, co
świadczy o tym, że przynajmniej w tych dwóch kulturach przypi-
suje się znaczenie podobnym zasobom.

Wobec pojęcia zasobów sformułowano także krytyczne uwagi,
i to nie w stosunku do stresogennego charakteru ich utraty czy in-
nych tego typu tez, ale głównie związane z ich istotą. Aldwin
(1994), reprezentujący podejście do stresu w kategoriach oceny
poznawczej, uważa, że zasoby i ich utratę można sprowadzić do
poznawczej oceny sytuacji, wskazują one bowiem na znaczenie
danego zdarzenia dla jednostki, a czy nazwiemy to oceną poznaw-
czą w kategoriach utraty, tak jak proponuje Lazarus, czy utratą
zasobów, tak jak chce Hobfoll, jest tylko sprawą użytej terminolo-
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gii. Autor teorii zachowania zasobów miał tego świadomość (Hob-
foll, 1998) i, jak się wydaje, stoi na stanowisku, że pojęcie zaso-
bów, nawet jeśli opisuje to samo, co ocena poznawcza, jest uży-
teczniejsze. I rzeczywiście, kategoria zasobów daje możliwość
bardziej precyzyjnego i zróżnicowanego uchwycenia subiektywnej
oceny zdarzeń dla jednostki, przede wszystkim w obszarze badań
empirycznych, ze względu na łatwość pomiaru. Badając ocenę
poznawczą jakiegoś zdarzenia będącego źródłem stresu, możemy
jedynie próbować uchwycić wielkość spostrzeganej utraty na skali
szacunkowej, w wypadku zasobów pytamy, ile z nich zostało utra-
cone i w jakim stopniu, co jest bardziej jednoznaczne i ułatwia
także oszacowanie utraty samej osobie badanej. Odpowiednikiem
oceny poznawczej w kategoriach zagrożenia jest pojęcie „zagroże-
nia utratą zasobów”, traktowane przez Hobfolla również jako waż-
ne źródło stresu (Hobfoll, 1989). W wypadku trzeciej, najmniej
jednoznacznej kategorii oceny stresowej – wyzwania, pojęcie za-
sobów daje możliwość bardzo precyzyjnego ustalenia, jakie są
wymagania co do zainwestowania zasobów oraz jakie są szanse na
zysk netto. Czym innym jest podjęcie wyzwania, jeżeli nie musimy
zaangażować dużej liczby ważnych dla nas zasobów, a czym in-
nym, kiedy musimy zainwestować prawie wszystko, co mamy.
Dzięki pojęciu utraty i zyskania zasobów można też rozstrzygnąć
kwestię, czy wybitne osobiste osiągnięcie jest źródłem stresu. Otóż
jeżeli bilans zasobów jest w danym wypadku korzystny, a więc
więcej zyskaliśmy niż zainwestowaliśmy, nie mamy do czynienia
ze stresem, ale w razie ujemnego bilansu – oczywiście tak. Istotę
sprawy stanowią koszty naszego sukcesu: jeżeli są zbyt duże, suk-
ces bardziej nam szkodzi niż przynosi korzyść.

Kwestią niezmiernie ważną w wypadku pomiaru utraty czy zy-
skania zasobów jest przypisanie im odpowiednich wag. Nie jest
bowiem bez znaczenia z punktu widzenia stresu, czy to, co utracili-
śmy, było dla nas bardzo ważne, czy tylko trochę. Skala używana
przez Hobfolla do badania utraty i zyskania zasobów, General Re-
source Evaluation (Hobfoll, Lilly, Jackson, 1991), przy każdym
z wymienionych zasobów zawiera rubrykę, w której badany zazna-
cza, jak bardzo są one dla niego ważne, a więc jest przewidziane
przypisanie zasobom subiektywnych wag, inaczej niż w skali wy-
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darzeń życiowych Holmesa i Rahego, gdzie wydarzeniom przypi-
sano wagi będące średnimi ocen sędziów kompetentnych. Sprawa
metody przypisywania wag wydaje się jednak drugorzędna, waż-
niejsze jest to, aby jakieś były zastosowane. Tym bardziej dziwi
więc to, że Hobfoll nie uwzględniał wag w analizowaniu zależno-
ści między utratą i zyskaniem zasobów a stresem (Hobfoll, Lilly,
1993). Nawet jeżeli przyjąć, co nie jest wykluczone, że w analizo-
wanych zależnościach zastosowanie nieważonych i ważonych
wskaźników utraty wywołuje podobne prawidłowości i daje moż-
liwość przewidywania stresu, to jednak nie powinno się rezygno-
wać ze stosowania wag, ponieważ prowadzi to do przyjęcia absur-
dalnego stanowiska, zgodnie z którym utrata czegoś dla nas bardzo
ważnego i mało ważnego znaczy tyle samo.

5. Niewydolność radzenia sobie ze stresem

Zupełnie inne podejście do problemu powstawania stresu opiera się
na przypisaniu podstawowej roli sytuacji, w której jednostka czuje,
że przestaje sobie radzić z problemem albo nie widzi możliwości
poradzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami. Jest to sytuacja
podobna do utraty kontroli i panowania nad otoczeniem. Takie
ujęcie zaproponowali, jako jedni z pierwszych, Cofer i Appley
(1972). Ich zdaniem, stan stresu stanowi kolejne stadium, po stanie
wzbudzenia i frustracji, a kryterium decydującym o przejściu
z jednego stadium do drugiego jest niepowodzenie w stosowaniu
działań zaradczych. Punktem wyjścia jest ich zdaniem sytuacja,
w której jednostka nie ma możności zaspokojenia swoich potrzeb
i dążeń, i jeżeli stosowane wtedy rutynowe sposoby działania nie
przynoszą rezultatów, pojawia się stan wzbudzenia, dla którego
charakterystyczne jest stosowanie nowych, nienawykowych form
radzenia sobie z problemem. Kiedy te formy działania przestają
być skuteczne, mamy do czynienia z przejściem do stadium fru-
stracji, którą cechuje stosowanie, obok form skierowanych na roz-
wiązanie problemu, także takich, które służą obronie ego. Dopiero
kiedy takie złożone działania przestają być skuteczne i narasta po-
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czucie zagrożenia, pojawia się stadium stresu, w którym jednostka
ogranicza się już jedynie do stosowania form obronnych, służących
ochronie ego. Ostatnie stadium, wyczerpania, charakteryzuje po-
czucie całkowitej bezradności i braku nadziei. Cechą charaktery-
styczną podejścia Cofera i Appleya jest więc przyjęcie tezy, że
stres nie pojawia się bezpośrednio po wystąpieniu trudności czy
innych niekorzystnych warunków, ale dopiero wtedy, kiedy kolej-
ne próby poradzenia sobie z nimi zawodzą. O oryginalności ich
koncepcji świadczy również to, że frustracja i stres są traktowane
jako kolejne stadia rozwoju sytuacji trudnej, podczas gdy więk-
szość autorów jest skłonna traktować frustrację jako sytuację trud-
ną powodującą stan stresu (por. np. Kaplan, 1996).

Podobny sposób myślenia charakteryzuje koncepcję stresu
Hintona i Burtona (1997), zdaniem których stan stresu pojawia się
w rezultacie interakcji dwóch czynników, spostrzeganego nieza-
spokojenia potrzeb i spostrzeganej niewydolności radzenia sobie
z problemem. Nie bez znaczenia jest to, że ich koncepcja została
stworzona przede wszystkim w zastosowaniu do stresu w pracy.
Dlatego też uważają oni, że najistotniejsze z punktu widzenia stre-
su jest spostrzeganie przez człowieka, że jego działanie nie prowa-
dzi do osiągnięcia celów czy zaspokojenia potrzeb i jednocześnie,
że nie jest on w stanie temu w jakikolwiek sposób zaradzić. Defi-
niując zwięźle stres, badacze ci napisali, że jest to stan psychiczny,
którego treścią jest zdawanie sobie sprawy z niemożności poradze-
nia sobie z trudnościami i tym samym przypisywanie tej niemoż-
ności kluczowej roli w genezie stresu (Hinton, Burton, 1997).

Inna koncepcja, opisująca podobnie mechanizm powstawania
stresu, została zaproponowana przez Toatesa (2001). Jego ogólny
i uniwersalny model stresu ma zastosowanie zarówno w stosunku
do zachowania ludzi, jak i zwierząt, a widać w nim też pewną
analogię do podejścia Cofera i Appleya. Punktem wyjścia jest wy-
stąpienie stresora, czyli jakiegokolwiek niekorzystnego czynnika.
Organizm uruchamia działania zmierzające do skorygowania sytua-
cji i niekorzystnego wpływu stresora, a jeżeli przynosi to pozytyw-
ny skutek, mamy do czynienia z powrotem do równowagi. Dopiero
wtedy, kiedy te działania nie przynoszą poprawy sytuacji lub nawet
ją pogarszają, mamy do czynienia ze stresem. Zdaniem Toatesa,
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mechanizm ten działa podobnie w wypadku występowania fizycz-
nych i psychologicznych stresorów, zgodnie z tezą o uniwersalno-
ści stresu.

Gdyby porównać podejście do stresu w kategoriach niemożno-
ści radzenia sobie i w kategoriach wydarzeń życiowych czy utraty
zasobów, można by dojść do wniosku, że stanowisko autorów ta-
kich jak Hinton i Burton zawęża nieco zakres sytuacji, w których
mamy do czynienia ze stresem. Sama utrata czegoś dla nas ważne-
go, lub zagrożenie taką utratą, nie jest wystarczająca, konieczne
jest również wystąpienie niemożności poradzenia sobie z jej skut-
kami, żeby można było mówić o stresie. Innymi słowy, jeżeli na
przykład sprawnie przezwyciężymy konsekwencje niepowodzenia,
stres nie wystąpi. Niemniej jednak różnice między obydwoma uję-
ciami są duże, mamy w tym wypadku do czynienia z odmiennymi
sposobami myślenia o powstawaniu stresu. Mniejsze różnice nato-
miast występują w poznawczo-relacyjnej teorii stresu Lazarusa,
którego pojęcie oceny wtórnej dotyczy właśnie możliwości pora-
dzenia sobie w danej sytuacji, a stres jest tym większy, im bardziej
oceniamy, że nie poradzimy sobie z problemem.

6. Rozbieżność motywacyjna

W literaturze psychologicznej można również spotkać poglądy,
które łączą powstawanie stresu z występowaniem rozbieżności
związanej z dążeniami i potrzebami jednostki, stąd określenie
„rozbieżność motywacyjna”. Przykładem takiego stanowiska jest
koncepcja Strelaua (1996), zgodnie z którą stan stresu jest spowo-
dowany wystąpieniem rozbieżności między wymaganiami sytua-
cyjnymi a możliwościami jednostki poradzenia sobie z nimi.
Widać tutaj podobieństwo do poglądów łączących stres z niemoż-
nością radzenia sobie, ale pojawia się nowy istotny element, roz-
bieżność, która czyni niemożność radzenia sobie lepiej określoną
i mierzalną. Pytanie, czy jestem sobie w stanie poradzić w danej
sytuacji, ma charakter ogólny, precyzyjniejsze jest pytanie o wiel-
kość rozbieżności między wymaganiami i możliwościami. Co wię-
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cej, kategoria rozbieżności pozwala na bardziej formalne opisanie
procesów poznawczych, które ją identyfikują, w przeciwieństwie
do treściowej kategorii niemożności radzenia sobie. W wypadku
koncepcji powstawania stresu zaproponowanej przez Strelaua
(1996) nie bez znaczenia jest również dogodność użycia pojęcia
rozbieżności w opisie działania czynników temperamentalnych,
aktywacji i zapotrzebowania na stymulację. Zdaniem tego autora,
stres może powstać zarówno w sytuacji nadmiernej stymulacji, jak
i deprywacji, a rozstrzygają o tym cechy temperamentu związane
z aktywowalnością, czyli wielkością reagowania aktywacją na bo-
dziec o określonej intensywności. Dla osób charakteryzujących się
niskim poziomem aktywowalności źródłem stresu będzie słaba
stymulacja otoczenia, a dla osób o wysokim poziomie aktywowal-
ności, wprost przeciwnie, wysoka stymulacja. Zatem powodująca
stres rozbieżność między możliwościami jednostki i wymaganiami
otoczenia wiąże się z jednej strony z intensywnością stymulacji
(wymagania), z drugiej z aktywowalnością (możliwości).

Także rozbieżność, ale nieco inaczej ujmowana, występuje
w opisie mechanizmu powstawania stresu w teorii odwracalności
Aptera (1991). Wyróżnia on, obok poziomu motywacyjnego do-
świadczenia (poziom pobudzenia, relacja: cel – środek), poziom
metamotywacyjny, na którym nasze doświadczenie jest ujmowane
w ramach par przeciwstawnych kategorii, na przykład lęk – poszu-
kiwanie doznań. Ujmowanie doświadczenia na tym poziomie jest
analogiczne do spostrzegania figur odwracalnych, stąd nazwa teo-
rii. To samo doświadczenie, które na poziomie motywacyjnym
wywołuje odczucie pobudzenia, może być na poziomie metamoty-
wacyjnym ujęte z punktu widzenia lęku lub poszukiwania doznań,
w zależności od chwilowego stanu podmiotu i związanych z nim
preferencji. W tym pierwszym sposobie ujmowania doświadczenia
mamy do czynienia z powstawaniem stresu ze względu na wystę-
powanie rozbieżności między pobudzeniem, na poziomie motywa-
cyjnym, i lękiem na metamotywacyjnym.

Rozbieżność motywacyjna pojawia się również jako przyczyna
stresu w poznawczo-aktywacyjnej teorii Ursina i Eriksena (2004).
Dwa człony występujące w nazwie ich koncepcji odpowiadają
temu aspektowi stresu, który dotyczy jego natury (aktywacja),
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i temu, który dotyczy jego genezy (procesy poznawcze). Zdaniem
Ursina i Eriksena, stres jest spowodowany rozbieżnością między
tym, co jest oczekiwane, a tym, co zdarza się rzeczywiście. Innymi
słowy, stres jest reakcją na niepotwierdzenie się oczekiwań pod-
miotu, a więc w sytuacjach, kiedy, zdaniem autorów, mamy do
czynienia z nowymi bodźcami, kiedy „czegoś brakuje”, kiedy nie
ma równowagi homeostatycznej albo kiedy występuje zagrożenie.
Ursin i Eriksen użyli sformalizowanego języka logiki do opisania
genezy stresu, a podstawowa formuła jest następująca:

(SV ≠ AV) => Aktywacja,

gdzie SV to wartość oczekiwana zmiennej, a AV to wartość rze-
czywista tej zmiennej. Takie ujęcie genezy stresu byłoby jednak,
jak się wydaje, zbyt ogólne, bo obejmowałoby także takie sytuacje,
kiedy nie mamy do czynienia ze stresem. Na przykład sama no-
wość bodźca to jeszcze za mało, żeby wywołać stres, czasami mo-
że to powodować po prostu pozytywne w odczuciu podmiotu za-
ciekawienie. Lazarus i Folkman (1984), opisując formalne cechy
sytuacji, które wpływają na procesy oceny poznawczej, stwierdzili
również, że nowość sama w sobie nie jest oceniana przez jednostkę
jako coś niekorzystnego czy zagrażającego. Dlatego też Ursin
i Eriksen wprowadzili w swojej teorii pojęcie oczekiwań, czyli, jak
to określili, „filtrów”, które rozstrzygają o tym, czy pojawi się re-
akcja stresu. Oczekiwania mogą dotyczyć występowania dwóch
bodźców, co w pewnych konfiguracjach odpowiada mechanizmom
obronnym, albo efektów działania, co odpowiada radzeniu sobie,
beznadziejności lub bezsilności. Autorzy uważają, że o radzeniu
sobie ze stresem możemy mówić tylko wtedy, kiedy występują
pozytywne oczekiwania związane z efektami działania, ale wtedy
nie mamy do czynienia z aktywacją, czyli stresem. Natomiast za-
równo beznadziejność, a więc oczekiwanie braku związków mię-
dzy działaniem i jego efektami, czyli sytuacja, kiedy radzenie sobie
ze stresem jest po prostu niemożliwe, jak i bezradność, czyli ocze-
kiwanie negatywnych skutków swoich działań, powodują stres.
Dodatkowymi opisanymi w teorii parametrami określającymi te
oczekiwania są: siła, prawdopodobieństwo oraz wartość afektywna
(atrakcyjność lub awersyjność). Omawiane przez Ursina i Eriksena
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oczekiwania, mające charakter procesów poznawczych, decydują
zatem w indywidualnym przypadku o tym, czy wystąpi stres.
W podejściu do genezy stresu reprezentowanym przez tych bada-
czy widać podobieństwo do koncepcji wykorzystujących pojęcie
oceny poznawczej z jednej strony, a z drugiej do tych, które przy-
pisują istotną rolę niewydolności radzenia sobie ze stresem.

7. Geneza stresu – ujęcie ewolucyjne

Spojrzenie na mechanizm powstawania stresu w ramach prezento-
wanej w niniejszej pracy ewolucyjnej koncepcji stresu uwzględnia
przede wszystkim dużą różnorodność czynników i mechanizmów
wywołujących stres, związaną także z tym, że w okresie ewolucji
naszego gatunku bardzo różne zdarzenia w otoczeniu nabrały zdol-
ności jego powodowania. Dlatego też proponuje się rozróżnienie
czterech dróg uruchamiania procesu stresu, każdej opartej na in-
nym mechanizmie i związanej z odmiennymi okolicznościami,
które można określić jako: biologiczną, warunkową, frustracyjną
i poznawczą.

Droga pierwsza, biologiczna, najstarsza ewolucyjnie, polega na
działaniu wszelkich bodźców czy czynników, które mają charakter
awersyjny, szkodliwy czy zagrażający, dla wszystkich, niezależnie
od doświadczenia indywidualnego. Proces stresu jest wtedy uru-
chamiany automatycznie, co jest niezbędnym warunkiem sprawne-
go przystosowania, ułatwia bowiem organizmowi mobilizację sił
do walki z tym, co mu szkodzi lub zagraża. Czynnikami wywołują-
cymi stres mogą być w tym wypadku nie tylko takie zdarzenia, jak
zranienie, szok termiczny czy inny uraz, ale także widok drapież-
nika. LeDoux (2000) opisuje reakcje szczura laboratoryjnego, nie-
mającego żadnych doświadczeń z kotami, na widok pojawiającego
się w jego pobliżu kota, polegające na przerwaniu wykonywanej
czynności, znieruchomieniu i ucieczce. Działaniom tym towarzy-
szy silna emocja strachu, której składnikiem jest, zgodnie z naszym
poglądem, proces stresu. LeDoux opisał mechanizm fizjologiczny
tego doświadczenia następująco:
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Informujące o zagrożeniu bodźce wywołują też w przysadce mózgo-
wej wydzielanie adrenokortykotropiny (ACTH), hormonu, który z kolei
powoduje wytwarzanie w korze nadnerczy hormonów sterydowych. [...]
Owa tak zwana reakcja stresowa występuje u wszystkich ssaków, a także
u innych kręgowców (LeDoux, 2000, s.154).

Jak pisze ten autor, bardzo podobny wzorzec reakcji obserwo-
wano u innych gatunków w konfrontacji z zagrożeniem, a także
u człowieka. We wszystkich tych przypadkach stres pojawia się
jako ważna reakcja adaptacyjna, której mechanizm został ukształ-
towany na bazie doświadczeń wielu pokoleń.

Innego typu czynnikiem, który w podobny sposób, a więc drogą
określoną jako biologiczna, prowadzi do powstania stresu, jest
unieruchomienie. Jego stresogenny charakter wykazał, jako jeden
z pierwszych, Selye (1960), o czym była mowa w rozdziale doty-
czącym natury stresu. Porro (1988), dokonując przeglądu literatury
dotyczącej efektów działania unieruchomienia na organizm, wyka-
zał, że jest ono dla zwierząt i człowieka silnym stresorem, którego
działaniem zostaje wywołany zespół zmian na poziomie fizjolo-
gicznym. Dokonany przez Porra opis tych zmian odpowiada proce-
som omówionym w niniejszej pracy jako stanowiące istotę stresu.
Są też dane wskazujące, że umieszczenie zwierzęcia przez kilka
godzin w rurze powodującej skrępowanie ruchów jest przyczyną
pojawienia się u niego wrzodów żołądka (Pinel, 2003). Świadczy
to o tym, że skrępowanie ruchów powoduje stan bardzo silnego
stresu. Innym przykładem może być to, że w swoich badaniach
dotyczących emocji u niemowląt Franus (1959) wywoływał emo-
cję gniewu, krępując dzieciom ruchy. Jeżeli jednak spojrzeć na ten
mechanizm w bardziej ogólnych kategoriach, to pozwala nam on
wyjaśnić, dlaczego wszelkie warunki ograniczenia swobody i auto-
nomii działania wyzwalają tak silne negatywne reakcje człowieka.
W podobny sposób, jak w wypadku unieruchomienia, stres jest
odpowiedzią naszego organizmu na inne formy ograniczenia swo-
body. Warunki te są identyfikowane jako niekorzystne przez ten
sam układ, ze względu na swoje podobieństwo do stanowiącego
prototyp doświadczenia skrępowania ciała. Z tego też powodu po-
byt w więzieniu jest tak dotkliwą karą dla człowieka, a ogranicze-
nie możliwości i swobody działania wywołane przewlekłą chorobą
lub kalectwem jest jednym z istotnych źródeł cierpienia.
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Ważnym doświadczeniem człowieka, które prowadzi do po-
wstania stresu na drodze biologicznej, jest ból, szczególnie prze-
wlekły. Istnieje wiele chorób, w których przebiegu mamy do czy-
nienia z bólem, takich jak na przykład wszelkie dolegliwości reu-
matyczne czy niektóre rodzaje nowotworów. Co więcej, są
schorzenia, których istotę stanowi występowanie doznań bólowych
o do końca nieokreślonej genezie, na przykład migreny czy bóle
krzyża (Okifuji, Palmer, 2004). We wszystkich tych przypadkach
ból stanowi najważniejszy składnik cierpienia wywołanego choro-
bą i związanego z tym stresu choroby (Johnson, Webster, 2002).
Jak wykazali, na podstawie przeglądu literatury, Dersh, Polatin
i Gatchel (2002), przewlekły ból jest czynnikiem, który znacząco
zwiększa ryzyko pojawienia się zaburzeń zachowania, lękowych,
depresyjnych, somatomorficznych, nadużywania substancji oraz
zaburzeń osobowości. Autorzy starali się również wyjaśnić mecha-
nizm obserwowanych zależności między chronicznym bólem
a zaburzeniami zachowania i uznali za najtrafniejszy ogólny model
„skaza – stres”. Także badanie skutków przewlekłego bólu w gru-
pie adolescentów wykazało związki doznań bólowych, a dokładniej
czasem trwania dolegliwości bólowych, z objawami zaburzeń lę-
kowych (Eccleston i in., 2004). Zdecydowanie najczęściej wśród
konsekwencji przewlekłego bólu wymienia się jednak zaburzenia
depresyjne (Banks, Kerns, 1996; Dersch, Polatin, Gatchel, 2002).
Badania poświęcone stresowi doznań bólowych wskazują również,
że jego intensywność zależy od stosowanych form radzenia sobie
ze stresem. Eccleston i współpracownicy (2004) wykazali, że po-
szukiwanie wsparcia społecznego oraz odwracanie uwagi może
łagodzić stres, a negatywne rozpamiętywanie – wzmacniać. Jensen
i współpracownicy (1991) wykazali korzystny efekt aktywnych
form radzenia sobie ze stresem, na przykład działań skierowanych
na problem, a niekorzystny – działań określonych jako pasywne,
do których zaliczono także te skierowane na emocje.

Biologiczna droga uruchamiania stresu jest również aktywna
w wypadku zatłoczenia (crowding). O tym, że przestrzenne za-
gęszczenie osobników działa jako czynnik wyzwalający zachowa-
nia agresywne świadczyły dawne obserwacje zachowania szczurów
czy myszy (Altman, 1975), a współczesne badania wskazują, że na
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przykład dzieci wiejskie lub z małych miasteczek, które zamiesz-
kują w blokowiskach, mają gorsze wskaźniki zdrowia psychiczne-
go i gorsze osiągnięcia szkolne niż ich koledzy wychowani od uro-
dzenia w takich warunkach (Evans, Lercher, Kofler, 2002). Wśród
badanych więźniów obserwuje się również bardzo wyraźne korela-
cje między poczuciem zatłoczenia i stresem (Lawrence, Andrews,
2004). Wprawdzie Baron i Needel (1980) wskazywali, że reakcja
człowieka na zatłoczenie jest modyfikowana przez uczenie się
społeczne i czynniki kulturowe, ale nie zmienia to faktu, że zatło-
czenie jest w swej istocie czynnikiem w sposób niejako automa-
tyczny identyfikowanym jako niekorzystny.

Podane powyżej przykłady pokazują, że biologiczna droga uru-
chamiania stresu działa nie tylko w wypadku występowania typo-
wo biologicznych czynników, ale także w razie doświadczeń psy-
chologicznej natury, takich jak ograniczenie swobody czy zagroże-
nie. Widzimy zatem, że ten sam mechanizm może prowadzić do
stresu w wypadku doświadczeń o bardzo różnym charakterze.

Istotę drugiej drogi uruchamiania stresu, określonej jako warun-
kowa, stanowi właśnie proces uczenia się, w którym czynniki wy-
wołujące stres na drodze biologicznej występują jako bodźce bez-
warunkowe. Związki z omówioną wcześniej drogą są bardzo duże,
ale o różnicy stanowi przede wszystkim to, że droga warunkowa
kształtuje się w wyniku doświadczenia indywidualnego, nie mając
tym samym tak uniwersalnego charakteru.

Przykładem stresu powstałego na drodze nazwanej warunkową
może być doświadczenie zagrożenia pozycji społecznej czy wła-
snego „ja”. Można oczekiwać, że w przebiegu indywidualnego
doświadczenia jednostki pojawiły się chwile, w których pewnym
sytuacjom społecznym towarzyszyły przykre doznania, kara ze
strony rodziców czy negatywna reakcja otoczenia, a tym samym
pewne cechy tych sytuacji stały się zapowiedziami czegoś nie-
przyjemnego, a więc sygnałami zagrożenia. Wobec tego można
zaryzykować twierdzenie, że mechanizm powstania stresu związa-
ny z bezpośrednim, fizycznym niebezpieczeństwem był bazą, na
której ukształtował się mechanizm wywoływania stresu przez
symboliczne zagrożenia. Podstawą takiego rozumowania byłoby
twierdzenie, że proces identyfikacji czynnika jako zagrażającego
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jest taki sam w wypadku bezpośredniego, fizycznego niebezpie-
czeństwa, co w wypadku symbolicznego, albowiem istotą zagroże-
nia jest antycypacja utraty czegoś znaczącego lub doświadczenia
urazu, natomiast to, czy dotyczy ona życia i zdrowia, czy pozycji
społecznej albo własnego „ja”, jest sprawą drugorzędną.

Można również podejrzewać, że w wypadku wszelkich zabu-
rzeń lękowych istotnym elementem cierpienia jest stres spowodo-
wany przedłużającym się lub zbyt często pojawiającym się poczu-
ciem zagrożenia. Opis takich przeżyć można znaleźć w pracach
Kępińskiego (1977, 1973). Mamy więc do czynienia z sytuacją,
w jakiej organizm przez cały czas mobilizuje swoje siły do walki
z zagrożeniem, którego tak naprawdę nie ma, a konsekwencjami
długo utrzymującego się napięcia mięśni czy podwyższonego ci-
śnienia krwi są rozmaite dolegliwości somatyczne, często towarzy-
szące nerwicy. I w tym wypadku stres traci swoje adaptacyjne wła-
ściwości, stając się szkodliwy, co zostało wcześniej opisane jako
adaptacyjne niedopasowanie stresu.

To, co stanowi istotę trzeciej drogi uruchamiania stresu, jest
często opisywane w literaturze jako sytuacja frustracji. Mamy z nią
do czynienia wtedy, kiedy jednostka w swoim działaniu napotyka
utrudnienia lub przeszkody. Pierwsza teoria frustracji pojawiła się
już wiele lat temu (Rosenzweig, 1944), opisano w niej mechanizm
powstania, zaproponowano klasyfikację czynników wywołujących
oraz sposobów ustosunkowania się człowieka wobec frustracji.
Wiele badań wskazywało, że emocja gniewu jest charakterystyczną
i bezpośrednią reakcją na sytuację frustracji, co skłoniło Dollarda
i współpracowników (1939) do sformułowania hipotezy o zależno-
ści frustracji i agresji. Wprawdzie, jak się później okazało, związek
ten ma bardziej złożony i nie tak jednoznaczny charakter (Frączek,
Kofta, 1975), jednak z punktu widzenia ewolucyjnej koncepcji
stresu najważniejsze jest stwierdzenie występowania emocji gnie-
wu jako reakcji na zablokowanie lub utrudnienie działania (Oatley,
Jenkins, 2003; Averill, 1999; Lazarus, 1991). Warunki takie są na
pewno identyfikowane przez jednostkę jako szkodliwe i nieko-
rzystne, a więc powodują proces stresu, jako składową, w tym wy-
padku, emocji gniewu. Co więcej, biorąc pod uwagę, że podobną
reakcję na zablokowanie działania obserwuje się u zwierząt (Clore,
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Centerbar, 2004) oraz małych dzieci (Lewis, 1993; Sullivan, Le-
wis, 2003), można stwierdzić, że mechanizm identyfikowania tego
typu warunków jest ukształtowany ewolucyjnie i obecnie u czło-
wieka w dużej mierze jest automatyczny.

Można zaproponować twierdzenie, że podobny mechanizm po-
wstawania stresu występuje u człowieka we wszystkich sytuacjach,
które są identyfikowane jako niepowodzenie albo też brak postępu
czy występowanie utrudnień w realizacji dążeń i osiąganiu celów.
Biorąc pod uwagę olbrzymie znaczenie, jakie przypisuje się we
współczesnym świecie dążeniu do osiągnięć osobistych, niepowo-
dzenie jest zapewne bardzo powszechnym źródłem stresu. Ilość
literatury psychologicznej dotyczącej tego zagadnienia jest ogrom-
na, zatem tutaj będą przytoczone wybrane pozycje. Wielu badaczy
traktuje to jako sprawę oczywistą i używa na przykład wytworzo-
nej w laboratorium sytuacji niepowodzenia w wykonaniu zadania
jako czynnika wywołującego negatywne emocje i stres (por. np.
Pruessner, Hellhammer, Kirschbaum, 1999). Teoria kontroli za-
chowania, opublikowana niedawno w nowej wersji przez Carvera
(1998), widzi stres jako pojawiający się w odpowiedzi na zakłóce-
nie lub zagrożenie działań zorientowanych na cel, czemu towarzy-
szą również negatywne emocje. Autorzy omawiają badania, w któ-
rych stwierdzono wyraźny związek między koniecznością prze-
rwania wielu form aktywności, takich jak sport czy hobby,
wykonywanej z udziałem osób znaczących, u młodych ludzi, roz-
poczynających studia w nowym miejscu, a poziomem depresji.
Jednocześnie stwierdzono w nich, że ci spośród studentów, którzy
mieli możliwość kontynuowania swojej aktywności z udziałem
innych osób, mieli niższy poziom depresji. Również Burke (1996),
powołując się na idee Mandlera, opisał mechanizm powstawania
stresu, którego istotą jest zakłócenie lub przerwanie zorganizowa-
nego działania albo procesów myślowych. Zdaniem Burke’a, takie
zakłócenie może być spowodowane niektórymi rodzajami wyda-
rzeń życiowych ze skali Holmesa i Rahego, jak również konfliktem
pełnionych ról społecznych. Badania Echtelda, Van Elderena i Van
der Kampa (2001) wskazały na związki między zakłóceniem
w osiąganiu celów i obniżonym nastrojem u pacjentów oczekują-
cych na zabieg angioplastyki. Kaiser i Ozer (1997) wyrazili pogląd,
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że oczekiwania związane z osiąganiem indywidualnych celów ży-
ciowych oraz efekty tego osiągania stanowią ważny obszar źródeł
stresu jednostki.

Wydaje się, że szczególnym przypadkiem frustracji jest zablo-
kowanie działania przez konflikt wewnętrzny. Konflikt taki, któ-
remu wiele uwagi poświęcił Lewin (1936 za: Atkinson, 1964), jest
na ogół wymieniany jako inny niż frustracja czy utrudnienie rodzaj
sytuacji trudnej (por. np. Tomaszewski, 1975; Lewicki, 1972), ale
jeżeli zastanowić się nad wpływem konfliktu na działanie, to wi-
dać, że jest on taki sam, jak w wypadku frustracji wywołanej in-
nymi przeszkodami. Tak więc, przyznając, że konflikt wewnętrzny
jest specyficzny, można zaklasyfikować go do tych czynników,
które uruchamiają frustracyjną drogę genezy stresu. Oatley i Jen-
kins (2003) wyrazili pogląd, zgodnie z którym gniew powstaje
w odpowiedzi na konflikt interpersonalny, co częściowo jest po-
twierdzeniem przytoczonego wyżej rozumowania. Także wspo-
mniany wcześniej Burke (1996) uznał konflikt ról za jedną z przy-
czyn zablokowania działania, a w konsekwencji stresu.

Wynikające z konfliktu zahamowanie lub zablokowanie działań
i dążeń, występujące w nerwicach, powodując stres, stanowi istot-
ny składnik cierpienia nerwicowego (Kępiński, 1973). W klasyfi-
kacji przyczyn frustracji (Frączek, Kofta, 1975) jest to określane
jako przyczyna wewnętrzna i aktywna. Najczęściej jednym z ele-
mentów tego konfliktu jest lęk, który hamuje lub blokuje wiele
działań wynikających z podstawowych potrzeb człowieka. O ile
istotną rolę w mechanizmie nerwicy stanowią często subiektywne
i zniekształcone interpretacje rzeczywistości, o tyle stres, będący
ważnym elementem składowym cierpienia nerwicowego, jest
„prawdziwy”, w tym sensie, że pacjent rzeczywiście doświadcza
silnego i długotrwałego stresu spowodowanego zablokowaniem
dążeń oraz, omówionym wcześniej, poczuciem zagrożenia. Na
zwiększoną aktywność osi HPA połączoną ze zwiększonym wy-
dzielaniem kortyzolu w zaburzeniach lękowych wskazują między
innymi prace Keltnera, Perry i Williams (2003), Condrena i współ-
pracowników (2002), Tafeta (Tafet i in., 2005) czy Kruegera (Krue-
ger i in., 2005).
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Czwarta droga uruchamiania stresu jest określona jako poznaw-
cza, ponieważ, w tym wypadku, stres jest rezultatem złożonego
procesu przetwarzania informacji stanowiącego interpretację wyda-
rzeń w otoczeniu. W przeciwieństwie do trzech poprzednio opisa-
nych dróg, tu stres nie powstaje w wyniku stosunkowo mało złożo-
nej identyfikacji niekorzystnych czynników, ale bardziej rozbudowa-
nej interpretacji, opracowania poznawczego. Wprawdzie w wypadku
wszystkich czterech dróg mamy do czynienia z dzia-łaniem proce-
sów poznawczych, ale w tej ostatniej są one najbardziej rozbudo-
wane. Dobrym przykładem mogą być tutaj wyniki badań van Dij-
kena i współpracowników (Toates, 2001), wskazujące, że reakcje
obronne o charakterze stresowym mogą być wywołane przez wyłą-
czenie znanego dźwięku eksponowanego w tle. Żeby taki czynnik,
jak brak dźwięku, mógł wywołać stres, jest konieczne poznawcze
przetworzenie sytuacji, którego istotą jest „historia” działania tego
bodźca. Jak podaje Toates (2001), zaobserwowano zwiększone
wydzielanie kortykosteroidów w sytuacjach występowania czynni-
ków nowych dla podmiotu, utraty kontroli nad otoczeniem czy
otrzymania nagrody mniejszej niż oczekiwana. We wszystkich tych
sytuacjach pojawienie się stresu było poprzedzone złożonymi pro-
cesami poznawczymi. Olff, Langeland i Gersons (2005) dokonali
przeglądu badań, które wskazują jednoznacznie, że procesy oceny
poznawczej w sytuacji stresu aktywizują oś HPA. Zwrócili jedno-
cześnie uwagę na siłę oddziaływania oceny w kategoriach zagroże-
nia. Ocena sytuacji jako wyzwania nie powoduje ich zdaniem tak
wyraźnej aktywacji neuroendokrynologicznego układu stresu. Zda-
niem autorów, trwający dłużej mechanizm oddziaływania oceny
doświadczeń jako zagrożenia, poprzez aktywację HPA i zwiększo-
ne wydzielanie kortyzolu, którym towarzyszą negatywne emocje
i nieprzystosowawcze, obronne formy radzenia sobie ze stresem,
może prowadzić do zespołu PTSD. Eksperymenty przeprowadzone
przez Gaaba i współpracowników (2005), w których wywoływano
stres poprzez standaryzowaną procedurę (Trier Social Stress Test),
polegającą na publicznym wystąpieniu badanych, wykazały, że
poziom wydzielanego kortyzolu zależał od procesów oceny sytu-
acji jako zagrażającej, oraz, co nieco zaskakujące, jako stanowiącej
wyzwanie.
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Wyodrębnienie poznawczej drogi uruchamiania stresu nasuwa
wprawdzie skojarzenie z procesami oceny poznawczej w poznaw-
czo-relacyjnej teorii stresu Lazarusa, ale trzeba wyraźnie podkre-
ślić, że znaczenie, jakie nadał Lazarus terminowi „ocena poznaw-
cza” jest szersze, w tym sensie, że występuje ona we wszystkich
czterech drogach genezy stresu, opisanych w ramach koncepcji
ewolucyjnej. Lazarus uznał bowiem proces oceny poznawczej za
uniwersalny mechanizm identyfikowania warunków szkodliwych
dla podmiotu, bez względu na to, jak jest on złożony.

Innym, ogólnym przykładem działania poznawczej drogi uru-
chamiania stresu są wszystkie sytuacje utraty. Można bowiem
oczekiwać, że poczucie utraty jest wynikiem złożonej interpretacji
zdarzeń, uwzględniającej wcześniejsze doświadczenia zestawione
z przewidywaniami dotyczącymi przyszłości. Jeżeli zastanowić się
nad tym, co stanowi istotę przeżywania utraty, to można dojść do
wniosku, że jest to nie tylko świadomość aktualnego braku, ale
przede wszystkim tego, że ten brak będzie trwał przez bliżej nie-
określony lub nieskończony, w sensie indywidualnym, czas. Małe
dziecko reaguje paniką na chwilowe oddalenie się matki, bo nie
rozumie, że ona za chwilę pojawi się z powrotem, starsze ma tę
świadomość i ta sama sytuacja nie stanowi już dla niego doświad-
czenia utraty matki. Łączenie doświadczenia utraty ze stresem wy-
daje się oczywiste, i tak na przykład Lazarus (Lazarus, Folkman,
1984) wyodrębnił ocenę poznawczą relacji w kategoriach utraty
jako jedną z trzech ocen stanowiących o stresie. Liczne badania
wskazują na podwyższenie poziomu kortyzolu w depresji, która
jest często łączona z doświadczeniami utraty (Olff, Langeland,
Gersons, 2005; Buchanan, al.’Absi, Lovallo, 1999; Cowen, 2002).
Na bezpośredni związek utraty z podwyższonym poziomem korty-
zolu wskazują badania Jacobsa i współpracowników (1987),
w których brano pod uwagę doświadczenie utraty małżonka, oraz
McCleery’ego (McCleery i in., 2000), w których badano efekt wy-
obrażonej żałoby. Nicolson (2004) porównywała poziom kortyzo-
lu, mierzony kilkakrotnie w ciągu pięciu kolejnych dni, u męż-
czyzn w wieku średnim, którzy doświadczyli utraty jednego z ro-
dziców przed siedemnastym rokiem życia i tych, którzy nie mieli
tego rodzaju przeżyć, i wykazała utrzymywanie się wyższego po-
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ziomu kortyzolu przez cały dzień u tych badanych, którzy wcześnie
utracili rodziców. Badania te wskazują, że w pewnych wypadkach
zmiany w organizmie związane ze stresem mogą się utrzymywać
przez wiele lat.

Doświadczenie bezrobocia, określane często mianem sytuacji
utraty pracy, jest przyczyną stresu, ale, jak się wydaje, o stresie
decyduje opracowanie czy też interpretacja sytuacji, której istotę
stanowi nie tylko świadomość utraty wielu ważnych zasobów, ale
również oczekiwanie stopniowej utraty kolejnych, a także ograni-
czenie możliwości osiągnięcia ważnych celów życiowych. W tym
wypadku działają zatem równolegle dwie drogi uruchamiania stre-
su: frustracyjna i poznawcza. Taki proces, w którym utrata pracy
stanowi stresor wyzwalający kaskadę następnych trudnych zda-
rzeń, opisali Price, Friedland i Vinokur (1998). Zależności spra-
wiające, że subiektywnie odczuwany stres i obniżony nastrój poja-
wiają się w reakcji na utratę pracy, zostały przedstawione w licz-
nych badaniach (Pearlin, 1989; Jackson, Warr, 1984; Platt,
Kreitman, 1985; Vinokur, Price, Caplan, 1996). Z kolei Howe,
Levy i Caplan (2004) wykazali, że na poziom objawów depresyj-
nych wywołanych utratą pracy wpływają wydarzenia życiowe
wtórne wobec tej utraty. Na bezpośredni związek podwyższonego
poziomu kortyzolu z utratą pracy wskazały natomiast badania Ar-
netza i współpracowników (1991).

Zbytnim uproszczeniem byłoby twierdzenie przypisujące wła-
ściwość wywoływania stresu tylko jakiemuś jednemu, wybranemu
mechanizmowi. Dlatego też spojrzenie na stres z perspektywy
ewolucyjnej postuluje wielość tego rodzaju mechanizmów, które
zaklasyfikowano do czterech dużych grup. Każda z opisanych dróg
uruchamiania procesu stresu opiera się na charakterystycznym dla
niej mechanizmie działania. W ramach każdej z tych dróg można
odnaleźć takie doświadczenia, które miały zdolność wywoływania
stresu już u naszych ewolucyjnych przodków, oraz takie, które
stały się stresogenne stosunkowo niedawno, u współczesnego
człowieka, a których działanie opiera się na tamtych, wcześniej-
szych, prototypowych doświadczeniach.



Rozdział III

Odpowiedź podmiotu
na stres – readaptacja

Indywidualne doświadczenie stresu jako czegoś przykrego, którego
istotnym składnikiem jest przeżywanie problemu, jaki go wywołał,
rodzi silną tendencję do jego wyeliminowania lub przynajmniej
zredukowania. Dążenie, aby uwolnić się od czegoś, co przeżywa-
my jako nieprzyjemne, ma charakter uniwersalny i automatyczny,
a jest obserwowane u wszystkich żywych organizmów. To, jaką
postać przybiera realizacja tej tendencji, wygląda już różnie u po-
szczególnych jednostek i przez psychologów jest najczęściej iden-
tyfikowane jako radzenie sobie ze stresem, chociaż wydaje się, że
można to określić w ogólnych kategoriach jako odpowiedź pod-
miotu na stres. Psychologowie już od dawna zauważyli, że czło-
wiek nie pozostaje bierny wobec doświadczenia stresu, a to, jaką
formę przybiera jego odpowiedź, ma swoje ważne konsekwencje
indywidualne i społeczne, może świadczyć o wysokim poziomie
integracji psychicznej, dojrzałości i zdrowiu, albo, wręcz przeciw-
nie, o mniejszej lub większej patologii. Dlatego też, zajmując się
stresem, nie można pominąć problemu radzenia sobie z nim, a licz-
ba badań poświęconych temu zagadnieniu jest olbrzymia i wyka-
zuje od wielu lat tendencję wzrostową.
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1. Zmagać się, bronić czy radzić sobie?
Kwestie terminologiczne

Mówiąc o odpowiedzi podmiotu na stres, psychologowie uży-
wają kilku terminów, co oczywiście nie sprzyja porozumieniu.
Najpopularniejsze jest obecnie określenie „radzenie sobie ze stre-
sem” (w języku angielskim coping with stress), ale są używane
również określenia „zmaganie ze stresem” czy „procesy zaradcze”,
a z tradycji klinicznej pochodzi termin „obrona” lub „mechanizmy
obronne”. O ile pierwsze trzy terminy dotyczą tego samego rodzaju
działań, o tyle zakresy znaczeniowe pojęć „radzenie sobie”
i „mechanizmy obronne” tylko częściowo zachodzą na siebie. Pro-
blem nie polega już tylko na tym, że używa się różnych terminów,
ale na odmiennym podejściu do opisywania mechanizmu odpowie-
dzi na stres oraz koncentrowaniu się na jej różnych aspektach.
Tradycja myślenia psychologicznego wskazuje na jedno istotne
kryterium rozróżniające mechanizmy obronne i radzenie sobie ze
stresem, a mianowicie występowanie świadomości lub intencjona-
lności w podejmowaniu określonych działań lub ich brak. Pojęcie
mechanizmów obronnych służyło w teorii psychoanalitycznej do
opisu i wyjaśnienia zachowań i tendencji, które miały charakter
odruchowego i nieświadomego działania służącego redukcji lęku
nerwicowego. Zygmunt Freud określił je jako techniki wykorzy-
stywane przez ego w konfliktach mogących doprowadzić do ner-
wicy (Grzegołowska-Klarkowska, 1986). Najlepszym przykładem
może być opisane przez Freuda wyparcie, służące eliminowaniu ze
świadomości nieprzyjemnych treści skojarzonych z lękiem, ale bez
świadomej intencji podmiotu w tej kwestii. Pacjenci opisywani
przez Freuda nie zdawali sobie sprawy, że pewne fakty „wypadły
im z pamięci”. W przeciwieństwie do tego, radzenie sobie ze stre-
sem było określeniem działań, które jednostka podejmuje świado-
mie, żeby przezwyciężyć trudności czy przykry stan, a więc na
przykład próbuje rozwiązać problem będący źródłem stresu lub
zredukować nieprzyjemne napięcie treningiem fizycznym. Kryte-
rium rozróżnienia, świadoma kontrola, wpisywało się dobrze
w kategorie normy i patologii. Pacjentom nerwicowym przypisy-
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wano mechanizmy obronne, a osobom zdrowym radzenie sobie ze
stresem. Ten sposób myślenia zaowocował w propozycjach teore-
tycznych, w których używa się obydwu pojęć, tworzących hierar-
chię, w której na górze znajdują się świadomie stosowane, ela-
styczne i racjonalne formy radzenia sobie ze stresem, a niżej mniej
lub w ogóle niekontrolowane, sztywne i automatyczne mechani-
zmy obronne. Przykładem jest tutaj koncepcja procesów ego Haan
(1977) czy wcześniejsza propozycja Mennigera (1963). Zdaniem
Haan działania adaptacyjne jednostki mogą przebiegać na dwóch
poziomach, z których najwyższy, radzenie, charakteryzuje celowość,
elastyczność, adekwatność, a obrony – przymusowość, sztywność
oraz zniekształcanie rzeczywistości. W swoich późniejszych pra-
cach Haan dodała jeszcze jedną kategorię działań, związaną z dal-
szym rozpadem integracji działania i jeszcze mniej przystosowaw-
czą, określoną mianem fragmentacji, która jest automatyczna, nie-
realistyczna i opanowana przez afekt. Jednak kryterium świa-
domości czy intencjonalności w uruchamianiu działania nie jest
jednakowo użyteczne w stosunku do wszystkich form odpowiedzi
na stres, a w niektórych wypadkach wręcz zawodne. Jak na przy-
kład odróżnić mechanizm obronny określany jako racjonalizacja od
radzenia sobie opisywanego jako pozytywne przewartościowanie?
Wydaje się, że w większości wypadków to samo działanie może
być równie dobrze nazwane jednym i drugim terminem. Być może,
gdybyśmy wszystkie tego typu działania uporządkowali na konti-
nuum, to otrzymalibyśmy takie, które można zidentyfikować jako
stosowane odruchowo i po drugiej stronie te będące wynikiem
świadomej decyzji, ale jednocześnie pozostałby cały duży obszar
działań między dwoma krańcami kontinuum. Inny przykład – tłu-
mienie – jest wymieniany na liście mechanizmów obronnych, ale
z definicji jest wynikiem świadomej decyzji podmiotu. Jeżeli jed-
nak obserwujemy wzmożoną koncentrację na aktywności fizycznej
w czasie wolnym (ćwiczenia na siłowni, jogging czy jazda na ro-
werze) u osoby doświadczającej konfliktów i trudności w pra-cy, to
możemy oczekiwać, że orientacja na intensywny wysiłek fizyczny
może być wynikiem świadomej decyzji podmiotu, której celem
było odreagowanie napięcia, choć równie dobrze może być tak, że
człowiek ten jest bardzo aktywny fizycznie, bo to przynosi mu
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ulgę, ale nie łączy świadomie swoich problemów w pracy ze spo-
sobem redukowania napięcia, jakim jest trening fizyczny. Bardzo
trudno jest również rozstrzygnąć sprawę świadomości tego typu
decyzji w badaniach empirycznych, bo już samo pytanie o nią mo-
że człowiekowi uzmysłowić jej powstanie. Takie rozstrzygnięcie
mogłoby mieć zresztą drugorzędne znaczenie, albowiem z punktu
widzenia opisu i analizy zachowań oraz ich konsekwencji najważ-
niejsze jest, że człowiek podejmuje taką aktywność, doświadczając
stresu pracy. Świadomość tego typu trudności miał na pewno
Vaillant, który w swojej pracy o mechanizmach obronnych nie
traktował ich i mechanizmów radzenia sobie jako do końca roz-
łącznych kategorii, i przyznawał, że w niektórych wypadkach me-
chanizmy obronne mogą funkcjonować jak świadome i przystoso-
wawcze radzenie sobie ze stresem, albo na odwrót (Vaillant, 1977).
Złożony charakter odpowiedzi jednostki na stres sprawił też za-
pewne, że w klasyfikacjach mechanizmów obronnych pojawia się
kategoria przystosowawczych lub dojrzałych (Bond, 2004; Vail-
lant, 1977), a w opisach form radzenia sobie ze stresem – takie jak
odreagowanie czy zaprzeczanie (Folkman, Lazarus, 1985, 1980),
a więc tradycyjnie ujmowane mechanizmy obronne.

Wprawdzie termin „radzenie sobie ze stresem” zyskał dużą po-
pularność i wydaje się trafniejszy niż „mechanizmy obronne”
w stosunku do odpowiedzi podmiotu na stres, jednak nie jest on
pozbawiony wad. Jak słusznie zwrócił uwagę Lazarus, termin ten
sugeruje pewne cechy tego działania, których ono nie ma (Lazarus,
Folkman, 1984). Określenie „radzić sobie” zawiera, albo raczej su-
geruje, w swoim znaczeniu poradzenie sobie z problemem. A więc
chodzi przede wszystkim o skuteczność w przezwyciężaniu trudno-
ści, która w rzeczywistości nie jest na stałe powiązana ze stosowa-
nymi formami radzenia sobie, a także racjonalny charakter działania,
którego niektóre z form mają niewiele. Problem ten występuje za-
równo w wypadku angielskojęzycznego terminu coping, jak i pol-
skiego „radzenie sobie”. Dodatkowo w języku polskim użycie tego
terminu jest czasami bardzo niedogodne językowo. Dlatego też wy-
daje się, że byłoby użyteczne wprowadzenie innego określenia.
W niniejszej pracy zaproponowano termin „readaptacja”, o którym
będzie mowa szerzej w kolejnym podrozdziale.
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2. Dlaczego readaptacja?

Proponowany w stosunku do odpowiedzi podmiotu na stres termin
„readaptacja” wydaje się nie mieć wad, o których była mowa
wcześniej. Zakres znaczeniowy tego określenia nie obejmuje takiej
właściwości, jak skuteczność. Mówiąc o działaniach człowieka
w kategoriach readaptacji, nie sugerujemy, albo przynajmniej suge-
rujemy w dużo mniejszym stopniu, niż używając słów „radzenie
sobie”, że będą one skuteczne. To samo można powiedzieć o ra-
cjonalności tego działania.

Proponowany termin ma, jak się wydaje, także pewną istotną
zaletę. Chodzi o to, że, po pierwsze, wiąże opisywane działania
z adaptacją, która z punktu widzenia stresu jest pojęciem kluczo-
wym. Ogólne spojrzenie na stres w kategoriach rezultatu zakłóco-
nej adaptacji było charakterystyczne dla większości badaczy i teo-
retyków, od Selyego poczynając, a kończąc na Hobfollu czy Laza-
rusie, chociaż oczywiście rodzaj używanych przez nich pojęć
opisujących i wyjaśniających zjawisko stresu był różny. Pojęcie
adaptacji jest również ważne w proponowanej w niniejszej pracy
ewolucyjnej koncepcji stresu. Po drugie, termin „readaptacja” su-
geruje, że mamy do czynienia z ponowną adaptacją, z działaniami,
które stanowią odpowiedź na zakłócenie czy zaburzenie dotych-
czasowej adaptacji. Wiąże się to z takim spojrzeniem na stres
i odpowiedź podmiotu na niego, zgodnie z którym w momencie
naruszenia dynamicznej równowagi między jednostką i otoczeniem
podejmuje ona pewne działania, które mają tę równowagę przy-
wrócić. Równowaga ta może być rozumiana jako poziom normal-
nego funkcjonowania, jako taka relacja między jednostką i otocze-
niem, w której może ona osiągnąć cele działania, zaspokajać po-
trzeby i wypełniać wymagania społeczne. Wszelkie zakłócenia czy
utrudnienia w tym zakresie wymagają podjęcia pewnych nadzwy-
czajnych działań, mających przywrócić warunki umożliwiające
normalne funkcjonowanie. Readaptacja jest zatem działaniem po-
dejmowanym „w potrzebie”, w pewnych szczególnych okoliczno-
ściach, i tak długo, jak człowiek ma możliwość normalnego funk-
cjonowania, pozostaje jedynie ukrytym potencjałem działania. Po-
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dobny punkt widzenia zaproponował w swojej koncepcji strategii
adaptacyjnych White (1977), pisząc, że radzenie sobie ze stresem
to formy aktywności uruchamiane przez jednostkę w warunkach
niezwykłych i nadzwyczajnych, wymagających szczególnych, no-
wych form działania. Adaptacyjną rolę radzenia sobie ze stresem
podkreślił również Strelau (1996), twierdząc, że jest ono funkcją
regulacyjną, która ma zapewnić adekwatną równowagę między
wymaganiami i możliwościami, albo w razie potrzeby zredukować
rozbieżność między nimi.

Na koniec pozostaje jeszcze, wcale niebagatelny, jak się wyda-
je, argument natury językowej. Otóż termin „readaptacja” jest do-
godniejszy w użyciu, możemy łatwo mówić o zachowaniach czy
aktywności readaptacyjnej, o strategiach czy stylach readaptacji.
Z tych też powodów będzie on używany w niniejszej pracy
w dalszej części, także podczas omawiania prac i koncepcji, w któ-
rych funkcjonował termin „radzenie sobie”.

3. Istota readaptacji

Analiza pojawiających się w literaturze propozycji dotyczących
określenia tego, czym jest readaptacja, wskazuje, że istnieją bar-
dzo wyraźne rozbieżności w tej kwestii. Wbrew temu, czego moż-
na by oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter sformułowania,
a więc, że jest to pewna forma działania, niektórzy autorzy sku-
piają swoją uwagę przede wszystkim na względnie trwałych
predyspozycjach jednostki do określonych działań, mówiąc o re-
adaptacji bardziej jako o indywidualnym stylu czy cesze osobo-
wości. Dlatego też zazwyczaj przyjęło się w przeglądach literatu-
ry rozróżniać dwa sposoby ujmowania readaptacji, w kategoriach
strategii i stylu (Wrześniewski, 1996a). Zdaniem Wrześniewskie-
go powinno się jeszcze wprowadzić trzecie rozumienie, w katego-
riach procesu, co pozwala uniknąć pewnych niespójności teore-
tycznych. Kategorii procesu używał również odnośnie do re-
adaptacji Krohne (1989). Wydaje się jednak, że kategoria procesu
ma nieco inny status niż strategia czy styl, co potwierdza sposób
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zdefiniowania przez Wrześniewskiego procesu readaptacji jako
ciągu zmieniających się w czasie strategii. Krohne ujmował po-
dobnie proces readaptacji jako „zmiany w zachowaniach readap-
tacyjnych podczas stresującego wydarzenia” (Krohne, 1996,
s. 382). Co więcej, w opracowaniach angielskojęzycznych używa
się z reguły właśnie tylko dwóch kategorii: strategii i stylu re-
adaptacji (Zeidner, Endler, 1996).

Oryginalną propozycję teoretyczną w kwestii istoty readaptacji
stanowi koncepcja Krohnego, zgodnie z którą obok stylu czy stra-
tegii można jeszcze wyodrębnić akty działania (Krohne, 1989).
Stanowią one podstawową, elementarną jednostkę opisu readapta-
cji, są bezpośrednio obserwowalnymi, pojedynczymi aktami za-
chowania, które wynikają z nadrzędnej wobec nich, ogólniejszej
strategii działania. Wyodrębnienie poziomu zachowania w readap-
tacji jest bardzo ważne i pozwala rozstrzygnąć pewne trudności
natury empirycznej. Konkretne i obserwowalne zachowania re-
adaptacyjne mogą być bowiem traktowane jako empiryczne
wskaźniki strategii czy stylów działania. Konsekwencją takiego
podejścia do readaptacji byłoby konstruowanie kwestionariuszy,
których twierdzenia dotyczyłyby wyłącznie zachowań, a uzyska-
nym w ten czy inny sposób czynnikom odpowiadałby status strate-
gii lub stylów. Zgodnie z tym punktem widzenia, twierdzenia
kwestionariuszy nie powinny zawierać opisów strategii działania,
chociaż analiza zawartości treściowej wielu narzędzi psycho-
metrycznych wskazuje, że postulat ten nie jest przestrzegany.
W kwestionariuszu WCQ Folkman i Lazarusa (1988b) można
znaleźć twierdzenia będące wyraźnym określeniem strategii dzia-
łania, na przykład: „Starałem się nie palić za sobą mostów, pozo-
stawić sobie jeszcze jakąś furtkę”, „Próbowałem rozwiązać pro-
blem na wiele różnych sposobów” czy „Odkrywam na nowo, co
jest ważne w życiu”. Kwestionariusz COPE Carvera, Scheiera
i Weintrauba (1989) zawiera, między innymi, podobne, w tym sen-
sie twierdzenia: „Powstrzymuję się przed pochopnym działaniem”
czy „Robię wszystko, aby rozwiązać problem”. Wydaje się, że ten
brak konsekwencji i wymieszanie twierdzeń opisujących konkretne
zachowania i ogólniejsze strategie działania jest jedną z przyczyn
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tak dużych rozbieżności w strukturze otrzymanych przez różnych
badaczy czynników.

Inny aspekt problemu dotyczącego istoty readaptacji został omó-
wiony przez Beehra i McGratha (1996). Zwrócili oni uwagę, że
w całym zakresie zachowań, które obserwujemy w stresie, można
wyodrębnić trzy zasadnicze kategorie. Są to reakcje interpretujące
zdarzenie, opisywane zazwyczaj jako ocena poznawcza, reakcje
afektywne, związane z bezpośrednim oddziaływaniem stresu, oraz
reakcje zmierzające do poradzenia sobie z sytuacją, czyli takie, które
są przeważnie identyfikowane jako readaptacja. Autorzy wskazują
na potrzebę wyraźnego rozróżnienia tych trzech rodzajów reakcji, co
może być w praktyce dość trudne, i jednocześnie twierdzą, że opiera
się ono na subiektywnych i wartościujących ocenach badaczy. Pro-
blem jest ważny, dlatego że w niektórych wypadkach rzeczywiście
bardzo trudno jest odróżnić, co jest jeszcze oceną sytuacji, a co już
jej reinterpretacją. Wydaje się jednak, że z reguły rozróżnienie to jest
w różnych koncepcjach zachowane, szczególnie na poziomie teorii,
a kategoria readaptacji odnosi się do trzeciego rodzaju opisywanych
przez Beehra i McGratha reakcji.

Na innym kryterium opiera się utrwalone w literaturze rozróż-
nienie strategii i stylu readaptacji (Wrześniewski, 1996a; Krohne,
1996, 1989). Termin „strategia” odnosi się do faktycznej aktywno-
ści jednostki w konkretnej sytuacji, można zatem mówić o strate-
giach readaptacji u pacjentów chirurgicznych (Łosiak, 1994; Slan-
gen, Kleeman, Krohne, 1993), studentów przygotowujących się do
egzaminu (Folkman, Lazarus, 1985) czy osób poddanych trauma-
tycznym przeżyciom wojennym (Zeidner, Ben-Zur, 1992). Strate-
gie readaptacji są czymś zmiennym z definicji, są mocno zdetermi-
nowane czynnikami sytuacyjnymi, co więcej, jak się okazuje,
badania różnych grup doprowadziły do wyodrębnienia bardzo róż-
nych, często nieporównywalnych strategii działania (Schwarzer,
Schwarzer, 1996). To, czego można by raczej oczekiwać, to zróż-
nicowanie w zakresie częstości działań stosowanych w różnych
okolicznościach, a nie w zakresie ich możliwych do zidentyfiko-
wania form. W tej sytuacji strategie readaptacji powinno się trak-
tować raczej jako tworzone przez jednostkę na potrzeby konkretnej
sytuacji, ale taka idea byłaby trudna do zaakceptowania dla bada-
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czy nastawionych na identyfikację ogólnych prawidłowości. Wy-
daje się jednak, że przyczyn rozbieżności jest więcej i że istotną
rolę odgrywa teoretyczne podejście badaczy i przyjęta metoda ba-
dań. Wyniki badań wskazują również na inną ważną właściwość
strategii readaptacji, a mianowicie ich współwystępowanie w danej
sytuacji. Jednostka nie ogranicza się do jednej strategii w odpowie-
dzi na stres, stosuje zazwyczaj ich zestaw, zwany często wzorcem
readaptacji (coping pattern) (Zeidner, Saklofske, 1996; Łosiak,
2001). Lazarus zwrócił w tym wypadku uwagę, że różne strategie
readaptacji stosowane w określonej sytuacji mogą prowadzić do
korzystniejszych efektów niż stosowane oddzielnie (Lazarus, Folk-
man, 1984). Podał on między innymi przykład człowieka, który
przeżywa silną, paraliżującą tremę przed publicznym wystąpieniem.
Zastosowanie najpierw relaksujących ćwiczeń oddechowych (strate-
gia zorientowana na emocje) umożliwia przejrzenie i przemyślenie
planu wystąpienia (strategia zorientowana na problem), co prowadzi
do opanowania tremy i udanego przemówienia. Stosując konse-
kwentnie przedstawione wyżej rozróżnienie, powinniśmy raczej
powiedzieć, że były to konkretne zachowania, wynikające z takich
dwóch strategii, ale z punktu widzenia problemu współwystępowa-
nia strategii rozróżnienie to jest drugoplanowe.

W przeprowadzonych przeze mnie badaniach pacjentów chirur-
gicznych wyodrębniono cztery wzorce strategii readaptacyjnych,
opisane jako: asteniczny, aktywny, zadaniowy i unikowy (Łosiak,
2001). Stanowiące swoje przeciwieństwa, wzorce aktywny i aste-
niczny charakteryzowały się odpowiednio dużą lub niewielką in-
tensywnością stosowania wszystkich form readaptacji. Wzorzec
opisany jako zadaniowy charakteryzował się stosowaniem takich
działań, jak planowe rozwiązywanie problemu oraz reinterpretacja
sytuacji, przy jednoczesnym bardzo mało intensywnym wykorzy-
staniu pozostałych form. Dla wzorca nazwanego unikowym cha-
rakterystyczne było natomiast koncentrowanie się na działaniach
typu myślenia życzeniowego, rezygnacji i samokontroli (rys. 4).
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Rysunek 4. Wzorce strategii readaptacji u pacjentów chirurgicznych (wyniki
analizy skupień, wartości w jednostkach z)

Analiza strategii readaptacji w grupie pacjentów cierpiących na
reumatoidalne zapalenie stawów umożliwiła wyodrębnienie czte-
rech podobnych wzorców readaptacji, nazwanych: aktywnym – dla
którego charakterystyczne było stosowanie aktywnych form re-
adaptacji, pasywnym – w którym dominowały pasywne formy,
minimalnym – polegającym na używaniu wszystkich analizowa-
nych form w niewielkim stopniu, oraz obwinianiem siebie, z domi-
nującą właśnie tą formą readaptacji jako jedyną (Smith, Wallston,
1996). Zauważalne, pomimo istniejących podobieństw, różnice
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wzorców readaptacji, zidentyfikowanych w grupie pacjentów chi-
rurgicznych i reumatologicznych, pozwalają na sformułowanie
wniosku o sytuacyjnych uwarunkowaniach wzorców readaptacji.
Można przypuszczać, że dobór poszczególnych form działania
dokonuje się w zależności od właściwości konkretnej sytuacji, co
sugerowałoby dość powszechną elastyczność readaptacji. Wnioski
te należy jednak traktować jako wstępne, ponieważ opierają się na
porównaniu jedynie dwóch grup pacjentów, co więcej, pochodzą-
cych z różnych krajów. Nie bez znaczenia jest też to, że zestaw
analizowanych form readaptacji nie był w obu wypadkach taki
sam, a jedynie podobny.

Podejście do readaptacji w kategorii indywidualnego stylu dzia-
łania oznacza koncentrację na innym, także istotnym jej aspekcie.
Zadajemy sobie bowiem wtedy pytanie o stałość zachowań readap-
tacyjnych, o to, czy można mówić o charakterystycznym dla danej
osoby stylu readaptacji, względnie niezmiennym i zauważalnym
w różnych sytuacjach, podobnie jak cechy osobowości. Oczekuje-
my, że każdego człowieka cechują pewne predyspozycje do okre-
ślonego rodzaju działań readaptacyjnych, że są takie, które preferuje
on bardziej niż inne, bez względu na charakter sytuacji. Okazuje się
również, że o stylu readaptacji można mówić nie tylko w wypadku
człowieka, ale również zwierząt. Jak wynika z przeglądu literatury
dokonanego przez Koolhaasa i współpracowników (1999), można
zauważyć wyraźne zróżnicowanie i stałość indywidualną w działa-
niach readaptacyjnych obserwowanych u różnych gatunków zwie-
rząt. Zdaniem autorów, najwyraźniej zaznaczyły się dwa style dzia-
łania, nazwane przez nich: proaktywnym, cechującym się między
innymi agresywnością i aktywnym unikaniem, i reaktywnym, dla
którego była charakterystyczna niska agresywność i słabe aktywne
unikanie.

Podejście do readaptacji w kategoriach stylu bywa w różny spo-
sób realizowane przez badaczy. Hobfoll (1998) czy Carver (Carver,
Scheier, Weintraub, 1989) uważają, że indywidualne preferencje dla
określonych działań readaptacyjnych stanowią jeden z istotnych
czynników wyznaczających zachowania w konkretnej sytuacji trud-
nej, i koncentrują się na ich predyktywnej wartości. Stworzone przez
nich kwestionariusze do pomiaru działań readaptacyjnych, SACS
Hobfolla (Dunahoo i in., 1998) i COPE Carvera, Scheiera i Wein-



88

trauba (1989), obejmują wprawdzie bardzo odmienne ich rodzaje,
ale wspólne dla nich jest to, że mają dwie wersje, jedną mierzącą
strategie, drugą – style readaptacji, i co więcej, zawierające te same
twierdzenia i te same czynniki. Różnią się jedynie instrukcją i for-
mą gramatyczną twierdzeń. Osoba badana ma za zadanie opisać,
jakie działania podejmuje zazwyczaj, kiedy doświadcza stresu
(pomiar stylu), albo jakie działania podjęła w konkretnej, nazwanej
sytuacji trudnej w niedalekiej przeszłości (pomiar strategii). Hob-
foll (1998) przytoczył dane wskazujące na dużą wartość predyk-
cyjną stylów radzenia sobie ze stresem, które znacząco korelowały
z działaniami (strategiami) mierzonymi po roku. Otrzymane
współczynniki korelacji miały wartości w zakresie od 0,47 do 0,71,
w zależności od skali. Odmienne rezultaty uzyskali Schwartz
i współpracownicy (1999), którzy najpierw pytali badanych o to,
w jaki sposób sobie radzą ze stresem „w ogóle”, a potem korelo-
wali te wyniki z uśrednionym pięciokrotnym pomiarem strategii
readaptacyjnych, i otrzymali bardzo niskie i często nieistotne
współczynniki korelacji. Carver i Scheier (1994) otrzymali w swo-
jej skali umiarkowane korelacje między stylem readaptacji i stra-
tegiami stosowanymi później, na różnych etapach stresu egzamina-
cyjnego.

Inne podejście do stylu readaptacji zaproponował Krohne
(1996). Dla niego punktem wyjścia były dwie niezależne dymensje
predyspozycji indywidualnych, tolerancja na niepewność i toleran-
cja na pobudzenie. Osoby cechujące się małą tolerancją na niepew-
ność mają, jego zdaniem, wyraźną tendencję do stosowania działań
readaptacyjnych polegających na czujności i koncentracji na sy-
gnałach zagrożenia. Osoba taka, czekając w poczekalni u dentysty,
będzie czytać ulotki informacyjne o chorobach lub leczeniu zębów
albo zastanawiać się nad możliwymi komplikacjami w czasie za-
biegu. Działania takie wynikają z chęci zdobycia jak największej
ilości informacji o zagrożeniu, które pomogą zredukować źle tole-
rowaną niepewność. Z kolei osoby cechujące się małą tolerancją na
pobudzenie emocjonalne mają wyraźną tendencję do stosowania
działań polegających na unikaniu i odwracaniu uwagi od sygnałów
zagrożenia. Osoba taka, w tej samej sytuacji, siedząc w poczekalni
u dentysty, będzie myśleć możliwie mało o czekającym ją leczeniu
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i starać się pozostać całkowicie odprężona. Działania takie wyni-
kają z chęci maksymalnego zredukowania napięcia emocjonalnego
wywołanego zagrożeniem, ze względu na małą tolerancję na niego.
Opierając się na tak zdefiniowanych predyspozycjach indywidual-
nych, Krohne przypisał im charakterystyczne działania readapta-
cyjne: małej tolerancji na niepewność – czujność, a małej tolerancji
na pobudzenie – unikanie. Tendencje do takich działań uważał za
raczej stabilne, w sensie zmienności intraindywidualnej, a więc
możliwe do zaobserwowania u jednostki w różnych sytuacjach. Co
więcej, w przeciwieństwie na przykład do używającej podobnych
kategorii Miller (1980), uważał te tendencje za niezależne, a więc
daną jednostkę może jego zdaniem charakteryzować dowolne natę-
żenie każdej z nich. Na niezależność tych dwóch tendencji wska-
zały również badania Rosenbauma i Piamenty (1998). Dzięki ta-
kiemu podejściu stworzona przez Krohnego koncepcja czterech
indywidualnych stylów readaptacji opiera się na charakteryzują-
cych daną jednostkę siłach tych dwóch tendencji. Silna czujność
i słabe unikanie tworzą styl readaptacji określony jako monitorują-
cy, odwrotny układ (słaba czujność i silne unikanie) to styl uniko-
wy, a słabe nasilenie obu tendencji wyznacza, jego zdaniem, naj-
bardziej przystosowawczy, elastyczny styl readaptacji. Jego od-
wrotność (silna czujność i silne unikanie) to styl niestabilny, ze
względu na konfliktowy charakter obu tendencji, najmniej przysto-
sowawczy, związany z wysokim poziomem lęku i napięcia. Bada-
nia osób doświadczających silnego stresu związanego z operacją
chirurgiczną potwierdziły nieprzystosowawczy charakter stylu
niestabilnego, chociaż w wypadku stylu elastycznego nie otrzyma-
no jednoznacznych rezultatów. Poziom kortyzolu był w tej grupie
również dość wysoki, ale nie tak, jak u osób reprezentujących styl
niestabilny, natomiast somatyczne symptomy lęku były u osób
charakteryzujących się elastycznym stylem readaptacji najmniejsze
(Slangen, Kleeman, Krohne, 1993). Podejście zaproponowane
przez Krohnego, w przeciwieństwie do ujęcia Carvera czy Hob-
folla, traktuje styl readaptacji jako coś nadrzędnego wobec tenden-
cji do działania. Dla niego określony styl nie jest tylko względnie
stabilną, charakteryzującą jednostkę, tendencją do działania w pe-
wien sposób, ale organizacją tych tendencji. Trzeba przyznać, że
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pod tym względem stanowisko Krohnego jest dość odosobnione.
Podobne pod pewnymi względami podejście reprezentowane przez
Miller (1980) postuluje istnienie jednego wymiaru predyspozycji
do działań readaptacyjnych, którego jednym biegunem jest monito-
rowanie, a drugim unikanie. Zdaniem Miller tendencja związana
z określoną postawą wobec sygnałów zagrożenia jest względnie
stała i charakterystyczna dla jednostki, dlatego też używa się
w stosunku do niej nazwy „styl”. Zatem różnica między podej-
ściem Miller i Krohnego polega nie tylko na kwestii zależności lub
niezależności tendencji do czujności i unikania, ale także na statu-
sie przypisywanym pojęciu stylu readaptacji. Dla Miller, podobnie
jak Carvera czy Hobfolla, jest to tendencja do określonego typu
działania. Szczególny status przypisano stylom readaptacji w pracy
Heszen-Niejodek (1997), gdzie styl jest ujmowany jako charakte-
ryzujący daną jednostkę repertuar dostępnych strategii readaptacji,
które są przez nią w różnych sytuacjach uruchamiane. W takim
podejściu styl readaptacji ma, podobnie jak u Krohnego, nadrzędny
wobec strategii charakter, jest ich pewną organizacją czy zbiorem,
chociaż zdefiniowanym w bardziej ogólnych kategoriach. Dla
Krohnego (1996) charakterystyczne jest dokładne zdefiniowanie
możliwych czterech stylów readaptacji, oparte na dwóch dymen-
sjach, natomiast w wypadku koncepcji Heszen-Niejodek (1997)
liczba możliwych stylów nie jest precyzyjnie określona, zależy
bowiem od liczby strategii tworzących pewnego rodzaju zbiór, na
bazie którego kształtuje się ich repertuar charakteryzujący daną
jednostkę. Autorka zwróciła również uwagę na znaczenie kategorii
elastyczności w opisie stylów readaptacji. Warto jeszcze wspo-
mnieć o badaniach, omawianych przez Jones i Brighta (2001), któ-
re wskazują, że wprawdzie osoby z silną tendencją do monitoro-
wania zagrożenia na ogół preferują poszukiwanie informacji, ale
w pewnych sytuacjach, kiedy zagrożenie jest bardzo poważne,
chroniczne i niekontrolowane, przestawiają się na strategię unika-
nia. Wskazuje to na większe niż zazwyczaj przyjmowane znacze-
nie czynników sytuacyjnych związanych z charakterem zagrożenia.

Najbardziej radykalne stanowisko w kwestii statusu readaptacji
przyjął Lazarus (Folkman, Lazarus, 1985), który twierdził, że tylko
ujęcie w kategoriach działania w konkretnej sytuacji jest uzasad-
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nione, jako że nie ma mocnego i jednoznacznego potwierdzenia
empirycznego występowania czegoś takiego, jak predyspozycja
jednostki do określonego działania w sytuacji stresu, a jego badania
wskazywały, że ci sami ludzie stosują bardzo różne formy readap-
tacji, w zależności od charakteru sytuacji i oceny poznawczej. I tak
na przykład obliczony przez niego, na podstawie wyników sied-
miokrotnego badania tej samej osoby w odstępie miesięcznym,
wskaźnik stałości takich działań wyniósł 0,2, przy możliwych
wartościach od 0 do 1 (Folkman, Lazarus, 1980). Zgodnie ze sta-
nowiskiem Lazarusa, psychologowie powinni w swoich badaniach
stresu koncentrować się wyłącznie na działaniach podejmowanych
przez człowieka w określonej sytuacji, albowiem od niej zależy
przebieg transakcji stresowej i jej konsekwencje. Nie oznacza to
jednak, że Lazarus odrzucał w ogóle znaczenie predyspozycji in-
dywidualnych w analizie stresu, były one jednak dla niego przede
wszystkim zmiennymi modyfikującymi procesy oceny poznawczej,
i w ten sposób, głównie poprzez ocenę wtórną, oddziaływującymi
na stosowane formy readaptacji. Czynnikami indywidualnymi,
które miały, jego zdaniem, znaczenie, były poznawcze aspekty
osobowości, umiejscowienie kontroli czy obraz siebie i otoczenia
(Lazarus, Folkman, 1984).

Większość badaczy reprezentuje jednak mniej radykalne stano-
wisko i przyjmuje, że o odpowiedzi podmiotu na stres można mó-
wić zarówno w kategoriach działań w konkretnej sytuacji, jak
i względnie stałej tendencji do działania w określony sposób (Hob-
foll, 1998; Carver, Scheier, Weintaub, 1989, Wrześniewski,
1996a). Zgodnie z tym podejściem, to, na czym skupiają się bada-
nia, jest bardziej kwestią perspektywy badawczej i zainteresowań
uczonego, a pełny obraz człowieka w stresie wymaga opisania
obydwu aspektów radzenia sobie ze stresem. Wydaje się jednak, że
uzasadnione jest większe zróżnicowanie pojęciowe, a o readaptacji
powinno się mówić w czterech, a nie dwóch kategoriach, dbając
jednocześnie o precyzyjne rozróżnianie tych pojęć. Na rysunku
5 przedstawiono hierarchiczny model readaptacji, w którym
uwzględniono status poszczególnych kategorii.
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Rysunek 5. Hierarchiczny model readaptacji

Poziom najniższy i podstawowy stanowią konkretne, obserwo-
walne zachowania podejmowane przez jednostkę w odpowiedzi na
stres. Ich możliwa liczba jest olbrzymia, mogą to być zachowania
występujące w normalnych warunkach lub takie, które pojawiają
się w wyjątkowych okolicznościach. Tym, co je łączy i definiuje,
jest konieczność odpowiedzi podmiotu na szczególne okoliczności
i warunki, które powodują stres. Przykłady takich zachowań można
znaleźć w kwestionariuszach mierzących readaptację, chociaż nie
wszystkie ich twierdzenia odpowiadają temu poziomowi hierarchii.
Wchodzą tutaj w grę tylko te, które opisują konkretne formy ak-
tywności.

Kolejny poziom readaptacji stanowią strategie działania, będące
czynnikami organizującymi zespół zachowań zgodnie z określo-
nym celem i metodą readaptacji, którymi może być na przykład
usunięcie oporu przez zmianę otoczenia drogą perswazji. Właśnie
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w wypadku możliwego repertuaru strategii działań readaptacyjnych
występuje najwięcej rozbieżności między badaczami; różna jest nie
tylko proponowana ich liczba, ale także charakter (Łosiak, 1994).
Problem ten zostanie szerzej omówiony w kolejnym podrozdziale.
Sprawą niezwykle ważną jest zachowanie wyraźnego rozróżnienia
poziomu strategii i zachowań readaptacyjnych. Strategia pełni
w tym wypadku rolę nadrzędną i organizującą, a jest zdetermino-
wana zarówno dyspozycjami jednostki (style readaptacji), jak
i charakterem sytuacji.

Poziom najwyższy w hierarchii readaptacji zajmują równolegle
styl i proces, ze względu na to, że proponowane kryterium ich roz-
różnienia nie wiąże się z poziomem w hierarchii. Styl jest zdeter-
minowanym podmiotowo czynnikiem nadrzędnym i organizują-
cym wobec strategii readaptacji, podczas gdy proces ma ten sam
charakter, ale jest zdeterminowany sytuacyjnie i podmiotowo. Ta-
kie określenie stylu readaptacji jest zgodne ze stanowiskiem Kroh-
nego (1996) czy Heszen-Niejodek (1997), ale nie Carvera (Carver,
Scheier, Weintraub, 1989) czy Hobfolla (1998). Wydaje się, że
wprowadzenie pojęcia stylu readaptacji jest uzasadnione wtedy,
kiedy przyzna się mu status nadrzędny i organizujący wobec stra-
tegii, w innym wypadku można by w zasadzie z niego zrezygno-
wać. Mówienie na przykład jednocześnie o stylu zorientowanym
na unikanie i strategii zorientowanej na unikanie ma charakter
tautologiczny, twierdzimy bowiem, że jednostka stosuje daną stra-
tegię działania ze względu na to, że ma taką tendencję do działania.
Unikamy tego problemu, przyznając stylowi readaptacji inny, wyż-
szy status. Z kolei proces readaptacji, zajmując ten sam poziom
w hierarchii, można określić jako spojrzenie na organizację strate-
gii readaptacji pod innym kątem, takie podejście, w którym intere-
suje nas ta organizacja w pewnym okresie, zdefiniowanym na
przykład ramami czasowymi danego epizodu stresu. Ze względu na
to, taka forma organizacji strategii jest zdeterminowana nie tylko
podmiotowo, ale i sytuacyjnie. Na rysunku nie przedstawiono pro-
cesu readaptacji właśnie ze względu na jego odmienny charakter,
powinno się go jednak umiejscowić na tym samym poziomie hie-
rarchii, co styl readaptacji.
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Warto również zwrócić uwagę na to, że zgodnie z proponowa-
nym hierarchicznym modelem readaptacji, niektóre formy kon-
kretnych zachowań, a więc należące do najniższego poziomu, mo-
gą wchodzić w skład różnych strategii readaptacji. Mamy zatem
dwa rodzaje działań: specyficzne dla danej strategii i niespecyficz-
ne. Tych drugich powinno się, właśnie ze względu na tę niespecy-
ficzność, unikać w kwestionariuszach mierzących strategie re-
adaptacji. Podobna relacja zachodzi na poziomie strategii i stylu
readaptacji. Możemy sobie wyobrazić, że jakaś strategia może być
składnikiem dwóch lub nawet więcej stylów działania.

Na zakończenie omawiania problemu związanego z określe-
niem, czym jest readaptacja, warto jeszcze wskazać na jej dwie
powiązane ze sobą właściwości. Wydaje się, że cechą charaktery-
styczną wszystkich zachowań czy strategii readaptacji jest to, że są
one podejmowane wobec stresu i mają z reguły, choć nie zawsze,
charakter intencjonalny. Oznacza to, że nie można za readaptację
uznać działań, które jednostka podjęła w innych warunkach, nie-
związanych ze stresem, albo z innych powodów, a które ze wzglę-
du na szczególny zbieg okoliczności spełniły funkcje readaptacji.
Beehr i McGrath (1996) podają przykład człowieka, który wyje-
chał do innego kraju, kierując się potrzebą poznania świata, a dzię-
ki temu uniknął stresu spowodowanego huraganem, który nawie-
dził jego rodzinne strony po dwóch latach od jego wyjazdu. W tym
wypadku wprawdzie jego działanie, czyli wyjazd, doprowadziło do
uniknięcia stresu przykrych przeżyć, jednak nie było one podej-
mowane intencjonalnie wobec stresu, a więc trudno byłoby zakwa-
lifikować je jako readaptacyjne.

O ile działania opisane powyżej nie budzą wątpliwości co do te-
go, że nie można ich uznać za readaptacyjne, o tyle trudniejsze jest
to w wypadku działań określanych mianem proaktywnej readaptacji
(Schwarzer, Knoll, 2003; Schwarzer, Taubert; 2002, Greenglass,
1998). Mają one charakter prewencyjny wobec stresu i są zdefi-
niowane jako podejmowane zdecydowanie wcześniej, przed poja-
wieniem się epizodu stresu, których funkcją jest przede wszystkim
zapobieżenie wystąpieniu stresu, a także wyposażenie jednostki
w takie właściwości czy działania, które umożliwią sprawniejsze
poradzenie sobie ze stresem, kiedy już on nastąpi. Przykładem ta-
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kich działań, zaczerpniętym z kwestionariusza Proactive Coping
Inventory autorstwa Greenglass (1998), może być: „Przewiduję
pojawienie się problemów, zanim się rzeczywiście pojawią” albo
„Przepracowuję w myślach wiele różnych scenariuszy wydarzeń,
aby przygotować się na różne ich rezultaty” czy „Stawiam sobie
realistyczne cele, wiem, na co mnie stać”. Nie są to więc działania
podejmowane wobec stresu, czy w odpowiedzi na stres, nie mają
też charakteru antycypacyjnego w tym sensie, że przygotowują
jednostkę do jakiegoś określonego wydarzenia, można powiedzieć,
że są niespecyficzne wobec stresu. Z tych też powodów można
mieć wątpliwości, czy należy je umieścić w jednej kategorii
z działaniami, które jednostka podejmuje wobec stresu. Schwarzer
i Taubert (2002) oraz Greenglass (1998) używają w stosunku do
tych działań określenia coping, czyli zgodnie z nazewnictwem ni-
niejszej pracy, „readaptacja”, ale wydaje się, że jest uzasadnione
zaakcentowanie istotnej różnicy między działaniami o charakterze
prewencyjnym i podejmowanymi w odpowiedzi na stres. Trafniej-
sze byłoby stosowanie wobec tych pierwszych innego określenia,
tym bardziej że uniknie się odczuwanej intuicyjnie sprzeczności
logicznej dotyczącej relacji przyczynowo-skutkowych zawartego
w tym podejściu rozumowania, zgodnie z którym w działaniu ta-
kim podejmujemy próbę rozwiązania problemu, który się jeszcze
nie pojawił. Nie oznacza to oczywiście, że powinno się bagateli-
zować znaczenie działań o charakterze prewencyjnym wobec stre-
su, wiele badań z zakresu psychologii zdrowia pokazuje na ich
wartość adaptacyjną (Uskul, Greenglass, 2005; Sęk, Pasikowski,
2003; Lo, 2002), chodzi jedynie o stosowanie takiej terminologii,
która uwzględni różnice między nimi a działaniami podejmowa-
nymi w odpowiedzi na stres.

Kwestię tę, w ogólniejszym zakresie, podjęli Beehr i McGrath
(1996), proponując podział działań readaptacyjnych na pięć kate-
gori, opierając się na kryterium relacji czasowej do wystąpienia
stresora. Zgodnie z ich propozycją, można mówić o działaniach
prewencyjnych, czyli podejmowanych na długo przed wystąpie-
niem stresora, antycypacyjnych, uruchamianych wobec mającego
niedługo wystąpić, określonego stresora, dynamicznych, współ-
bieżnych z działaniem stresora, reaktywnych, podejmowanych po
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jego wystąpieniu, oraz rezydualnych, będących próbą przezwycię-
żenia jego odległych skutków. Propozycja takiego uporządkowania
działań wskazuje na inny, istotny aspekt kwestii tego, czym jest
readaptacja, i może być traktowana jako uzupełniająca wobec po-
działu „aktywność – strategia – styl – proces”.

4. Zróżnicowanie strategii readaptacji
– problem klasyfikacji

W literaturze psychologicznej można znaleźć wiele bardzo różnych
propozycji scharakteryzowania i klasyfikacji form readaptacji (En-
dler, Parker, 1990; Folkman i in., 1986; Folkman, Lazarus, 1985,
1980; Carver, Scheier, Weintraub, 1989; Dunahoo i in., 1998; Ho-
lahan, Moos, Schaefer, 1996; Haan, 1977). Przyczyny tak dużego
zróżnicowania ujęć, będącego czasami powodem poważnych fru-
stracji dla praktyków czy badaczy, są złożone i, jak się wydaje,
uwarunkowane dwoma rodzajami czynników: teoretycznymi,
związanymi przede wszystkim z proponowanymi kategoriami opi-
su, oraz metodologicznymi, wiążącymi się z przyjętą metodą two-
rzenia klasyfikacji. Biorąc pod uwagę aspekt metody, wyróżniono
dwie grupy koncepcji, które można nazwać w ogólnych katego-
riach indukcyjnymi i dedukcyjnymi.

Charakterystyczne dla ujęcia określanego tutaj jako indukcyjne
jest tworzenie klasyfikacji strategii readaptacji na podstawie eks-
ploracyjnej analizy czynnikowej. Podstawę stanowi pomiar zacho-
wań, które osoby badane relacjonują, jako formy readaptacji, które
podjęły w określonej sytuacji, albo stosują w obecnie przeżywanej
sytuacji. Następnie metodą eksploracyjnej analizy czynnikowej
wyodrębnia się czynniki, czyli grupy współwystępujących w danej
sytuacji zachowań, które traktuje się jako odpowiadające strate-
giom readaptacji. Podejście to, bardzo popularne, intuicyjnie prze-
konujące i uzasadnione, doprowadziło jednak badaczy do bardzo
rozbieżnych rezultatów, czyli klasyfikacji. Nawet wtedy, kiedy
pula twierdzeń używanych kwestionariuszy była identyczna, a więc
mierzono ten sam zestaw zachowań, rezultaty były rozbieżne.
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Najlepszym, chociaż negatywnym, przykładem, może być w tym
wypadku skala Ways of Coping Questionnaire (WCQ) Folkman
i Lazarusa (1988b), której użycie doprowadziło do klasyfikacji
strategii readaptacji zawierającej od czterech do dziewięciu pozycji
(Łosiak, 1994), a nawet ci sami autorzy otrzymali w różnych gru-
pach różne klasyfikacje (Folkman i in., 1986; Folkman, Lazarus,
1985). Dokładniejsze omówienie tego zagadnienia można znaleźć
w pracach Wrześniewskiego (1996a) oraz Parkera i Endlera
(1992).

Oakland i Ostell (1996) stwierdzili, że wobec rozbieżności
w liczbie czynników wyodrębnionych w różnych badaniach z uży-
ciem skali WCQ, można podać w wątpliwość wyniki otrzymane
przez Folkman i Lazarusa, wskazujące na istnienie ośmiu form
readaptacji. Podobna sprawa ujawniła się w wypadku kwestiona-
riusza COPE Carvera, Scheiera i Weintrauba, w którym badania
autorów na populacji amerykańskiej wskazały na występowanie
kilkunastu form readaptacji, a badania na populacji polskiej tylko
ośmiu (Wrześniewski, 1996b). Tak duże zróżnicowanie musi być
spowodowane ważnymi i mocno oddziałującymi czynnikami,
wśród których wymienia się niejednolitość grup badanych i zwią-
zane z tym różnice w sytuacji (Wrześniewski, 1996a). Gdyby jed-
nak działały tylko tego typu czynniki, prowadziłoby to do wniosku,
że wyodrębnianie strategii readaptacji nie ma większego uzasad-
nienia i jest pozbawione użyteczności. Jakie bowiem mogłoby być
wytłumaczenie tworzenia kategorii opisu działań czy strategii, któ-
re dotyczą tylko wąsko zdefiniowanych grup osób, a tym samym
uniemożliwiają ich porównanie. Wydaje się jednak, że taki stan
rzeczy nie przemawia tak jednoznacznie negatywnie w kwestii
uzasadnienia tworzenia klasyfikacji strategii readaptacji, ze wzglę-
du na argumenty natury metodologicznej. Otóż, jak już wspomnia-
no wcześniej, twierdzenia wchodzące w skład kwestionariuszy
mierzących działania readaptacyjne są bardzo niejednorodne, doty-
czą konkretnych zachowań albo ogólnych strategii działania,
a jedne i drugie są opisywane na różnym poziomie ogólności. W tej
sytuacji bardzo trudne, jeżeli nie wręcz niemożliwe, staje się wyod-
rębnienie strategii readaptacji rozumianych jako organizacja za-
chowań. Przy pewnym poziomie ogólności opisu te same formy
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działania mogą być przypisane różnym strategiom, nie mówiąc
oczywiście o tym, że jeżeli czynnik ogólny, mający odpowiadać
strategii, zawiera twierdzenia opisujące zarówno zachowania, jak
i strategie działania, nie może być wiarygodny. Sprawę dodatkowo
komplikuje to, że nazwy niektórych z wyodrębnionych czynników,
mających status strategii, wskazują na konkretne formy aktywno-
ści, na przykład obwinianie siebie, redukowanie napięcia czy my-
ślenie życzeniowe, wyodrębnione przez Folkman i Lazarusa
(1985), albo używanie alkoholu, zwracanie się ku religii czy za-
przeczanie (Carver, Scheier, Weintraub, 1989), czy wreszcie lo-
giczna analiza lub wyładowanie emocjonalne, wyodrębnione przez
Moosa (1993). We wszystkich tych wypadkach określenie „strate-
gia readaptacji” nie jest zbyt właściwe, ze względu na konkretną
formę opisywanych działań.

Na inny problem związany z treścią twierdzeń w kwestionariu-
szach mierzących readaptację wskazali Stone i współpracownicy
(1991). Zwrócili oni bowiem uwagę, że niektóre z zachowań re-
adaptacyjnych wymienione w kwestionariuszach mają mało uniwer-
salny charakter i nie pasują do wszystkich albo większości sytuacji
trudnych. I tak na przykład badani przez nich wskazali, że 27%
twierdzeń skali WCQ Folkman i Lazarusa nie ma zastosowania do
stresu problemów zdrowotnych. Autorzy stwierdzili również, że
użyty w kwestionariuszu format odpowiedzi, zgodnie z którym ba-
dany ocenia, w jakim stopniu podjął dane działanie, jest niefortunny,
bo pewne działania można po prostu podjąć lub nie.

Z tych rozważań wynika, że kwestią o podstawowym znacze-
niu, która wymaga rewizji, jest dobór i sformułowanie twierdzeń
w wykorzystywanych kwestionariuszach. Oprócz tego jest jeszcze
jedna przyczyna ujawnienia się tak znacznych rozbieżności, tkwią-
ca w samej naturze użytej metody. Jak wskazuje wielu autorów,
charakterystyczną cechą eksploracyjnej analizy czynnikowej jest
to, że prowadzi ona do trudnych do przewidzenia i rozbieżnych
rezultatów w różnych próbach (Sese, 2004; Hagtvet, Hageler,
2004).

Drugie z omawianych podejść, nazwane dedukcyjnym, opiera
się na odmiennej metodzie postępowania i jest, jak się wydaje,
bardziej adekwatne do podejmowanego problemu oraz wolne od
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niektórych błędów. Punktem wyjścia jest w tym wypadku teoria,
klasyfikacja strategii readaptacji stworzona na podstawie systemu
przesłanek i twierdzeń teoretycznych. Dopiero do tak określonej
klasyfikacji poszukuje się zachowań, które mogą być wskaźnikami
danej strategii, nadaje się im formę twierdzeń kwestionariuszy,
a tak uzyskane odpowiedzi poddaje się konfirmacyjnej analizie
czynnikowej. Dokładniejszy opis takiej strategii badawczej i argu-
menty przemawiające za nią można znaleźć w pracy Benson
i Hagtveta (1996). Przykładem takiego podejścia może być strate-
gia przyjęta przez Hobfolla w tworzeniu kwestionariusza SACS
(Hobfoll, 1998). Autor ten postawił sobie za cel opisanie podsta-
wowych wymiarów ukrytych cech różnych działań readaptacyj-
nych, odpowiedzialnych za występowanie konkretnych zachowań.
Początkowo Hobfoll postulował uporządkowanie działań readapta-
cyjnych na dwóch osiach, ujmujących działania w wymiarach:
„aktywne – bierne” oraz „prospołeczne – antyspołeczne”. Osta-
teczna, zmodyfikowana wersja jego koncepcji postuluje istnienie
trzech takich dymensji, odpowiadających za działanie prospołeczne
lub antyspołeczne, aktywne lub bierne i bezpośrednie lub pośrednie
(Hobfoll, 1998). Wymiary te tworzą przestrzeń możliwych zacho-
wań, którym można przypisać określoną wartość na każdym z nich.
Oznacza to, że można by wyodrębnić osiem strategii readaptacji,
mających różne wartości na trzech wymiarach. W praktyce okazało
się, że Hobfollowi udało się wyodrębnić i potwierdzić empirycznie
istnienie dziewięciu strategii, wśród których czterem można przy-
pisać wartość tylko na dwóch wymiarach (Dunahoo i in., 1998;
Hobfoll, 1998). Są to: działanie asertywne (aktywne, prospołeczne,
bezpośrednie), unikanie (pasywne, prospołeczne, pośrednie), po-
szukiwanie wsparcia społecznego (aktywne, prospołeczne), roz-
ważne działanie (aktywne, prospołeczne), prospołeczne jednocze-
nie się (aktywne, prospołeczne, bezpośrednie), działanie instynk-
towne (aktywne, antyspołeczne), działanie agresywne (aktywne,
antyspołeczne, bezpośrednie), działanie antyspołeczne (aktywne,
antyspołeczne, pośrednie) oraz działanie pośrednie (aktywne, po-
średnie).

Charakterystyczne jest, że klasyfikacja Hobfolla jako jedyna
uwzględnia społeczne konsekwencje podejmowanych działań re-
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adaptacyjnych, co umożliwiło mu wykazanie, że niektóre z działań
zmierzających do radykalnego rozwiązania problemu, traktowane na
ogół przez innych badaczy jako przystosowawcze i korzystne, mają
w istocie charakter antyspołecznego, agresywnego działania. Zaak-
centowanie społecznego kontekstu readaptacji umożliwiło mu rów-
nież wykazanie, że kobiety mają wyraźniejszą skłonność do podej-
mowania działań prospołecznych w odpowiedzi na stres, a męż-
czyźni – antyspołecznych (Dunahoo i in., 1998). Na podobny
problem zwróciła uwagę w innym kontekście Taylor (Taylor i in.,
2000), twierdząc, że od dawna opisywany wzorzec reakcji „atak
– ucieczka” jest bardziej charakterystyczny dla mężczyzn, podczas
gdy kobiety stosują w warunkach zagrożenia afiliatywny wzorzec
opisywany jako „zbliż się i zaprzyjaźnij” (tend and be friend). Hob-
foll zwrócił także uwagę, że druga z jego dymensji, działanie bezpo-
średnie lub pośrednie, ma wyraźne związki z czynnikami kulturo-
wymi. W społecznościach kultury zachodnioeuropejskiej dominuje
bezpośrednie działanie wobec stresu, a dalekowschodnich, na przy-
kład w Japonii, wyraźnie uwidacznia się pośrednie (Hobfoll, 1998).

Innym przykładem podejścia dedukcyjnego może być koncep-
cja Haan (1977), która opierając się na pojęciu procesów ego,
stworzyła taksonomię działań readaptacyjnych, będących przeja-
wami tych samych, podstawowych procesów. Charakterystyczne
dla ujęcia Haan jest również wyodrębnienie różniących się w za-
kresie wartości adaptacyjnych trzech poziomów funkcjonowania:
radzenia sobie, obrony i fragmentacji. Zastosowała ona odmienne
podejście empirycznej weryfikacji swojej klasyfikacji, stosując
metodę wywiadu z osobami badanymi, dotyczącego przede
wszystkim ich zachowań i przeżyć w różnych sytuacjach trudnych.
Poszczególne formy readaptacji były identyfikowane w materiale
uzyskanym w wywiadzie przez sędziów kompetentnych, ale
współczynniki zgodności ocen sędziów nie były zadowalające
(Haan, 1977). Koncepcja teoretyczna była również punktem wyj-
ścia w tworzeniu klasyfikacji stylów readaptacji przez Krohnego
(1996), którego postępowanie badawcze zostało omówione w po-
przednim podrozdziale.

Różnice w klasyfikacjach zaproponowanych przez Hobfolla,
Haan czy Krohnego są co prawda wyraźne, ale można je jedno-
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znacznie powiązać z jednym czynnikiem, a mianowicie systemem
pojęć teoretycznych używanych do opisu i wyodrębniania po-
szczególnych strategii. Są one w tym sensie alternatywnymi sposo-
bami opisywania i wyjaśniania rzeczywistości, a ich zaletą jest to,
że nie są przypadkowym efektem zastosowanej metody i nie-
konsekwencji w operacjonalizacji wskaźników. Wobec tego meto-
da nazwana tutaj dedukcyjną ma, jak się wydaje, lepsze niż induk-
cyjna perspektywy w badaniach stresu i readaptacji, chociaż ta
ostatnia ciągle jeszcze cieszy się większą popularnością.

Na zakończenie omawiania problemu klasyfikacji strategii re-
adaptacji trzeba by wspomnieć o zaproponowanym przez Lazarusa
i Folkman, opartym na teoretycznych przesłankach, rozróżnieniu
dwóch podstawowych funkcji readaptacji, w zależności od tego,
czy zmierza ona do rozwiązania problemu, czy do wyeliminowania
lub zredukowania stresu nim wywołanego (Lazarus, Folkman,
1984; Folkman, Lazarus, 1980). Zostały one opisane jako działania
skierowane na problem i działania skierowane na emocje,
a kategorie te można obecnie odnaleźć w wielu klasyfikacjach (por.
np. Endler, Parker, 1990; Moos, 1993). Wydaje się rzeczywiście,
że opisując odpowiedź podmiotu na stres, powinniśmy jako jedno
z pierwszych zadać pytanie, czy zmierza ona do zredukowania
stresu i związanych z nim negatywnych emocji, czy do rozwiązania
problemu lub usunięcia trudności, które stres spowodowały. Mamy
w tym wypadku do czynienia z dwiema zasadniczo różnymi
orientacjami, chociaż, jak wskazują liczne badania, często ze sobą
współwystępującymi (Folkman, Lazarus, 1980, 1985; Zeidner,
Saklofske, 1996). Podobne rozróżnienie pojawia się w wypadku
kwestii podjętej w kontekście psychologii zdrowia, dotyczącej
odmienności radzenia sobie z chorobą nowotworową i ze stresem
choroby przez pacjenta, jego rodzinę i lekarzy (Łosiak, 1999).
Czym innym jest bowiem działanie przedsięwzięte głównie przez
lekarza, którego celem jest wyleczenie, wyeliminowanie choroby
lub przynajmniej jej złagodzenie, czyli radzenie sobie z chorobą,
a czym innym działania podejmowane przede wszystkim, choć nie
wyłącznie, przez pacjenta, zmierzające do zlikwidowania albo zła-
godzenia stresu wywołanego chorobą, czyli aktywność, do której
pasuje używane w niniejszej pracy określenie „readaptacja”. Stresu
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wywołanego chorobą doświadcza głównie pacjent i to on podej-
muje działania readaptacyjne, które mogą polegać na dążeniu za-
równo do złagodzenia stresu wywołanego chorobą (orientacja na
emocje), jak i do zlikwidowania choroby (orientacja na problem).
Choroba pacjenta jest również źródłem stresu dla jego bliskich
i w tym wypadku także mamy do czynienia z readaptacją, nato-
miast lekarz ma za zadanie walczyć z chorobą pacjenta, ale raczej
nie powoduje ona u niego stresu, więc trudno mówić o readaptacji.

Trzeba w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że rozróżnienie
orientacji na problem i orientacji na stres dotyczy w pierwszej ko-
lejności funkcji działań będących odpowiedzią na stres, a dopiero
potem samych działań, dlatego też należy je traktować jako rodzaje
strategii readaptacji. W pewnych wypadkach to samo działanie
może pełnić dwie funkcje. Prowadzące do rozwiązania konfliktu
negocjacje z szefem nie tylko usuwają problem, ale także negatyw-
ne emocje i stres nim wywołane. Biorąc to pod uwagę, trafniejsze
wydaje się używanie kategorii orientacji albo celu strategii re-
adaptacji niż jej funkcji, jako że umożliwia ona jednoznaczne roz-
różnienie tych strategii.

5. Cel i metoda działania jako podstawowe
kryteria klasyfikacji form readaptacji

Proponowane w ramach podejścia określonego tutaj jako deduk-
cyjne kategorie, stanowiące podstawę tworzenia klasyfikacji stra-
tegii readaptacji, uwzględniały dotychczas, jak na to wskazuje ana-
liza literatury, konstrukty osobowościowe, takie jak procesy ego
w teorii Haan (1977) czy tolerancja na niepewność i pobudzenie
(Krohne, 1996), albo pewne właściwości działania, prospołecz-
ność, aktywność czy bezpośredniość (Hobfoll, 1998). Biorąc pod
uwagę, że przedstawione klasyfikacje dotyczą działań, oparcie się
właśnie na określonych cechach działania wydaje się bardziej
uzasadnione. Proponowany poniżej model strategii i stylów re-
adaptacji opiera się na podstawowych właściwościach działania,
ale innych od tych, które zasugerował Hobfoll.
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Samo podejście zastosowane przez niego, czyli takie, w którym
podstawę klasyfikacji stanowią ukryte i podstawowe właściwości
działań readaptacyjnych, wydaje się ze wszech miar uzasadnione.
Pozwala ono bowiem uniknąć trudności porównywania i prób klasy-
fikacji bardzo różnych w swoim zewnętrznym charakterze działań
i skoncentrować się na wspólnych, organizujących je czynnikach.
W proponowanym modelu za takie kategorie o podstawowym zna-
czeniu uznano cel i metodę działania readaptacyjnego.

Kryterium określenia celu poszczególnych działań readaptacyj-
nych jest w tym modelu relacja do stresu. Biorąc to pod uwagę,
możemy wyodrębnić dwa podstawowe cele działań: stres lub przy-
czynę stresu. Obranie stresu za cel działania readaptacyjnego ozna-
cza starania i wysiłki zmierzające do jego redukcji lub całkowitego
wyeliminowania, czyli przede wszystkim pozbycia się negatyw-
nych emocji, które, zgodnie z ewolucyjną koncepcją stresu, są jego
najbardziej wyraźnymi i uchwytnymi na poziomie przeżyć przeja-
wami, ale także dotyczy to ogólnego samopoczucia, przykrego
napięcia czy nastroju. Obranie takiego celu działania może być
wspólne dla bardzo różnych działań, od relaksacji i medytacji,
przez intensywny trening fizyczny albo spotkania towarzyskie, do
używania alkoholu lub środków uspokajających. Opowiedzenie
komuś o swoim problemie, mocne zaangażowanie w pracę lub
hobby czy nawet modlitwa też mogą być przykładami takich dzia-
łań. Czynnikiem wspólnym dla tych i wszystkich innych możli-
wych form aktywności jest orientacja na stres jako cel działania.

Odmienny charakter mają działania readaptacyjne, których ce-
lem jest przyczyna stresu. W tym wypadku zmierzają one do usu-
nięcia lub modyfikacji tego wszystkiego, co w odczuciu i rozezna-
niu podmiotu spowodowało stres. I znowu w grę wchodzą bardzo
różne działania, na przykład negocjacje lub konfrontacja z innymi
osobami, usunięcie przeszkód strukturalnych, kompensacja szkód
czy doskonalenie siebie. Wspólne dla nich jest skoncentrowanie się
na przyczynie stresu.

Proponowane kryterium wyodrębnienia celów działania jest
bardzo podobne do rozróżnienia dwóch zasadniczych funkcji re-
adaptacji: działań skierowanych na problem i na emocje (Folkman,
Lazarus, 1980). Można sobie wyobrazić, że klasyfikacje konkret-
nych działań oparte na kryterium celu działania (stres vs przyczyna
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stresu) czy funkcji (problem vs emocje) doprowadziłyby do bardzo
podobnych, jeżeli nie identycznych, rezultatów. Na tym poziomie
jest to raczej kwestia preferencji w zakresie używanych terminów.
Jednak zasadnicza różnica między proponowanym modelem
a podziałem Lazarusa i Folkman polega na tym, że o ile dla nich
kryterium funkcji działania było jedynym, na którym opierano kla-
syfikację działań, w referowanej tutaj koncepcji cel działania re-
adaptacyjnego to jedno z dwóch kryteriów proponowanego po-
działu, a klasyfikacja strategii uwzględnia zarówno jedno, jak
i drugie, czyli obok celu także metodę działania.

Poszukiwanie podstawowej kategorii dla klasyfikacji metody
działań readaptacyjnych doprowadziło do rozróżnienia, które
w literaturze jest określane mianem kontroli pierwotnej lub wtórnej
(Rothbaum, Weisz, Snyder, 1982, Bryant, 1989), albo asymilacji
i akomodacji (Brandtstadter, 1992). Zgodnie z tym ujęciem, kon-
trola pierwotna polega na dostosowywaniu otoczenia do siebie,
a wtórna – na dostosowaniu siebie do otoczenia. Rothbaum
i współautorzy w tytule swojego artykułu użyli określenia „zmie-
nianie świata i zmienianie siebie”. Kategoria ta wydaje się bardzo
użyteczna w klasyfikacji strategii i działań readaptacyjnych, została
zresztą wykorzystana w modelu zaproponowanym przez Bryanta
(1989). Na jej podstawie można wyodrębnić takie działania wobec
stresu, które polegają na zmianie lub dostosowaniu otoczenia do
siebie, na przykład usunięcie przeszkody, próbę wpływu na inne
osoby, zmianę miejsca pracy, oraz takie, które polegają na zmianie
i dostosowaniu siebie do otoczenia, na przykład doskonalenie sie-
bie, zmianę trybu życia albo relaksację.

Tabela 1.
Klasyfikacja strategii readaptacji oparta na kryterium celu i metody działania

Cel
Metoda Przyczyna

stresu
Stres

Zmiana
otoczenia

Alfa Beta

Zmiana
siebie

Gamma Delta
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W ten sposób w proponowanym modelu klasyfikacji strategii
readaptacji są uwzględnione dwa podstawowe kryteria: cel i meto-
da działania (por. tab. 1). Konsekwencją jest wyodrębnienie czte-
rech typów strategii readaptacji. Pierwszy z nich to strategie alfa,
których celem jest przyczyna stresu, a metodą działania zmiana lub
dostosowanie otoczenia do siebie. Przykładem konkretnych działań
podporządkowanych tej strategii może być tutaj próba przekonania
sceptycznych i źle nastawionych kolegów lub szefa do proponowa-
nego przez siebie pomysłu, poszukiwanie innej pracy po jej utracie
czy odbudowa i remont domu po powodzi. Drugi typ to strategie
beta, których celem jest stres, a metodą działania, podobnie jak
w wypadku strategii alfa, zmiana otoczenia. Przykładem konkret-
nych działań może być pójście na urlop w odpowiedzi na konflikt
z szefem czy unikanie bywania w domu, kiedy narastają problemy
z małżonkiem lub dziećmi. Działania tego typu byłyby zapewne
w ramach innych koncepcji, na przykład Endlera i Parkera (1990),
zakwalifikowane jako unikanie. Kolejny, trzeci typ, strategie gam-
ma, charakteryzuje orientacja na przyczynę stresu jako cel działa-
nia, a przyjętą jego metodą jest zmiana i dostosowanie siebie do
otoczenia. Przykładem konkretnych działań może być w tym wy-
padku wycofanie się z propagowanego pomysłu wobec jego zgod-
nej krytyki, zmiana trybu życia po zachorowaniu, ponowne, su-
mienne przygotowanie po oblanym egzaminie czy zmiana swoich
upodobań i zwyczajów wobec konfliktów w rodzinie. Ten typ
strategii, podobnie jak strategie alfa, byłby w ramach innych kon-
cepcji także zaklasyfikowany jako zorientowany na problem, cho-
ciaż obejmuje on zasadniczo odmienne działania. Ostatni, czwarty
typ to strategie delta, których celem jest stres, a przyjętą metodą
zmiana własnej osoby. Przykładem działań może być w tym wy-
padku zażywanie środków uspokajających, koncentracja na absor-
bującym wysiłku fizycznym albo innej aktywności czy relaksacja.
Zachowania tego typu odpowiadają kategorii działań skierowanych
na emocje w innych systemach klasyfikacji, na przykład Folkman
i Lazarusa (1980) czy Endlera i Parkera (1990).

Proponowana klasyfikacja strategii readaptacji uwzględnia pod-
stawowe kategorie pojawiające się w innych koncepcjach, takie jak
orientacja na problem, emocje czy unikanie, ale jednocześnie przez
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przyjęcie dwóch kryteriów podziału, związanych z celem i metodą
podejmowanego działania, umożliwia nowe uporządkowanie stra-
tegii, wskazując na pewne istotne relacje między nimi. Strategie
typu beta i delta odpowiadają wyodrębnianym w ramach innych
koncepcji działaniom skierowanym na emocje i polegającym na
unikaniu, ale proponowany model wskazuje z jednej strony na to,
co je łączy, a więc stres jako cel działania, a z drugiej na to, co je
odróżnia, czyli metodę działania, zmianę otoczenia lub siebie.
Z kolei strategie typu alfa i gamma wprawdzie obie obejmują
działania, które mogłyby być zaklasyfikowane jako skierowane na
problem, w modelu łączy je cel działania, czyli przyczyna stresu,
ale jednocześnie widać istotne różnice między nimi, związane
z metodą działania. Jak wynika choćby z analizy struktury czynni-
kowej readaptacji otrzymanej w badaniach z użyciem skali WCQ
Lazarusa i Folkman, COPE Carvera czy SACS Hobfolla, formy
readaptacji, które mogłyby być zaliczone do grupy działań skiero-
wanych na problem obejmują różne rodzaje strategii, od takich,
które mają charakter konfrontacji i aktywnych prób rozwiązania
problemu, czyli odpowiadających strategiom alfa, do takich, jak
przemiana, wzorowanie się na innych czy akceptacja odpowie-
dzialności, mających charakter strategii gamma (Folkman, Lazarus,
1988b; Łosiak, 1994; Wrześniewski, 1996a; Hobfoll, 1998). Pro-
ponowany model wskazuje też na inny możliwy podział strategii,
w którym z jednej strony mielibyśmy te zorientowane na problem,
a z drugiej – zorientowane na emocje razem z polegającymi na
unikaniu. Kryterium podziału byłby wtedy cel działania, stres lub
przyczyna stresu. Taki podział odzwierciedla zauważane w bada-
niach prawidłowości, zgodnie z którymi wartość adaptacyjna dzia-
łań skierowanych na rozwiązanie problemu jest w określonych
sytuacjach inna niż działań skierowanych na emocje czy polegają-
cych na unikaniu, w wypadku których wartość ta jest podobna
(Schwarzer, 1998).

Zgodnie z propozycją hierarchicznego ujęcia readaptacji, sfor-
mułowanego wcześniej (por. rys. 5), proponowany model uwzglę-
dnia nie tylko klasyfikację na poziomie strategii działania, ale także
na poziomie stylów. W tym wypadku jednak kryterium klasyfikacji
jest inne, dotyczy takiej właściwości jak elastyczność, rozumiana
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tutaj jako zdolność podmiotu do stosowania działań wynikających
z różnych strategii, w zależności od charakterystyk sytuacji. Kate-
goria ta ma podstawowe znaczenie w klasyfikacji stylów readapta-
cji sformułowanej przez Krohnego (1996). Jeżeli uwzględnić
przyjęty w modelu system klasyfikacji strategii uwzględniający
dwa kryteria: cel i metodę działania, a w konsekwencji cztery typy
strategii readaptacji, to można wyodrębnić trzy rodzaje stylów re-
adaptacji, w zależności od tego, czy kryterium elastyczności doty-
czy obu kategorii podziału, czy tylko jednej, a dwa spośród tych
rodzajów mają po cztery wersje czy odmiany, w zależności od
układu strategii (por. tab. 2). Pierwszy rodzaj, który można nazwać
adaptacyjnym, polega na całkowitej elastyczności readaptacji, oso-
ba, którą charakteryzuje taki styl, stosuje działania wynikające
z dowolnej spośród czterech strategii, kierując się w ich wyborze
wymogami sytuacji i oceną własnych możliwości. Drugi rodzaj,
będący przeciwieństwem adaptacyjnego, można określić jako
sztywny. Polega on na uporczywym trzymaniu się przez jednostkę
jednej strategii działania wobec stresu, bez względu na okoliczno-
ści. W zależności od tego, która jest to strategia, można wyodręb-
nić odmiany tego stylu, a więc sztywny alfa, beta, gamma lub del-
ta. Trzeci rodzaj stylu readaptacji można określić jako jednostron-
ny. W tym wypadku jednostka stosuje działania jednolite ze
względu na jedno z kryteriów podziału strategii readaptacji,
a zmienne pod względem drugiego. I znowu można wyróżnić czte-
ry odmiany tego stylu. Możemy wyobrazić sobie osobę, która ukie-
runkowuje się w swoich działaniach zazwyczaj na przyczynę stre-
su, ale dostosowuje metodę działania do okoliczności, albo osobę,
która także zmienia metodę działania, ale z reguły koncentruje się
na stresie, a nie na jego przyczynie. Inny przykład to osoba, która
preferuje metodę polegającą na modyfikowaniu otoczenia, ale
zmienia cel działania w zależności od okoliczności, albo osoba,
która zazwyczaj stosuje metodę polegającą na dostosowaniu siebie
do otoczenia, ale w wyborze celu działania jest elastyczna. Zatem
w wypadku stylu jednostronnego zawsze są dostępne dwie strategie
readaptacji.
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Tabela 2.

Klasyfikacja stylów readaptacji oparta na kryterium elastyczności
i podziale „cel – metoda”

Dostępne działania readaptacyjne
Styl Przyczyna

stresu
Stres Zmiana

otoczenia
Zmiana
siebie

Adaptacyjny + + + +

Jednostronny A + + +

Jednostronny B + + +

Jednostronny C + + +

Jednostronny D + + +

Sztywny alfa + +

Sztywny beta + +

Sztywny gamma + +

Sztywny delta + +

Przedstawiona powyżej klasyfikacja stylów readaptacji, oparta
na takiej ich właściwości jak elastyczność, jest wprawdzie w tym
zakresie podobna do podziału Krohnego (1996), ale ze względu na
inne kryterium opisu readaptacji, cel i metodę działania, a nie
„czujność – unikanie”, prowadzi do odmiennych rezultatów. Podo-
bieństwo można zauważyć jedynie w wypadku stylu adaptacyjne-
go, który ma charakter zbliżony do stylu elastycznego u Krohnego,
oraz, w mniejszym zakresie, stylu sztywnego, bo w tym ostatnim
wypadku jest mowa o czterech, a nie dwóch jego odmianach.

Kiedy mówimy o stylach readaptacji, pojawia się kwestia natury
metodologicznej, związana ze sposobem ich badania i pomiaru.
Najbardziej rozpowszechniony sposób, stosowany w kwestionariu-
szach mierzących style readaptacji, polega na wykorzystaniu spe-
cjalnej instrukcji, w której prosi się badanego o zaznaczenie działań,
które podejmuje zazwyczaj, z reguły, najczęściej, kiedy ma do czy-
nienia ze stresem (Endler, Parker, 1990; Carver, Scheier, Weintraub,
1989; Hobfoll, 1998). Takie podejście jest wprawdzie proste
i wygodne, ale wnioskowanie na jego podstawie o charakterystycz-
nym stylu działania jednostki wobec stresu jest obarczone dużym
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błędem i mało wiarygodne. Wynika to przede wszystkim z tego, że
człowiek pytany o to, co robi zazwyczaj, kieruje się w swojej odpo-
wiedzi przede wszystkim uogólnieniami dotyczącymi swojego za-
chowania, które są modyfikowane przez jego przekonania, postawy
i wartości. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby badany przyznał
się do stosowania działań, które uważa za mało chwalebne, niezgod-
ne z rolą społeczną czy będące oznaką słabości. Można powiedzieć,
że w ten sposób badamy bardziej pewien aspekt obrazu własnej oso-
by, dotyczący sposobów radzenia sobie z trudnościami, niż styl re-
adaptacji.

Inne podejście do badania stylów readaptacji zastosowali Kroh-
ne (1996) oraz Miller (1980). Przedstawiali oni badanym pewne
sytuacje, co do których można z dużym prawdopodobieństwem
oczekiwać, że powodują stres, i prosili o wybór z proponowanej
listy działań, które badani podjęliby, będąc w danej sytuacji. Po-
nieważ przedstawiano cztery (Miller) lub osiem (Krohne) sytuacji,
można było uchwycić stałość zachowań. Takie podejście jest
wprawdzie też obarczone zakłócającym wpływem wartościowania
i postaw, ale może być rzetelniejsze od poprzedniego ze względu
na konkretny charakter przedstawianej sytuacji. Jeżeli w instrukcji
kwestionariusza podajemy tylko ogólne sformułowanie „sytuacja
powodująca stres”, to jest duże ryzyko, że badani mogą brać pod
uwagę bardzo różne i nieporównywalne sytuacje.

Wydaje się, że najbardziej wiarygodna strategia badania stylów
readaptacji polega na zastosowaniu powtarzanych pomiarów dzia-
łań w konkretnych sytuacjach. Gwarantuje to uchwycenie stałości
zachowań, a jednocześnie umożliwia rzetelniejszy pomiar działań,
dzięki temu, że badany opisuje działania, które podjął w dopiero co
doświadczonej, konkretnej sytuacji. Taka strategia badawcza wiąże
się niestety z pewnymi kosztami i utrudnieniami, wynikającymi
z powtarzanych pomiarów. Nie bez znaczenia jest również to, że
do zbadania i pomiaru stylu readaptacji potrzeba dłuższego czasu,
minimum kilku miesięcy. Z tego powodu badań takich jest nie-
wiele, ale próbę taką podjęli kilkakrotnie Lazarus i Folkman. We
wspomnianych już wcześniej badaniach grupy osób w wieku śred-
nim wylosowanych z populacji małej miejscowości pytali oni tę
samą osobę siedmiokrotnie, w odstępie miesiąca, o sytuację, która
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powodowała stres i podjęte wobec niej działania (Folkman, Laza-
rus, 1980). W późniejszych badaniach studentów mierzyli działania
readaptacyjne trzykrotnie, przed egzaminem, po nim oraz po ogło-
szeniu wyników (Folkman, Lazarus, 1985). W obydwu wypadkach
wyniki wskazały na dużą zmienność działań readaptacyjnych.
W przeprowadzonych przeze mnie badaniach (Łosiak, 1994) pa-
cjenci hospitalizowani na oddziale chirurgicznym trzykrotnie
w odstępie tygodnia byli pytani o aktualnie podejmowane działania.
I w tym wypadku zauważono zmienność, ale nie była ona bardzo
znaczna, dotyczyła tylko dwóch z ośmiu branych pod uwagę stra-
tegii, przy porównaniu pierwszego i drugiego tygodnia, a jednej,
kiedy porównano drugi i trzeci tydzień. Na znaczną stałość działań
readaptacyjnych wskazały z kolei wyniki wieloletnich badań
w ramach projektu Baltimore Longitudinal Study of Aging (Costa,
Somerfield, McCrae, 1996). Autorzy stwierdzili, że korelacje mię-
dzy stosowanymi formami readaptacji mierzonymi u tych samych
osób po siedmiu latach mieściły się w zakresie od –0,10 do 0,60
z medianą 0,26, a 65% tych korelacji było istotne statystycznie.
Warto jeszcze dodać, że mierzonych form działania było 27,
a badani byli pytani o sposoby działania, które zastosowali w os-
tatnio doświadczonej sytuacji utraty, zagrożenia lub wyzwania,
czyli korelacje dotyczyły działań podjętych wobec różnych wyda-
rzeń. Wyniki uzyskane przez Costę i współpracowników prowadzą
do innych wniosków niż wyniki otrzymane przez Lazarusa i Folk-
man. Costa, Somerfield i McCrae stwierdzili, że ujawniona stabil-
ność form readaptacji pozwala przypuszczać, iż działania tego typu
są, przynajmniej w części, zdeterminowane trwałymi predyspozy-
cjami jednostki.

Warto zwrócić uwagę na to, że zaobserwowana przez Lazarusa
i Folkman zmienność działań readaptacyjnych w okresie półrocz-
nym, polegająca na tym, że większość z badanych stosowała,
w zależności od momentu badania, jedną albo drugą z wyodręb-
nionych form działania skierowanych na problem lub na emocje,
była dla badaczy argumentem przemawiającym przeciw istnieniu
czegoś takiego jak styl readaptacji. Jest to jednak prawdziwe tylko
wtedy, kiedy mówiąc o stylu, mamy na myśli jednakowy, raczej
niezmienny w czasie sposób zachowania, czyli styl readaptacji,
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który można w świetle przytoczonych powyżej rozważań nazwać
sztywnym. Rozumując dalej, można interpretować wyniki otrzy-
mane przez Folkman i Lazarusa (1980) w ten sposób, że świadczą
one po prostu o tym, iż większość ich badanych cechowała się ela-
stycznym lub jednostronnym stylem readaptacji, a tylko nieliczni
– sztywnym. Widać tutaj jednocześnie, jak rozbieżne mogą być
wnioski z badań w zależności od sposobu definiowania stylu re-
adaptacji. Podejście do wyodrębniania stylów na podstawie katego-
rii elastyczności vs sztywności jest zatem zasadniczo odmienne od
tego, które opiera się na tendencji do działania w określony sposób,
czyli pewnej stałości zachowań.

W ostatnich latach zaznaczyła się również skłonność, aby badać
działania readaptacyjne metodą powtarzanych pomiarów, ale zde-
cydowanie częściej niż w omawianych wcześniej pracach, bo co-
dziennie (Porter, Stone, 1996). Argumenty za takim podejściem
badawczym wskazywały, że sytuacje i działania readaptacyjne
zmieniają się szybko, często z dnia na dzień, a pomiar podjętych
zachowań readaptacyjnych bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia
jest rzetelniejszy i wolny od błędu retrospekcji. Badani przez Porter
i Stone’a otrzymywali dzienniczki, w których codziennie, przez
dwadzieścia jeden kolejnych dni, wieczorem opisywali doznane
sytuacje trudne za pomocą kilku kategorii, takich jak kontrolowal-
ność, zaskoczenie, znaczenie oraz podjęte wobec nich sposoby
działania, zaznaczając je na proponowanej liście zawierającej
osiem ich rodzajów (odwracanie uwagi, redefinicja sytuacji, dzia-
łanie bezpośrednie, katharsis, akceptacja, poszukiwanie wsparcia
społecznego, relaksacja, religia). Skala używana przez nich do po-
miaru readaptacji, Daily Coping Assessment, zawierała nazwę ka-
tegorii oraz jej charakterystykę, a badani byli proszeni również
o opisanie swojego konkretnego działania, co dawało możliwość
sprawdzenia, czy dobrze je przyporządkowali do kategorii. Wyniki
uzyskane przez Porter i Stone’a z jednej strony wskazały na związ-
ki między rodzajem sytuacji trudnej, czyli sposobem jej opisywa-
nia, a stosowanymi formami readaptacji, co sugerowałoby ela-
styczność stylów readaptacji, z drugiej strony, kiedy analizowano,
jakie działania podjęła ta sama osoba wobec problemu, który po-
wtórzył się kilkakrotnie w czasie badań, stwierdzono dużą stałość
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działania. Wyniki innych badań (Schwartz, Stone, 1993), w któ-
rych koncentrowano się na codziennych problemach w pracy, po-
kazały również, że z pewnymi rodzajami problemów są powiązane
określone sposoby działania, a więc że większość badanych ce-
chowała się elastycznym stylem readaptacji. Można zaryzykować
twierdzenie, że większa lub mniejsza elastyczność readaptacji ce-
chuje większość osób w tak zwanej normalnej populacji, a sztywny
styl readaptacji występuje raczej w obszarze z pogranicza normy
i patologii.

Readaptacja, czyli odpowiedź jednostki na doświadczany stres,
jako przedmiot zainteresowania badaczy i teoretyków jawi się jako
coś nie tylko bardzo różnorodnego, ale wręcz nieporównywalnego
w ramach poszczególnych ujęć. Wprawdzie wszyscy są zgodni co
do tego, że jest to bardzo istotny czynnik w całościowym opisie
zjawiska stresu, ale już w kwestii istoty readaptacji mamy do czy-
nienia z rozbieżnościami często nie do pogodzenia. Można podej-
rzewać, że jednym z ważniejszych powodów za to odpowiedzial-
nych jest to, iż mamy do czynienia przede wszystkim z różnymi
formami aktywności człowieka, od czysto umysłowej, jak reinter-
pretacje, do konkretnych działań w otoczeniu. A w wypadku ak-
tywności czy zachowania człowieka psychologia nie dysponuje
dobrą „bazą” teoretyczną i choć behawioryzm wycisnął swoje pięt-
no na sposobie uprawiania psychologii, to trudno znaleźć cało-
ściową teorię zachowania. Dlatego tak ważne wydają się w wy-
padku readaptacji propozycje systematycznego uporządkowania
obserwowanych zachowań, takie jak propozycja Krohnego (1989)
rozróżnienia aktów działania, strategii i stylu działania, która sta-
nowiła inspirację dla proponowanego hierarchicznego modelu re-
adaptacji.



Rozdział IV

Następstwa stresu

W aspekcie praktycznym dla psychologii stresu najważniejszą
kwestią są jego następstwa. Wynika to przede wszystkim z domi-
nującego wśród badaczy poglądu, że mają one negatywny, szko-
dliwy dla jednostki charakter, głównie w obszarze zdrowia. Pro-
blem ten był podejmowany w setkach projektów badawczych,
a liczba publikacji w literaturze światowej sięga tysięcy. Kiedy
w bazie danych zawierającej publikacje z zakresu psychologii, na
przykład PsychInfo lub PsychArticles, wyszukać jako wymieniane
w publikacjach słowa kluczowe „stres” i „zdrowie”, otrzymuje się
zestawienie 3200 pozycji z literatury, a jeżeli słowa te mają być
wyszukane także w streszczeniach, to liczba ta zwiększa się do
40 450 pozycji. Przekonanie o tym, że stres, szczególnie długo-
trwały, ma negatywne konsekwencje zdrowotne, jest już elemen-
tem wiedzy potocznej. Wywiady przeprowadzone z grupą ponad
stu osób w Wielkiej Brytanii przez Pollocka (1988) wskazują na
dominujące przekonanie, że stres jest bezpośrednią przyczyną cho-
rób, szczególnie takich jak „atak serca” czy „załamanie nerwowe”.
Zdaniem badanych, sytuacje trudne w pracy są przyczyną dolegli-
wości serca, a konflikty z innymi ludźmi – przyczynami załamań
nerwowych. Pojawiły się również poglądy, zgodnie z którymi wy-
stępowanie drobniejszych dolegliwości, takich jak bóle głowy czy
zaburzenia żołądkowe, też można przypisać stresowi. Wyniki in-
nych badań (Ridder, 1996) wskazują, że powszechna jest również
opinia, zgodnie z którą stres jest jedną z ważnych przyczyn zabu-
rzeń psychicznych.
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Drugim obok pogorszenia zdrowia obszarem następstw stresu jest
obniżenie poziomu funkcjonowania jednostki w różnych sferach,
a także zmiany nastroju. Wielu terapeutów oraz psychologów zdro-
wia staje przed zadaniem pomocy klientom w przezwyciężeniu ne-
gatywnych skutków stresu; stosunkowo nie tak dawno powstała
nowa dziedzina psychologii stosowanej – interwencja kryzysowa,
która zajmuje się tego typu pomocą w razie silnego, traumatycznego
stresu spowodowanego katastrofami naturalnymi czy przemocą.

Rysunek 6. Zależność między intensywnością i czasem trwania stresora
a następstwami stresu

Zakres i różnorodność zmian uznawanych za następstwa stresu
są tak duże, że powstaje potrzeba ich uporządkowania na podsta-
wie jakiegoś kryterium. Można sobie wyobrazić różne kryteria, na
przykład obszar, w którym nastąpiło pogorszenie funkcjonowania,
albo rodzaj zakłóconych procesów i funkcji psychicznych, ale je-
żeli weźmie się pod uwagę, że zupełnie inne są natychmiastowe
następstwa stresu niż odległe, to nasuwa się czasowe kryterium
uporządkowania. Właśnie na podstawie kategorii zakresu czaso-
wego zostaną w niniejszej pracy omówione następstwa stresu.
Zgodnie z tym kryterium można wyodrębnić wczesne następstwa
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stresu, obejmujące okres dni czy tygodni, takie jak obniżenie na-
stroju czy zakłócenia somatyczne, oraz późne następstwa, obej-
mujące miesiące lub lata, do których można zaliczyć zakłócenia
w osiąganiu celów, obniżenie samoakceptacji czy wreszcie nega-
tywne zmiany zdrowotne (Łosiak, 2003). Proponowane w tym
podziale zakresy czasu należy traktować umownie, podane wielko-
ści mają ukazać w przybliżeniu obraz tego, o jakie długości czasu
chodzi. Trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że granice między wyod-
rębnionymi okresami są rozmyte, że mamy raczej do czynienia ze
stopniowym przechodzeniem jednego w drugi, i znowu chodzi
bardziej o oddanie zakresu wielkości niż dokładne wytyczenie gra-
nic. Podobne kryterium podziału następstw stresu, na skutki bezpo-
średnie i odległe, można znaleźć w pracy Heszen-Niejodek (2002),
omawiającej transakcyjne ujęcie stresu, oraz w ostatniej pracy La-
zarusa (1999).

Kiedy zastanawiamy się nad następstwami stresu i ich zróżni-
cowaniem, powinniśmy wziąć pod uwagę dwa ważne czynniki
związane ze stresorem, a mianowicie jego intensywność i czas
trwania. Zależność między tymi czynnikami a rodzajem następstw
stresu została przedstawiona na rysunku 6.

Zgodnie z tą zależnością, zakres czasowy następstw stresu,
a więc to, czy mają one charakter wczesny, czy późny, zależy za-
równo od czasu trwania stresora, jak i jego intensywności. Może-
my oczekiwać wystąpienia późnych, odległych następstw stresu
zarówno w wypadku bardzo intensywnego stresora działającego
stosunkowo krótko, jak i stresora o niewielkiej intensywności,
działającego jednak bardzo długo, mającego charakter przewlekły.
Przykładem sytuacji pierwszego rodzaju może być stres doświad-
czany przez ofiary nagłych i poważnych kataklizmów. Na przykład
badania Leora, Poole’a i Klonera (1996) wskazują na występowa-
nie negatywnych zdrowotnych następstw u ofiar trzęsienia ziemi.
Przykładem sytuacji drugiego rodzaju mogą być tak zwane trudno-
ści życia codziennego (daily hassles), stosunkowo drobne uciążli-
wości i problemy, które sumując się w czasie, prowadzą do pogor-
szenia stanu zdrowia, jak na to wskazały badania DeLongis
i współpracowników (1982) czy Kohna, Lafreniere’a i Gurevicha
(1991). Z drugiej strony stresory o niewielkiej intensywności i nie-
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trwające długo nie powinny prowadzić do następstw określonych
jako późne. Dobrym przykładem takich warunków może być stres
wywoływany u badanych w eksperymentach laboratoryjnych. Nikt
nie oczekiwał, aby doprowadził on do bardziej odległych czy
trwałych następstw, można nawet powiedzieć, że zgodzono się go
wywoływać u badanych właśnie ze względu na to.

1. Wczesne następstwa stresu

Mówiąc o wczesnych następstwach stresu, mamy na myśli stosun-
kowo proste zmiany w zachowaniu czy funkcjonowaniu organi-
zmu, które pojawiają się jako pierwsze po wystąpieniu stresorów,
począwszy od momentu ich zadziałania, w okresie kilku dni. Także
w tym wypadku, chociaż w innej skali, obowiązuje zasada opisana
wcześniej, zgodnie z którą znaczenie ma zarówno intensywność,
jak i czas trwania stresora. Do następstw tego rodzaju można zali-
czyć obniżenie nastroju, różnego typu zakłócenia somatyczne, na
przykład dolegliwości związane z pracą układu trawiennego, zmia-
ny procesów poznawczych oraz pogorszenie sprawności działania.
Model zależności dla wczesnych i późnych następstw stresu przed-
stawiono na rysunku 7.

Rysunek 7. Następstwa stresu – model zależności
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Przedstawiony na rysunku 7 model wskazuje, że obok samego stre-
su wpływ na wczesne następstwa ma readaptacja oraz tak zwane mo-
deratory, czyli predyspozycje i zasoby indywidualne jednostki oraz
wsparcie społeczne. Obydwa te czynniki mogą modyfikować wielkość
następstw stresu. W wypadku działań readaptacyjnych bardzo istotne
jest to, czy są one adekwatne do powstałego problemu. W pewnych
sytuacjach, szczególnie takich, w których istnieje możliwość działa-
nia, mogą być to działania skierowane na przyczynę stresu, w innych,
kiedy niewiele można zrobić, będą to działania skierowane na stres.
W obydwu wypadkach zakres wczesnych następstw będzie mniejszy.
Na przykład wyniki badań Carvera i Scheiera (1994) wskazują, że
zróżnicowanie intensywności negatywnych emocji i nastroju, poja-
wiających się w sytuacji trudnej, zależy od stosowanych form re-
adaptacji, a podobne efekty wykazano dla lęku związanego z egzami-
nem i sprawności działania, chociaż w wypadku tej ostatniej efekt,
wprawdzie istotny, był niewielki (Bolger, 1990). Badania Josego
i Huntsingera (2005) wskazały na dość zaskakującą zależność, zgod-
nie z którą nasilenie stosowania działań readaptacyjnych skierowa-
nych na problem pogarsza wyniki w nauce u młodzieży doświadcza-
jącej silnego stresu szkolnego, w przeciwieństwie do tych uczniów,
u których poziom stresu jest umiarkowany lub niski. Może to skłaniać
do sformułowania wniosku, zgodnie z którym „zadaniowe” działania
readaptacyjne przestają być korzystne w wypadku silnego stresu.

Zasoby indywidualne jednostki, takie jak stan zdrowia, wiedza
i umiejętności oraz wsparcie społeczne, działają na zasadzie bufo-
rów łagodzących siłę negatywnych oddziaływań stresorów i w tym
wypadku istotna jest przede wszystkim ich ogólna ilość. Biorąc
pod uwagę, że kategoria zasobów jest bardzo ogólna i można do
niej włączyć bardzo wiele różnych elementów, badaniami nad ich
znaczeniem obejmowano zazwyczaj pewną ich klasę. I tak na
przykład Seeman, Berkman i Blazer (1994) wykazali, że poziom
kortyzolu pojawiający się w odpowiedzi na trudności życiowe
u ludzi w podeszłym wieku zależy od wielkości emocjonalnego
wsparcia społecznego, a Ennis, Hobfoll i Schroder (2000) wykaza-
li, że ciąża jest przyczyną silniejszego stresu dla samotnych kobiet
o niższym statusie ekonomicznym i niższych dochodach. Wohl-
farth i współpracownicy (2001) stwierdzili z kolei, że bycie bezro-
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botnym zwiększa podatność na stres. Problemowi moderatorów
stresu poświęcono kolejny rozdział niniejszej pracy.

Zgodnie z postulatami ewolucyjnego ujęcia stresu, zawartymi
w rozdziale I, obniżenie nastroju, a nie negatywne emocje, może być
wymieniane jako jedno z ważniejszych wczesnych następstw stresu.
Emocje są bowiem traktowane jako pojawiające się jednocześnie ze
stresem, nie mogą być więc uznane za jego następstwa. Problem jest
jednak złożony, bo obniżony nastrój stanowi czynnik sprzyjający do-
świadczaniu negatywnych emocji (Davidson, 1999). Nie można zatem
wykluczyć, że pewne stany emocjonalne mogą być raczej następ-
stwem stresu, ale ponieważ należy je uznać za pochodne obniżonego
nastroju, lepiej jest, mówiąc o wczesnych następstwach stresu, ograni-
czyć się właśnie do kategorii nastroju. Uzasadnień opartych na bada-
niach empirycznych, wskazujących na tego rodzaju następstwa stresu,
jest wiele. Wykazano, że obniżenie i pogorszenie nastroju może być
wywołane trudnościami życia codziennego (Langens, Stucke, 2005;
Van Eck, Nicolson, Berkhof, 1998), problemami natury materialnej
(Hobfoll i in., 2003), stresem pracy (Vincent, 2000), stresem wywoła-
nym obciążającym treningiem wojskowym (Lieberman i in., 2005)
oraz konfliktami w rodzinie (Hammack i in., 2004). Potwierdzeniem
tezy o obniżeniu nastroju jako wczesnym następstwie stresu mogą być
badania Vincent (2000), w których rejestrowano występowanie bieżą-
cych trudności i problemów w pracy oraz nastrój codziennie przez
pięć tygodni i stwierdzono, że w dniach, w których badane kobiety
relacjonowały większe obciążenie pracą i negatywne interakcje spo-
łeczne, już po południu obserwowano obniżenie nastroju. Również
badania, w których wywoływano stres eksperymentalnie, w labora-
torium, wykazały jego oddziaływanie na obniżenie nastroju. Stres był
w tych wypadkach wywoływany rozwiązywaniem zadań i wystą-
pieniem publicznym (Furlan, 2000), odrzuceniem społecznym (Yale
Interpersonal Stressor) (Stroud i in., 2000) czy przypomnieniem sobie
najgorszego przeżycia (McBurnett i in., 2005).

Druga kategoria wczesnych następstw stresu to wszelkiego ro-
dzaju zakłócenia somatyczne, skurcze żołądka, zaburzenia trawie-
nia, bóle mięśniowe. Dysfunkcje te, polegające głównie na zakłó-
ceniu normalnej regulacji pracy narządów wewnętrznych, są bez-
pośrednim efektem procesów fizjologicznych, składających się na
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stres, jak, przede wszystkim, nadmiernie wydzielanie kortyzolu
i innych glukokortykoidów. Na przykład niektóre badania (Griva
i Joekes, 2003) wskazują, że u nauczycieli, którzy relacjonują
większe obciążenie w swojej pracy, obserwuje się nasilenie dole-
gliwości somatycznych. Reynolds i współpracownicy (2001) wy-
kazali, że stres życia codziennego powoduje nasilenie dolegliwości
somatycznych u młodych ludzi o niższym statusie ekonomicznym,
a Torsheim (2001) wskazał na podobną zależność u młodzieży
doświadczającej stresu szkolnego. Inne badania doniosły, że jed-
nym z czynników sprzyjających odczuwaniu bóli mięśniowych jest
stres pojawiający się w pracy sprzedawców (Borg, Kristensen,
1999) oraz kierowców (Krause i in., 1997). Trzeba podkreślić, że
w wypadku tego rodzaju następstw stresu może, w dłuższej per-
spektywie czasu, wystąpić efekt kumulacji, w postaci pogorszenia
stanu zdrowia. Problem ten zostanie rozwinięty w podrozdziale
poświęconym późnym następstwom stresu.

Zmiany w przebiegu procesów poznawczych to kolejne wczes-
ne następstwa stresu. Uzasadnienie empiryczne tych efektów ma
raczej pośredni charakter, opiera się bowiem na licznych badaniach
dotyczących związków między lękiem i procesami uwagi, pamięci
czy oceniania. Zazwyczaj porównywano w nich przebieg tych pro-
cesów w grupach osób uznanych, na podstawie wyników kwestio-
nariuszy, za lękowe i nielękowe. Jeżeli przyjmiemy, co wydaje się
bardzo prawdopodobne, że osoby lękowe doświadczają więcej
stresu, możemy użyć wyników tych badań do ilustracji bezpośred-
nich następstw stresu. Badania te były inspirowane przede wszyst-
kim teoretycznym modelem Eysencka (Eysenck, 1997; Eysenck,
Derakshan, 1997), zgodnie z którym stan lęku angażuje zasoby
pamięci roboczej, centralnego wykonawcy i pętli artykulacyjnej,
i tym samym wpływa na przebieg procesów poznawczych. Ekspe-
rymenty z użyciem zmodyfikowanej wersji testu Stroopa albo testu
kropek (dot probe task) wskazały na zmiany w selektywności uwa-
gi (Martin, Williams, Clark, 1991; MacLeod, Mathews, Tata,
1986). MacLeod (1990) wykazał, że osoby lękowe mają silniejszą
tendencję do dokonywania interpretacji niejednoznacznego mate-
riału bodźcowego w kategoriach zagrożenia. Badania MacLeoda
i Donnellana (1993) potwierdziły większe obciążenie pamięci ro-
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boczej u osób lękowych, natomiast badania nad odpamiętywaniem
słów o zróżnicowanym ładunku emocjonalnym nie dają podstaw
do jednoznacznych konkluzji (Nugent, Mineka, 1994), chociaż
niektórzy badacze sugerują możliwość występowania zniekształceń
pamięci autobiograficznej (Burke, Mathews, 1992). Nieco inny
charakter miały badania Terelaka (2001), w których wykazano
zmiany oceny sytuacji oraz grupy społecznej związane z długo-
trwałą izolacją osób przebywających na stacji badawczej na An-
tarktydzie. Przyjęto w nich, że warunki zimowania na stacji można
uznać za silny i długotrwały stresor i jego działaniu przypisano
zmiany w ocenach. Z kolei badania Sandstrom i współpracowni-
ków (2005) wykazały, że w grupie kobiet, u których zdiagnozowa-
no zespół chronicznego wypalenia zawodowego, uznawanego za
spowodowane stresem, stwierdza się pogorszenie funkcji poznaw-
czych, pamięci i uwagi, w porównaniu do zdrowych kobiet z grupy
kontrolnej.

Za bezpośrednie następstwa stresu można również uznać pogor-
szenie sprawności działania, chociaż w tym wypadku mamy praw-
dopodobnie do czynienia ze złożonym oddziaływaniem, a więc
poza samym stresem także wymienionych wyżej następstw, takich
jak zmiany nastroju czy procesów poznawczych. W badaniach
z obszaru stresu pracy wykorzystywano często model Karaska
(1979), zgodnie z którym stres zawodowy jest uznany za skutek
oddziaływania dwóch czynników środowiska pracy: wymagań
i kontroli. Eksperymenty, w których manipulowano tymi czynni-
kami wobec badanych wykonujących pracę polegającą na sortowa-
niu poczty, wykazały negatywny wpływ wymagań na sprawność
działania, ale nie wpływ czynnika kontroli (Parkes, Styles, Broad-
bent, 1990; Searle, Bright, Bochner, 1999). Inne badania, przepro-
wadzane w warunkach naturalnych, dowiodły, że doświadczany
w pracy stres pogarsza sprawność działania pielęgniarek (Abu-
AlRub, 2004) oraz personelu medycznego (Suvinen i in., 2004).
Wykazano również negatywny wpływ stresu egzaminacyjnego na
sprawność rozwiązywania zadań (Lindahl, Theorell, Lindblad,
2005; Ng, Koh, Chia, 2003). LePine, LePine i Jackson (2004)
przedstawili wyniki badań wskazujące, że stres pogarsza spraw-
ność uczenia się. O bardziej uniwersalnym charakterze zależności
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między stresem i sprawnością działania mogą świadczyć badania,
w których wykazano, że stres wywołany oddzieleniem od matki w
trzecim tygodniu życia powoduje u szczurów pogorszenie spraw-
ności poruszania się w labiryncie (Sandstroom, Hart, 2004).

O wczesnych następstwach stresu można też wnioskować na
podstawie analizy zawartości treściowej twierdzeń kwestionariusza
mierzącego stres (Psychological Stress Measure, Lemyre, Tessier,
Fillion, 1991), w którym badany ocenia występowanie wskaźników
stresu w okresie ostatnich kilku dni. Są tam, między innymi, takie
twierdzenia: „Jestem napięty i zdenerwowany”, „Czuję się znie-
chęcony i przygnębiony”, „Mam kłopoty z przewodem pokarmo-
wym, odczuwam bóle lub skurcze żołądka”, „Zapominam
o spotkaniach lub rzeczach, które mam zrobić”, „Czuję, że każde
zadanie wymaga ogromnego wysiłku z mojej strony”. Takie zmia-
ny w zachowaniu w okresie kilku dni, traktowane i zweryfikowane
jako wskaźniki stresu, można uznać, w świetle przedstawionych
tutaj wywodów, za wczesne następstwa stresu.

2. Późne następstwa stresu

Następstwa stresu określone w ramach proponowanej klasyfikacji
jako późne mają bardziej złożony charakter, rozwijają się dłużej,
a ich wymiar czasowy jest mierzony w miesiącach czy nawet la-
tach. Zgodnie z modelem zależności między siłą i czasem trwania
stresora a następstwami stresu, mogą one się pojawić w wypadku
wystąpienia bardzo silnych, traumatycznych wydarzeń albo trud-
ności o wyraźnie przewlekłym charakterze. Zatem nie każde do-
świadczenie stresu musi do nich prowadzić. W grupie czynników
oddziałujących na tego typu następstwa trzeba wymienić, obok
stresu i readaptacji, także kumulujący się efekt oddziaływania
wczesnych następstw oraz możliwe, ze względu na zakres czasu,
zmiany w otoczeniu. Zależności te przedstawiono na rysunku 7.

Następstwa późne, mające bardziej złożony charakter niż wcze-
sne, są jednocześnie bardzo różnorodne, zatem uzasadnione wydaje
się wyodrębnienie wśród nich dwóch rodzajów: takich, które pole-
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gają na zmianach w jednostce, na przykład obniżona samoocena
i samoakceptacja, poczucie bezradności czy pogorszenie zdrowia,
oraz takich, które dotyczą funkcjonowania jednostki, jak zakłócenia
w osiąganiu celów czy relacjach społecznych.

Zastanawiając się nad kształtującymi się przez miesiące czy
nawet lata wywołanymi stresem zmianami w jednostce, trzeba
wymienić przede wszystkim pogorszenie stanu zdrowia. Lazarus
(1992), rozważając tego rodzaju następstwa stresu, zwrócił uwagę,
że stan zdrowia zmienia się pod wpływem stresu raczej powoli, co
można uznać za argument popierający przyjętą w niniejszej pracy
klasyfikację następstw stresu. Na możliwość wystąpienia tego ro-
dzaju następstw stresu wskazywał, jako jeden z pierwszych, Selye
(1960), mówiąc o chorobach z przystosowania. Zaliczał do nich
choroby nerek, serca, naczyń krwionośnych, choroby zapalne sta-
wów (gościec) i skóry, choroby alergiczne, przewodu pokarmowe-
go, zaburzenia przemiany materii, nowotwory oraz zaburzenia psy-
chiczne i seksualne. Lista Selyego jest tak długa, że w zasadzie
można by uznać stres za czynnik ryzyka we wszystkich chorobach.
Wyjaśnienie powstawania tego typu chorób, jakie proponował Se-
lye, polegało na stwierdzeniu faktu, iż przewlekły stres zakłóca,
a dokładniej mówiąc, rozregulowuje działanie układów odporno-
ściowych organizmu, co sprawia, że na przykład wydzielanie hor-
monów działających przeciwzapalnie lub tych, które sprzyjają za-
paleniu, może być niewystarczające lub nadmierne. Wiele współ-
czesnych badań z zakresu psychoneuroimmunologii wskazuje, że
pod wpływem stresu zmniejsza się liczba komórek odpornościo-
wych (NK) we krwi. Kennedy, Kiecolt-Glaser i Glaser (1988) wy-
kazali, że w okresie sesji egzaminacyjnej zmniejsza się u stu-
dentów liczba komórek NK. Wskaźnik ten był również niższy
u kobiet będących w separacji małżeńskiej w porównaniu do kobiet
pozostających w małżeństwie (Kiecolt-Glaser i in., 1987). Współ-
czesne opracowania dotyczące zdrowotnych następstw stresu
zwracają również uwagę na konieczność rozróżnienia dwóch form
działań immunologicznych organizmu, jednej, określanej jako hu-
moralna (Th2), polegającej na produkcji antyciał, które przyłącza-
jąc się do patogenów, dezaktywują je, co umożliwia ich usunięcie
poza organizm, i bardziej agresywnej, określanej jako komórkowa
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(Th1), polegającej na aktywnym niszczeniu przez komórki odpor-
nościowe (na przykład komórki NK) patogenów. Ogólnie rzecz
ujmując, stres zakłóca równowagę działania tych dwóch form
i uproszczeniem byłoby twierdzenie, że obniża ogólną odporność
organizmu. Przewlekły stres osłabia przede wszystkim odporność
komórkową, stąd większe ryzyko na przykład nowotworów, ale
jednocześnie łączy się to ze wzmocnieniem aktywności odporności
humoralnej, stąd ryzyko zaburzeń atopowych, na przykład astmy
(Clow, 2001).

Ideę Selyego podjęli jako jedni z pierwszych Holmes i Rahe
(1967), tworząc skalę wydarzeń życiowych będących predyktorami
choroby. Holmes i Masuda (1974) wykazali, że związek między
wskaźnikiem wydarzeń życiowych (Life Change Unit) i pogorsze-
niem stanu zdrowia jest tym silniejszy, im więcej punktów LCU
uzyskała osoba badana. Dla wielkości powyżej 200 punktów wy-
niósł on 79%. Od tego czasu pojawiły się setki prac empirycznych
wskazujących na negatywne zdrowotne następstwa stresu, których
przegląd można znaleźć między innymi w pracach Thoits (1983),
Turnera i Wheatona (1995) czy Jonesa i Brighta (2001). Wykaza-
no, że stres jest czynnikiem ryzyka w wypadku chorób układu krą-
żenia, nowotworowych, a także zwykłego przeziębienia (Jones,
Bright, 2001).

Jednocześnie wiele przeglądów literatury wskazuje, że zależ-
ność między stresem i chorobą nie zawsze się ujawnia. Wydaje się,
że oczekiwanie wyraźnych i bardzo silnych związków byłoby
uproszczeniem. Lazarus (1992) postulował w tej kwestii, że zdro-
wie jest zdeterminowane przez bardzo wiele czynników, genetycz-
nych i środowiskowych, dlatego taki czynnik, jak stres, nie może
wyjaśniać wiele z jego wariancji. Jeżeli uwzględnimy ten pogląd,
poprawniejsze wydaje się mówienie o stresie jako czynniku ryzyka
chorób, co więcej, rozbieżne wyniki badań związków stresu i po-
gorszenia zdrowia można wyjaśnić różnicami indywidualnymi
i działaniem zasady „skaza – stres”. Istotną kwestię poruszyli rów-
nież Ursin i Eriksen (2004), którzy zwrócili uwagę, że o negatyw-
nych zdrowotnych skutkach stresu możemy mówić tylko wtedy,
kiedy ma on charakter długotrwały, co zgodnie z ich teorią polega
na utrzymywaniu się stanu aktywacji. Tę myśl podjęli Brosschot,
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Pieper i Thayer (2005), którzy zaproponowali wyjaśnienie utrzy-
mywania się aktywacji procesami poznawczymi, które nazwali
perseweratywnym poznaniem, i do których zaliczyli martwienie się
i negatywne rozpamiętywanie (ruminacje).

W psychopatologii wyodrębniono dwie pokrewne jednostki za-
burzeń, mające bezpośredni i specyficzny związek ze stresem spo-
wodowany silnym, traumatycznym przeżyciem, takim jak śmierć
bliskiej osoby, doznanie przemocy fizycznej, na przykład gwałtu,
czy utrata domu z powodu kataklizmu. Istotne jest, że jednym
z kryteriów diagnostycznych, stanowiącym niezbędny warunek ich
rozpoznania, jest właśnie doświadczenie przez jednostkę trauma-
tycznego przeżycia. Są one określone jako zespół stresu pourazo-
wego oraz zaburzenie stresu ostrego. Zaburzenia te – których
składnikami są: nawracające uporczywie przeżywanie urazu, uni-
kanie wszystkiego, co może się z nim kojarzyć, ograniczenie ak-
tywności, zobojętnienie uczuciowe, ale również pobudzenie, lęk,
wybuchy złości, bezsenność – różniące się w zasadzie tylko cza-
sem trwania, w sposób oczywisty mogą być uznane za negatywne
skutki zdrowotne stresu. Warto również zwrócić uwagę na to, że do
tej pory nie udało się jednoznacznie stwierdzić, jaka jest reaktyw-
ność wydzielania kortyzolu u osób z zespołem stresu pourazowego
(PTSD). Obok badań, które potwierdzają wzrost wydzielania kor-
tyzolu pod wpływem negatywnych zdarzeń (Bremner i in., 2003),
wiele badań wskazuje na deficyty w jego wydzielaniu u osób,
u których rozpoznano PTSD (Young, Breslau, 2004; Yehuda,
2002). Rozbieżności te mogą być spowodowane problemami natu-
ry metodologicznej, doborem grupy, kryteriami rozpoznania, wa-
runkami badania czy sposobem pomiaru poziomu kortyzolu. Jeżeli
jednak pominąć te przyczyny rozbieżności wyników, można za-
proponować hipotezę, że u niektórych osób, które doświadczyły
silnego, traumatycznego przeżycia i spowodowanego nim ekstre-
malnego stresu, następuje w rezultacie podwyższenie progu reago-
wania stresem. To powoduje, że zdarzenia życia codziennego,
które u ludzi zdrowych wywołują stres, zaznaczający się zwięk-
szonym wydzielaniem kortyzolu, u osób z zespołem PTSD nie uru-
chamiają procesu stresu. Na przykład badania przeprowadzone
przez Rohledera i współpracowników (2004) wykazały, że poranny
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przyrost poziomu kortyzolu (cortisol awakening response) jest
prawie niezauważalny u osób, które doświadczyły traumatycznych
przeżyć wojennych i zdiagnozowano u nich zespół PTSD, podczas
gdy jest on wyraźny u osób z grupy kontrolnej. Ponieważ uważa
się, że poranny przyrost poziomu kortyzolu jest związany ze stre-
sem życia codziennego (Kunz-Ebrecht i in., 2004), można stwier-
dzić, że problemy te nie powodują tak wyraźnej reakcji u osób po
traumatycznych doświadczeniach.

Jako skrajny przykład negatywnych zdrowotnych następstw
stresu można wymienić zgon. Cannon opisał udokumentowany
przypadek śmierci wywołanej poczuciem beznadziejności i nie-
uniknionego końca życia z powodu klątwy rzuconej przez czarow-
nika, określony jako śmierć voodoo (Cannon, 1957 za: Lovallo,
1997). Dane przytaczane przez Leora, Poole’a i Klonera (1996)
wskazują, że połowa przypadków nagłych zgonów w czasie trzę-
sienia ziemi w Los Angeles w roku 1994 była spowodowana ata-
kiem serca, a nie ranami. Przyczynę takiego nagłego ataku serca
można przypisać doświadczonemu przez ofiary kataklizmu streso-
wi. Kark, Goldman i Epstein (1995) wykazali, że liczba przypad-
ków nagłych zgonów spowodowanych atakiem serca lub podob-
nymi przyczynami podwoiła się w tych miastach Izraela, które były
atakowane rakietami balistycznymi przez Irak w czasie wojny
w 1991 roku. Lovallo (1997) opisał prawdopodobny mechanizm
takich przypadków nagłych zgonów, którego istota polega na przy-
spieszeniu i nasileniu sekwencji patologicznych zmian w organi-
zmie przez fizjologiczne procesy stresu, aktywność autonomiczne-
go układu nerwowego oraz osi HPA. Mamy wówczas oczywiście
do czynienia z sytuacją, w której stresor jest tak silny, że następ-
stwa określane jako późne pojawiają się stosunkowo wcześnie, ale
jest to zgodne z proponowanym charakterem tej zależności (por.
rys. 6). Trzeba też pamiętać, że w wypadku mniej intensywnych,
ale dłużej działających stresorów, mechanizm opisany przez
Lovallo może działać wolniej, powodując narastanie i kumulację
patologicznych zmian w organizmie, i w konsekwencji wywoływać
w okresie kilku miesięcy poważną chorobę, ale niekoniecznie
śmierć.
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Reasumując, wszystko wskazuje na to, że tezę o negatywnych
zdrowotnych skutkach stresu można uznać za dobrze uzasadnioną
empirycznie i z tego też powodu współczesne badania z tego za-
kresu koncentrują się raczej na czynnikach modyfikujących tę za-
leżność. Problem ten zostanie rozwinięty w następnym rozdziale.
Wprawdzie Jones i Bright (2001) zwracają uwagę, że nie wszystkie
wyniki badań wykazały jednoznacznie związki między stresem
i chorobą, i pojawiły się również takie, które wskazywały na brak
zależności, ale były to badania przeprowadzane w warunkach natu-
ralnych, a wtedy, jak już o tym była mowa wcześniej, efekt stresu
może się nie ujawnić w sposób widoczny, ze względu na inne
czynniki. Przegląd badań opublikowany przez Millera (1980)
wskazuje wyraźnie, że w wypadku badań eksperymentalnych,
przeprowadzanych, ze zrozumiałych względów, z udziałem zwie-
rząt, udało się jednoznacznie udokumentować negatywny wpływ
stresu na system immunologiczny, sercowo-naczyniowy i trawien-
no-pokarmowy. Wnioski formułowane na podstawie badań ekspe-
rymentalnych mają zawsze większą moc i bardziej jednoznacznie
rozstrzygają sprawdzane zależności. Wprawdzie wnioski z badań
z udziałem zwierząt nie mogą być bezkrytycznie uogólniane odno-
śnie do człowieka, ale, jeśli chodzi o funkcjonowanie układów
biologicznych i jego zakłócenia, są one bardziej uprawnione.

Pogorszenie stanu zdrowia nie jest jedyną zmianą w jednostce,
którą można uznać za późne następstwa stresu. Niemniej ważne są
zmiany w sferze postaw wobec siebie i otoczenia, przekonań skła-
dających się na ogólną orientację życiową czy stopnia zadowolenia
z życia. W eksperymentach z udziałem psów, przeprowadzanych
w latach siedemdziesiątych, Seligman i współpracownicy, przez
stworzenie warunków niemożności uniknięcia szoku elektryczne-
go, wytworzyli u zwierząt stan nazwany przez nich wyuczoną bez-
radnością. Objawiał się on niemożnością uruchomienia prostej
reakcji unikania w innych warunkach, którą z łatwością wykony-
wały zwierzęta z grupy kontrolnej (Seligman, Maier, Solomon,
1971). Uogólnione wyniki Seligmana stały się podstawą sformu-
łowania teorii wyjaśniającej powstanie depresji zjawiskiem wy-
uczonej bezradności. W świetle ewolucyjnej koncepcji stresu do-
świadczenia bezradności można niewątpliwie uznać za przyczynę
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stresu, a stan wyuczonej bezradności za jego późne następstwa.
Wydaje się również, że mniej rozległe poczucie bezradności nie
musi prowadzić do depresji, ale może wywołać zmianę postawy
i oczekiwań wobec otoczenia, identyfikowaną jako pesymizm.

W literaturze psychologicznej można spotkać dwa ujęcia pesy-
mizmu. Jedno, zaproponowane przez Seligmana, to pesymistyczny
styl atrybucyjny, opisywany w trzech wymiarach, stałości, zasięgu
i personalizacji (Seligman, 1996). Stałość w wyjaśnianiu pesymi-
stycznym polega na przekonaniu, że niepowodzenia mają charakter
trwały, a nie chwilowy i doraźny, zasięg – na przekonaniu o uni-
wersalnym, obejmującym wszystkie dziedziny życia charakterze
niepowodzeń, a personalizacja – na przypisywaniu sobie odpowie-
dzialności za niepowodzenia. Inne ujęcie, zgodnie z którym pesy-
mizm jest traktowany jako uogólnione negatywne oczekiwania
dotyczące przyszłości, zaproponował Carver (Scheier, Carver,
1985). Obydwa opracowania trochę się uzupełniają, różni je przede
wszystkim kierunek orientacji temporalnej i można sobie wyobra-
zić występowanie zarówno pesymistycznego stylu atrybucyjnego,
jak i pesymistycznych oczekiwań u jednej osoby.

Na możliwość pojawiania się takiej zależności, zgodnie z którą
doświadczany stres może prowadzić do wytworzenia się pesymi-
stycznej postawy, wskazują wyniki badań, w których wykazano
korelacje między pesymizmem, rozumianym jako zgeneralizowa-
ne, negatywne oczekiwania wobec przyszłości, a negatywnymi
wydarzeniami życiowymi, doświadczonymi w przeszłości w grupie
pielęgniarek (Dróżdż, 2004) i nauczycieli (Dwornik, 2004). Warto
również zwrócić uwagę na to, że wyniki innych eksperymentów
z udziałem zwierząt (Weiss, 1980), w których także wywoływano
efekt bezradności, wskazują, że efekt ten nie ma charakteru trwałe-
go i zanika w okresie od 48 do 72 godzin od wystąpienia krytycz-
nego doświadczenia. W tej sytuacji można by oczekiwać, że do
wytworzenia utrwalonego poczucia bezradności jest konieczne
przewlekłe występowanie stresorów, jakie może pojawić się u lu-
dzi doświadczających powtarzających się negatywnych zdarzeń.

Podobne w swoim ogólnym charakterze zmiany w jednostce,
będące późnymi następstwami stresu, związane z wykonywaniem
określonego typu zawodu, takiego jak nauczyciel czy pielęgniarka,
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to wypalenie zawodowe. Zjawisko to, opisane po raz pierwszy
przez Maslach (1993), polega na wytworzeniu się u jednostki cha-
rakterystycznych zmian, depersonalizacji, wyczerpania emocjonal-
nego oraz braku satysfakcji z pracy. Wypalenie zawodowe jest
obserwowane przede wszystkim u osób, których praca polega na
kontaktach z ludźmi, pomaganiu, poradnictwie czy opiece. To
szkodliwe zjawisko jest przypisywane działaniu przewlekłego stre-
su w pracy, któremu jednostka nie jest w stanie skutecznie zaradzić
(Sęk, 2000; Burisch, 2000). Można tutaj zauważyć wyraźne podo-
bieństwo do wyuczonej bezradności, a niektórzy autorzy, opisując
objawy wypalenia, podają wprost, między innymi, poczucie bez-
radności (Burisch, 2000). Postulowana w teoriach wypalenia po-
średnicząca w zależności stres – wypalenie rola readaptacji (Sęk,
2000) jest zgodna z proponowanym mechanizmem następstw stre-
su opisanym wcześniej (por. rys. 7).

Argumentów empirycznych na rzecz tezy o związkach przewle-
kłego stresu i wypalenia dostarczają między innymi prace Sęk
(2000), w których analizowano zależności w grupie nauczycieli
i pielęgniarek, a także przeglądy licznych prac empirycznych doty-
czących tej zależności. I tak, na związek między stresem i wypale-
niem w różnych grupach zawodowych wskazują prace Halbeslebe-
na i Buckleya (2004), Matheny’ego, Gfroerera i Harrisa (2000),
podsumowujące badania z okresu kilkunastu lat, oraz przeglądy
badań dotyczących poszczególnych grup zawodowych: pracowni-
ków socjalnych (Lloyd, King, Chenoweth, 2002; Coyle i in., 2005),
terapeutów (Collins, Long, 2003; Sweeney, Nichols, 1996; Moore,
Cooper, 1996), personelu medycznego zajmującego się chorymi na
AIDS (Bennett, Miller, Ross, 1995), nauczycieli (Rudow, 1999;
Kyriacou, 1987; Wiśniewski, Gargiulo, 1997) i personelu więzien-
nego (Schaufeli, Peeters, 2000). Na uwagę zasługuje również praca
Erikssona i Wallina (2004), w której zaproponowano neurobiolo-
giczne wyjaśnienie powstawania syndromu wypalenia. Zdaniem
tych autorów, pojawiający się jako efekt stresu deficyt neurogene-
zy w obszarze hipokampa może być uznany za przyczynę takich
zaburzeń, jak wypalenie.

Ostatnia ważna grupa zmian w jednostce, które powinno się
rozważyć, to obniżenie poziomu samoakceptacji, pogorszenie ob-
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razu własnej osoby oraz ogólne negatywne zmiany w stosunku do
własnej osoby, powstałe w wyniku doświadczenia stresu. Bardzo
wiele badań, w których analizowano zmiany w samoocenie i samo-
akceptacji pod wpływem różnego rodzaju negatywnych czy trau-
matycznych doświadczeń, wskazuje na takie następstwa stresu.
Wykazano, że stres, w tym także ten związany ze studiowaniem,
obniża poziom samoakceptacji u studentów (Pritchard, Wilson,
2003; Hudd i in., 2000; Abouserie, 1994; Zuckerman, 1989). Kiedy
porównywano stres, readaptację i samoakceptację u studentów
pielęgniarstwa na poszczególnych latach studiów, nie stwierdzono
istotnych różnic, ale ujawniła się ogólna zależność między do-
świadczanym stresem i obniżoną samoakceptacją (Lo, 2002). Po-
dobne, negatywne oddziaływanie na samoakceptację okazał się
mieć stres związany z akulturacją (Buddington, 2002; Gil, Vega,
Dimas, 1994), obciążeniem pracą zawodową i konfliktami ról za-
wodowych i rodzinnych (Schwartzberg, Dytell, 1996), wysoką
przestępczością w miejscu zamieszkania, u badanych osób w pode-
szłym wieku (McAdoo, 1993), oraz przemocą w rodzinie u bada-
nych dzieci (Reynolds i in., 2001). Badanie grupy nastoletnich
dziewcząt, u których zdiagnozowano zaburzenia odżywiania,
wskazało na negatywne oddziaływanie stresu na poziom samoak-
ceptacji, co w konsekwencji wiązało się z występowaniem zabu-
rzeń odżywiania (Fryer, Waller, Kroese, 1997). Z kolei w grupie
osób o odmiennej orientacji seksualnej stres związany z kon-
fliktem wewnętrznym dotyczącym tej orientacji powodował obni-
żenie samoakceptacji (Yakushko, 2005). Opierając się na wynikach
longitudinalnych badań ponad tysiąca osób, Pearlin i współpra-
cownicy (1981) opisali mechanizm oddziaływania stresu wywoła-
nego czasową utratą pracy na obciążenia ekonomiczne i związane
z pełnionymi rolami społecznymi, które w konsekwencji powodują
obniżenie samoakceptacji i nasilenie objawów depresyjnych. Po-
dobne negatywne oddziaływanie stresu stwierdzono w wypadku
obrazu własnej osoby u studentów (Garg, 1992), szczególnie odno-
śnie do tego obszaru, który dotyczył osiągnięć akademickich
i funkcjonowania w roli studenta (Michie, Glachan, Bray, 2001).
Chang (2001) wykazał, że stres życia codziennego wpływa nega-
tywnie na klarowność obrazu własnej osoby i samoakceptację, co
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z kolei powoduje nasilenie nastroju depresyjnego u uczniów szkół
średnich. Z kolei Auerbach (2000) zwrócił uwagę, że traumatyczne
doświadczenia powodują, obok innych objawów, dezorganizację
obrazu własnej osoby, co wskazuje, że w wypadku terapii zespołu
PSTD powinno się skoncentrować nie tylko na objawach opisa-
nych w klasyfikacjach psychiatrycznych, ale także na odbudowaniu
obrazu siebie i świata.

Druga grupa późnych następstw stresu obejmuje zmiany
w funkcjonowaniu jednostki. Należy do nich przede wszystkim
pogorszenie możliwości osiągania celów życiowych, na które
działa efekt kumulowania się wczesnych następstw stresu, polega-
jących na obniżeniu sprawności działania. Jeżeli takie zmiany
w działaniu nabierają bardziej przewlekłego charakteru, muszą
w konsekwencji odbić się negatywnie na osiąganiu celów życio-
wych i wypełnianiu wymogów związanych z rolami społecznymi.
Wprawdzie wydaje się, że ten rodzaj następstw stresu ma duże
znaczenie, lecz okazuje się, że bardzo niewielu naukowców pod-
jęło ten problem. W badaniach Feathera (1989) wykazano, że
u mężczyzn w wieku średnim, którzy doświadczają stresu związa-
nego z utratą pracy, obserwuje się zmiany w funkcjonowaniu, po-
legające na ograniczeniu niektórych ważnych form aktywności,
dominowaniu form pasywnych i pozbawionych celu (aimless).
W grupie osób leczących się z powodu dolegliwości układu serco-
wo-krążeniowego stwierdzono istotną zależność między stresem
życia codziennego i ogólnym poziomem funkcjonowania (Fortho-
fer i in., 2001). Pogorszenie aktywności celowej zaobserwowano
również u studentów będących pod wpływem stresu związanego
z egzaminami oraz procedurą pobierania krwi (Degtyarev, 1993).

Inne zmiany w funkcjonowaniu jednostki, będące późnymi na-
stępstwami stresu, dotyczą jej relacji społecznych. Stres może
spowodować pogorszenie funkcjonowania społecznego, ponieważ
osoba staje się mniej skłonna do współpracy i otwarta, bardziej
skoncentrowana na sobie, pogarsza się również możliwość kon-
trolowania negatywnych emocji, zaznacza się impulsywność
i drażliwość. Większość badań empirycznych dotyczących tego
problemu była przeprowadzana w kontekście stresu pourazowego.
Pogorszenie funkcjonowania społecznego obserwowano u męż-
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czyzn, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć wojennych
(Fontana, Rosenheck, 2004; Lopes-Cardozo i in., 2004; Solomon,
1989; Solomon, Mikulincer, 1987), policjantów, którzy doświad-
czyli urazów psychicznych, ratując ofiary wielkiego pożaru
(Renck, Weisaeth, Skarbo, 2002) oraz kobiet, które były ofiarami
napaści (Fenny, Zoellner, Foa, 2000). Hofmann, Litz, Weathers
(2003) wykazali, że w pogorszeniu funkcjonowania społecznego
osób z zespołem PTSD istotną rolę odgrywa nasilenie lęku spo-
łecznego. Poza obszarem zespołu stresu pourazowego można wy-
mienić badania, w których udowodniono, że stres związany z chro-
nicznym bólem (Lofvander, Furhoff, 2002) oraz opieką nad prze-
wlekle chorymi (Stetz, Brown, 2004) powoduje pogorszenie
funkcjonowania społecznego.

Omawiając zarówno późne, jak i wczesne następstwa stresu,
trzeba, nawiązując do modelu zależności przedstawionego na ry-
sunku 7, koniecznie wspomnieć jeszcze o możliwym w niektórych
sytuacjach oddziaływaniu, które sprawia, że następstwa doświad-
czonego stresu mogą być przyczyną dalszego (na rysunku zazna-
czono to oddziaływanie linią przerywaną). Na przykład wywołane
stresem pogorszenie sprawności działania może być powodem
niepowodzeń, choćby niezdanego egzaminu, co stanie się przyczy-
ną kolejnego stresu. Inny, często pojawiający się tego typu mecha-
nizm oddziaływania to sytuacja, kiedy spowodowana stresem cho-
roba staje się, przez swoje dolegliwości, przyczyną dalszego stresu,
który z kolei nasila objawy choroby. Taki łańcuch oddziaływań
można nazwać zjawiskiem błędnego koła stresu choroby soma-
tycznej. Wiadomo, że leczenie wielu chorób z przystosowania, na
przykład astmy, jest długie i powolne, do czego może się właśnie
przyczyniać opisane zjawisko.

W pracy Aneshensel (1996) opisano podobny mechanizm, na-
zwany proliferacją stresu, ale polegający na tym, że pojawiający
się stresor może w konsekwencji prowadzić do wystąpienia na-
stępnych. Podany przykład z badań grupy osób opiekujących się
pacjentami z demencją polegał na tym, że stres związany z samą

opieką powodował również utrudnienia w pełnieniu ról zawodo-
wych, co stanowiło kolejną przyczynę stresu. Warto zaznaczyć, że
proliferacja stresu polega na tym, że stresor wywołuje pojawienie
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się kolejnych stresorów, natomiast nieco inaczej jest, gdy następ-
stwa stresu powodują dalszy stres.

Opisany na rysunku 7 model zależności dla następstw stresu
wymaga na zakończenie jeszcze jednego komentarza. Ze względu
na konieczność uczynienia go przejrzystym, jest on w pewnym
sensie uproszczeniem w stosunku do rzeczywistości. Można go
traktować jako opis danego, ograniczonego w czasie, epizodu stre-
su. W rzeczywistości kolejny epizod stresu może się pojawić
w trakcie zmagania się jednostki z wcześniejszym, co komplikuje
obraz zależności. Można by to pokazać w trzech wymiarach,
w postaci dwóch lub więcej takich schematów, ułożonych w płasz-
czyznach równoległych. Trzeba też pamiętać, że ten element mo-
delu, którym są predyspozycje i zasoby jednostki, powinien obej-
mować wszystkie z tych płaszczyzn, bo przecież nie ma możliwo-
ści multiplikacji atrybutów i właściwości jednostki. Podobnie rzecz
wygląda w wypadku zmian w otoczeniu. Następstwa stresu, szcze-
gólnie te późne, powinno się również ująć we wszystkich płaszczy-
znach, są one bowiem wypadkową wszystkich możliwych epizo-
dów stresu.

3. Koszty readaptacji

W kontekście następstw stresu powinno się również zwrócić uwagę
na problem kosztów readaptacji. Zagadnienie to stosunkowo nie-
dawno stało się przedmiotem zainteresowania psychologów zaj-
mujących się stresem, chociaż stanowi ono istotny aspekt readapta-
cji, a jednocześnie powinno być uznane za szczególnego rodzaju
następstwo stresu. Biorąc pod uwagę, że readaptacja jest działa-
niem pojawiającym się w odpowiedzi na stres, jej skutki uboczne,
w postaci określonych kosztów dla jednostki, stanowią pośrednie
następstwa stresu.

Sformułowany przez Ratajczak (1996) regulacyjny model stresu
psychologicznego zawiera, jako istotny element, koszty psycholo-
giczne aktywności zaradczej, czyli readaptacji. Zgodnie z argu-
mentacją autorki modelu, readaptacja, podobnie jak wszystkie inne
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formy aktywności, wymaga nakładów wysiłku i energii, które mo-
gą być przez jednostkę oceniane jako nadmierne, zbędne, rozcza-
rowujące czy niezgodne ze standardami postępowania, a taka oce-
na kosztów readaptacji nasila poziom stresu i zakłóca procesy za-
radcze. Zdaniem Ratajczak, znaczne koszty psychologiczne wiążą
się z nieefektywnymi, niefunkcjonalnymi lub nieadekwatnymi pro-
cesami readaptacji, będącymi elementem tak zwanego negatywne-
go cyklu regulacyjnego stresu, w którym dochodzi do pogorszenia
sytuacji podmiotu. Drugi z możliwych cykli, pozytywny, obejmuje
efektywne, adekwatne i funkcjonalne działania readaptacyjne,
związane z minimalnymi kosztami psychologicznymi, co prowadzi
do poprawy sytuacji podmiotu. Oparty na mechanizmie sprzężenia
zwrotnego model uwzględnia bardzo istotny aspekt doświadczenia
stresu, jakim jest zwrotne oddziaływanie oceny kosztów readapta-
cji na poziom stresu i zagrożenia oraz samą readaptację, natomiast
wydaje się nie uwzględniać takiego przebiegu regulacji, w którym
działania readaptacyjne są skuteczne, ale wiążą się z nadmiernymi
kosztami dla podmiotu. Powiązanie efektywnej readaptacji wy-
łącznie z minimalnymi jej kosztami, i analogicznie – nieefektywnej
ze znacznymi, nie wydaje się konieczne ani uzasadnione, jeżeli
weźmie się pod uwagę wszystkie możliwe wersje przebiegu cyklu
regulacyjnego.

Problem kosztów readaptacji poruszał też w swoich pracach
Schonpflug (1993), który podkreślał znaczenie umiejętności wła-
ściwego zarządzania zasobami. Jego zdaniem, w pewnych sytua-
cjach, kiedy oczekiwane koszty działań readaptacyjnych, w sensie
wydatkowanych zasobów, są nieproporcjonalne do oczekiwanych
efektów, racjonalne i korzystne dla podmiotu jest powstrzymanie
się od wysiłków readaptacyjnych.

Cohen i współautorzy (1986) dokonali przeglądu i klasyfikacji
możliwych kosztów readaptacji i wyróżnili następujące: po pierw-
sze, skumulowane zmęczenie, spowodowane koniecznością wysił-
ku i wydatkowania energii, zarówno biologicznej, jak i psycholo-
gicznej, związaną z podejmowanymi działaniami readaptacyjnymi,
szczególnie wtedy, kiedy okoliczności wymagają utrzymywania
tych działań przez dłuższy czas. Po drugie, efekty uboczne re-
adaptacji, czyli niezamierzone, dodatkowe konsekwencje podję-
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tych działań, na przykład osłabienie przyjaźni w pracy spowodo-
wane próbami asertywnego rozwiązywania problemów albo zanie-
dbanie zdrowia związane z koniecznością całkowitego skoncen-
trowania się na rozwiązaniu problemu, będącego źródłem stresu.
Po trzecie, poczucie bezradności i pasywność spowodowane nie-
skutecznymi działaniami readaptacyjnymi, albo, w wypadku sku-
tecznych działań tego rodzaju, nadmierne poleganie na takim spo-
sobie readaptacji i w konsekwencji stosowanie go nieadekwatnie
do innych sytuacji. Przykładem tego ostatniego postępowania może
być obserwowane u pacjentów kardiologicznych nadmierne pole-
ganie na zaprzeczaniu chorobie, co może być skuteczne na krótką
metę, jeśli jest stosowane doraźnie, ale utrwalone i nadużywane
szkodzi pacjentom, bo hamuje aktywne włączanie się ich do lecze-
nia (Garrity, 1975; Guzowska, 2004). Z kolei na negatywne konse-
kwencje działań readaptacyjnych zorientowanych na emocje wska-
zują badania ofiar powodzi, przeprowadzone przez Strelaua
i współpracowników (2004), w których stwierdzono większe nasi-
lenie objawów zespołu PTSD u osób charakteryzujących się trwałą
tendencją do takich właśnie działań. I w tym wypadku możemy
zatem mówić o braku elastyczności działań readaptacyjnych.

Koszty readaptacji są również widoczne w modelu zapropono-
wanym przez Hobfolla (1998). W szczególności dotyczy to wymia-
ru „działania antyspołeczne – prospołeczne”. Jak podkreśla autor
tej koncepcji, zdecydowane i konfrontacyjne działania readapta-
cyjne, zmierzające do rozwiązania problemu powodującego stres,
mogą być wprawdzie bardzo skuteczne, ale jednocześnie bardzo
dotkliwie zranić innych (Hobfoll, 1998). Tak jest wtedy, kiedy
człowiek rozwiązuje problem, wykorzystując słabe punkty innych
albo uruchamia jednoznacznie agresywne działania, typu atak, czy
wreszcie, kiedy szkody i urazy u innych są typowym niezamierzo-
nym efektem ubocznym readaptacji, mającej charakter impulsyw-
nego działania. W takich okolicznościach kosztami rozwiązania
problemu są zmiany na gorsze w relacjach społecznych. Hobfoll
zwrócił także uwagę na to, że prospołeczne formy readaptacji także
wiążą się z kosztami, ale innego rodzaju (Hobfoll, 1998). W wy-
padku takich działań mamy bowiem do czynienia z większym dre-
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nażem zasobów osobistych oraz ogólnym spowolnieniem działa-
nia, ze względu na włączanie innych do rozwiązania problemu.

Problem kosztów jest również znaczący we wszystkich odmia-
nach sztywnego stylu readaptacji opisanych w poprzednim roz-
dziale. Koszty te mogą mieć bardzo różnorodny charakter, ale będą
one zawsze wynikać z nieadekwatności, a w konsekwencji mniej-
szej skuteczności, działań readaptacyjnych. Sztywność taka zawsze
będzie prowadzić do tego, że w wielu sytuacjach podjęte działania
będą mniej lub bardziej chybione. Dobrą ilustracją takiej sytuacji
mogą być wyniki badań Krohnego, które wskazują, że osoby
o sztywnym konfrontacyjnym stylu readaptacji miały najwyższy
poziom lęku przedoperacyjnego (Slangen, Kleeman, Krohne,
1993). Można twierdzić, że w sytuacji oczekiwania na operację
bardziej korzystne są działania o charakterze unikania, odwracania
uwagi od zagrożenia, ale nie mogły być one podejmowane przez
osoby cechujące się sztywnością w stosowaniu działań o charakte-
rze konfrontacyjnym, prób aktywnego przezwyciężania problemu
i koncentracji uwagi na zagrożeniu.



Rozdział V

Moderatory stresu
– predyspozycje indywidualne, zasoby

i wsparcie społeczne

Istnieje pewna grupa czynników, które w wypadku stresu mają
oddziaływanie modyfikujące rozwój tego procesu, sprawiając, że
począwszy od stresora, przez stres i readaptację do następstw, ich
przebieg i charakter są zróżnicowane. W dotychczasowych rozwa-
żaniach, ze względu na klarowność wywodu, pominięto działanie
tych czynników, koncentrując się na ogólnych prawidłowościach,
ale pełny obraz stresu musi także zawierać ten wymiar albo aspekt
zależności. Niniejszy rozdział ma zatem stanowić uzupełnienie
opisu stresu o czynniki korygujące przebieg poszczególnych proce-
sów. Zostały one nazwane moderatorami stresu, w celu podkreśle-
nia ich głównej roli w analizowanych zależnościach. Do czynni-
ków tych trzeba zaliczyć wiele kategorii predyspozycji indywidual-
nych jednostki, takich jak osobowość czy temperament, zasoby
jednostkowe, takie jak wiedza, pozycja społeczna czy zdrowie,
oraz wsparcie społeczne. Biorąc pod uwagę to, że ich oddziaływa-
nie może się zaznaczyć w różnych stadiach procesu stresu, zostaną
one najpierw krótko scharakteryzowane, a następnie zostanie
omówione ich moderujące oddziaływanie na powstawanie stresu,
jego przebieg, readaptację i następstwa.

Wśród predyspozycji indywidualnych branych pod uwagę
w wypadku stresu najczęściej pojawiają się cechy temperamentu
(Strelau, 1996, Strelau i in. 2004) oraz podstawowe cechy osobo-
wości, takie jak ekstrawersja czy neurotyzm (Parkes, 1986).
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W obydwu ujęciach mamy do czynienia z trwałymi właściwościa-
mi jednostki, powiązanymi z biologicznymi cechami organizmu.
Ponieważ są one uważane za odpowiedzialne za takie właściwości
zachowania, jak reagowanie emocjonalne, podatność na zakłócenia
czy zmęczenie, jest zrozumiałe, że uwzględnia się je w analizie
zjawiska stresu. Wiele badań empirycznych potwierdziło ich istot-
ne znaczenie. Biorąc pod uwagę, że wpływ ten ujawniał się w róż-
nych składowych procesu stresu, zostaną one omówione w kolej-
nych podrozdziałach.

Inną grupę predyspozycji stanowią poznawcze wymiary osobo-
wości, takie jak umiejscowienie kontroli czy poczucie koherencji.
Ich znaczenie w procesie stresu ujawnia się przede wszystkim
w modyfikowaniu procesów poznawczych, takich jak ocena sytua-
cji czy możliwości działania, i dlatego też są one wymienione
w poznawczo-relacyjnej teorii stresu Lazarusa (Lazarus, Folkman,
1984), która zasadniczo nie poświęca wiele uwagi predyspozycjom
indywidualnym. Analiza literatury wskazuje, że dane empiryczne
potwierdzają znaczenie zarówno takich poznawczych wymiarów
indywidualnych, jak umiejscowienie kontroli, jak i podstawowych
cech osobowości czy temperamentu, tak że użycie jednej lub dru-
giej kategorii predyspozycji w planie badawczym wynika bardziej
z preferencji teoretycznych badaczy niż mniejszego czy większego
znaczenia którejś z nich.

Druga kategoria czynników modyfikujących przebieg procesu
stresu to zasoby indywidualne. Zakres tej kategorii, bardzo popu-
larnej w pracach psychologicznych, jest dość szeroki, czego dowo-
dem może być teoria Hobfolla (1998), w której jako zasoby trak-
tuje się również cechy osobowości. W niniejszej pracy predyspo-
zycje indywidualne jednostki są ujęte jako odrębna kategoria,
natomiast określenie „zasoby” zostało użyte w stosunku do takich
atrybutów, stanów czy właściwości jednostki, jak zdrowie, płeć,
pozycja społeczna i materialna, wykształcenie czy wiedza. Znacze-
nie tych czynników w stresie ma również mocne oparcie w danych
empirycznych.

Trzeci ważny moderator stresu to wsparcie społeczne. Poświę-
cono mu wiele uwagi w pracach psychologicznych, szczególnie
w ostatnim okresie (Sęk, Cieślak, 2004). Jest ono charakteryzowa-
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ne ogólnie jako pomoc dostępna dla jednostki w sytuacjach trud-
nych (Sarason, Levine, Basham, 1983), ale najczęściej rozróżnia
się strukturalne i funkcjonalne ujęcie wsparcia społecznego (Sęk,
Cieślak, 2004). Określa się je zatem jako obiektywnie istniejące
i dostępne sieci społeczne, których pomocne oddziaływanie odby-
wa się przez kontakty i więzi społeczne, albo jako pewną formę

interakcji społecznej w sytuacji trudnej. W pracy Sęk i Cieślaka
można jeszcze znaleźć ważne rozróżnienie rodzajów wsparcia
w zależności od treści wymiany społecznej, czyli wsparcie emo-
cjonalne, informacyjne, instrumentalne i rzeczowe. Autorzy zwró-
cili również uwagę na konieczność dystynkcji spostrzegania czy
indywidualnego poczucia otrzymywanego wsparcia oraz rzeczywi-
ście udzielanego wsparcia, między którymi w pewnych okoliczno-
ściach może się pojawić wyraźna rozbieżność. Heller, Swindle
i Dusenbury (1986) z kolei przedstawili argumenty świadczące
o większym znaczeniu spostrzeganego niż rzeczywistego wsparcia
dla zdrowotnych skutków stresu.

Warto również zwrócić uwagę na to, że o ile predyspozycje in-
dywidualne jednostki, takie jak temperament czy osobowość, są
„czystymi” moderatorami, a więc takimi czynnikami, które mody-
fikując przebieg oddziaływań, same im nie podlegają, to niektóre
zasoby jednostki czy wsparcie społeczne mogą w pewnych sytua-
cjach ulec zmianom pod wpływem stresu, a więc w tym sensie ich
status jako moderatorów jest nieco inny. Tak jest w wypadku zaso-
bów materialnych, kiedy mamy do czynienia ze stresem wywoła-
nym katastrofą naturalną, na przykład powodzią. Jeśli chodzi
o wsparcie społeczne, to takie oddziaływanie jest opisywane jako
deterioracja wsparcia (Kaniasty, Norris, 2004). Biorąc jednak pod
uwagę, że zmiany tych czynników nie pojawiają się bardzo często
albo są niewielkie, można je uznać, z tymi zastrzeżeniami, za mo-
deratory stresu.
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1. Czynniki modyfikujące powstawanie stresu

W rozdziale poświęconym genezie stresu zaproponowano rozróż-
nienie kilku mechanizmów powstawania stresu, które określono
jako: biologiczny, warunkowy, frustracyjny i poznawczy. Wydaje
się, że tylko w wypadku pierwszego z nich udział czynników mo-
dyfikujących jest znikomy, bowiem z definicji mechanizm ten
opiera się na wykształconym ewolucyjnie procesie identyfikowania
czynników w otoczeniu, które są szkodliwe w sensie biologicznym,
a więc dla gatunku. Trudno oczekiwać, aby takie doświadczenie,
jak nagłe pojawienie się groźnego zwierzęcia czy całkowite po-
zbawienie swobody ruchów, mogło mieć odmienny charakter dla
jednostek różniących się w zakresie osobowości czy wsparcia spo-
łecznego. Zupełnie inaczej jest w wypadku drugiego mechanizmu,
nazwanego warunkowym, w nim bowiem kluczową rolę odgrywa
właśnie doświadczenie indywidualne jednostki. Jego przebieg wa-
runkuje wiele zdarzeń i okoliczności niezależnych od podmiotu,
a należy do nich również wsparcie społeczne, dostępna sieć i pro-
cesy interakcji społecznych.

Wiele badań pokazuje, jak obecność i wsparcie rodziców mogą
osłabić negatywne oddziaływanie traumatycznych zdarzeń. Na
przykład Miller (1979) wykazał, że małe dzieci, a także małe
małpki, odczuwają słabszy strach w reakcji na zagrożenie, jeżeli są
w obecności matki, szczególnie kiedy są do niej przytulone. Inne
badania (Gracia i Herrero, 2004), przeprowadzone na dużej, po-
nadpięćsetosobowej, grupie wylosowanej z populacji miejskiej
wskazują, że spostrzegane wsparcie społeczne wiązało się ze zna-
cząco niższym poziomem odczuwanego stresu życia codziennego.
Co więcej, zależność ta była widoczna i duża bez względu na płeć,
pozycję materialną czy stan cywilny. Uchino i Garvey (1997),
przeprowadzając eksperyment w warunkach laboratoryjnych, wy-
kazali, że siła reakcji stresowej na sytuację trudną jest mniejsza
u osób mających wsparcie ze strony innych. Podobną wymowę

mają przeprowadzone w czasie II wojny światowej przez Burlin-
gham i Freud badania (Spionek, 1985), w których stwierdzono
niższy poziom lęku u dzieci narażonych wprawdzie na traumatycz-
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ne przeżycia wywołane bombardowaniami Londynu, ale przeby-
wających ze swoimi matkami, niż u dzieci, które wywieziono na
wieś, w bezpieczne warunki, ale pozbawiono je stałej obecności
matek.

Ostatnio w niektórych pracach zwrócono również uwagę na to,
że liczba i rodzaj traumatycznych przeżyć zależą nie tylko od nie-
zależnych od podmiotu okoliczności, ale także od czynnika dzie-
dzicznego (Plomin i in., 1990). Proponowane wyjaśnienie tego
z pozoru paradoksalnego rezultatu opiera się na pośredniczącej roli
podstawowych cech osobowości, takich jak na przykład poszuki-
wanie wrażeń. Jak wynika z badań Saudina i współpracowników
(1997), w których uczestniczyły pary bliźniąt, cechy osobowości,
takie jak neurotyzm, ekstrawersja i otwartość na doświadczenie,
wyjaśniały całą genetycznie uwarunkowaną wariancję wskaźników
wydarzeń życiowych. Dobrym przykładem może być w tym wy-
padku taka, w dużym stopniu genetycznie uwarunkowana, cecha,
jak poszukiwanie wrażeń. Uważa się, że jednostka mająca duże
nasilenie tej cechy, częściej naraża się na niebezpieczne, ryzykow-
ne sytuacje, co w rezultacie znajduje swoje odzwierciedlenie we
wskaźniku wydarzeń życiowych. Wskazują na to na przykład ba-
dania Goma-i-Freixanet (2004), w których stwierdzono wyraźną
różnicę w nasileniu tej cechy między osobami podejmującymi ak-
tywność związaną z dużym ryzykiem i niebezpieczeństwem, takimi
jak alpiniści, uprawiający sporty ekstremalne czy strażacy, i oso-
bami niepodejmującymi takich form działania. Możemy zatem
oczekiwać, że tego typu predyspozycje jednostki zwiększają praw-
dopodobieństwo pojawienia się w jej życiu wydarzeń, w których
nastąpi skojarzenie pewnych okoliczności z wystąpieniem zagro-
żeń biologicznych, a więc zostanie uruchomiona warunkowa droga
genezy stresu. W tym kontekście warto wspomnieć o wynikach
badań, przeprowadzanych na podstawie modelu powtarzanych,
codziennych pomiarów w okresie dwóch tygodni, dotyczących
stresu życia codziennego, które wskazują, że osoby neurotyczne
relacjonowały więcej negatywnych wydarzeń o charakterze inter-
personalnym (Gunthert, Armeli i Cohen 1999). Wprawdzie wnio-
ski oparte na relacjach o doświadczonych wydarzeniach „na gorą-
co”, tego samego dnia, mogą być uznane za dość wiarygodne, ale
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nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy w tym wypadku neuro-
tyczność sprawiała, że osoby doświadczały więcej trudności inter-
personalnych, czy tylko oceniały je w bardziej negatywnych kate-
goriach.

W wypadku frustracyjnego mechanizmu powstawania stresu
możemy, podobnie jak w poprzednim, oczekiwać modyfikującego
oddziaływania osobowości. Na przykład nasilenie potrzeby osiąg-
nięć zwiększa negatywne oddziaływanie doznanych niepowodzeń.
Już jakiś czas temu Vogel, Raymond i Lazarus (1959) przeprowa-
dzili eksperyment z udziałem chłopców – uczniów szkoły średniej,
których poddano oddziaływaniom mogącym stanowić zagrożenie
dla ich celów osobistych związanych z osiągnięciami lub przyja-
znymi związkami z innymi nastolatkami. Wcześniej wyodrębniono
spośród badanych dwie grupy, osoby o silnej motywacji sukcesu
oraz osoby o silnej motywacji towarzyskiej. Okazało się, że naj-
wyższe wskaźniki stresu zaobserwowano u chłopców mających
silną motywację osiągnięć, przeżywających zagrożenie dążenia do
osiągnięć, i tych, którzy mieli silną motywację towarzyską, jeżeli
zagrożenie dotyczyło właśnie takiego celu, jak przyjazne związki
z innymi. Podobne oddziaływanie stwierdzono w wypadku takiej
właściwości indywidualnej, jak perfekcjonizm (Hewitt, Flett,
1993). Osoby o dużym nasileniu tej cechy mają nie tylko silną po-
trzebę osiągnięć, ale stawiają sobie również bardzo wysokie wy-
magania, co sprawia, że drobne niepowodzenie jest przez nie prze-
żywane jako wielka porażka. W konsekwencji uważa się, że per-
fekcjonizm naraża jednostkę na częstszy i silniejszy stres.

Trzeba w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że bierzemy pod
uwagę czynniki modyfikujące stresory, a nie takie, które można
uznać za jedną z przyczyn powstania stresu, a więc będące fak-
tycznie stresorami. Zatem przede wszystkim chodzi tu o utrudnia-
jące dążenie do celu działanie niektórych cech jednostki. Na przy-
kład nasilenie cech itrowertywnych może znacząco przeszkadzać
w karierze zawodowej. Rozróżnienie to jest, z punktu widzenia
omawianego problemu, ważne, a jednocześnie widać, jak różne
mogą być drogi oddziaływania osobowości na przebieg procesu
stresu.
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Podobne działanie modyfikujące mają zasoby jednostki. Dozna-
ne niepowodzenie, szczególnie w obszarze aktywności zawodowej
czy społecznej, jest niewątpliwie bardziej dotkliwe dla osoby
z wysoką pozycją społeczną, z kolei inne rodzaje niepowodzeń
mogą być szczególnie przykre dla mężczyzn, a inne dla kobiet. Na
przykład badania Zuckermana (1989), w których osoby badane
relacjonowały, z czym jest związany doświadczany przez nie stres
życia codziennego, wykazały, że dla kobiet częściej niż dla męż-
czyzn powodem stresu były zakłócone relacje rodzinne i obawy
o własne zdrowie psychiczne. Przynajmniej w wypadku pierwsze-
go z tych czynników możemy powiedzieć, że jest on związany
z kobiecą rolą społeczną. Podobnie jest ze stresem związanym
z egzaminami. Badania Abouserie (1994) dowiodły, że sytuacje
tego typu są źródłem silniejszego stresu u kobiet. Odwrotne od-
działywanie mogą mieć na stresory zasoby materialne czy wsparcie
społeczne, które działają raczej jako bufory, osłabiające negatywne
działanie doznanych niepowodzeń.

W wypadku poznawczego mechanizmu powstawania stresu
najważniejsze wydaje się modyfikujące oddziaływanie takich wy-
miarów osobowości, jak umiejscowienie kontroli, optymizm czy
poczucie koherencji, ponieważ mają one niewątpliwy wpływ na
przebieg procesów poznawczych. Zarówno jeśli chodzi o ocenę
zagrożenia, czy ogólnie szkodliwości pewnych zdarzeń, jak i ocenę
możliwości działania, wiele zależy od tego, jaką człowiek ma po-
stawę wobec świata, samego siebie czy doświadczanych zdarzeń,
w jakim stopniu jest przekonany o własnym wpływie na przebieg
wypadków. Badania obejmujące dwie grupy wieku, studentów i ich
rodziców (Chang, 2002), wykazały między innymi, że optymi-
styczne nastawienie, mierzone skalą Carvera, a więc polegające na
uogólnionych pozytywnych oczekiwaniach dotyczących przyszło-
ści, wiązało się z oceną doświadczanych wydarzeń jako mniej za-
grażających i niekorzystnych, w obu grupach. Co więcej, interakcja
zmiennych „optymizm” i „ocena poznawcza stresu” wyjaśniała od
28 do 39% wariancji zmiennych mierzących poziom ogólnego
przystosowania. Podobne oddziaływanie optymizmu na ocenę po-
znawczą wykazano w badaniach osób, które adaptowały się do
nowych warunków społecznych w Niemczech po zjednoczeniu
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(Jerusalem, 1993). Z kolei przeprowadzane na podstawie innego
modelu badawczego studia Peacocka i Wonga (1996) wykazały, że
kiedy badani mieli oceniać stopień kontroli nad antycypowanymi
trudnymi wydarzeniami, takimi jak decyzje dotyczące zatrudnienia,
stronnicze zachowania nauczyciela czy katastrofa naturalna, osoby
optymistycznie nastawione do świata oceniały wyżej stopień swo-
jej kontroli nad sytuacją. W badaniach tych wykazano również, że
podobne oddziaływanie ma wewnętrzne umiejscowienie kontroli.
Badania pacjentów chirurgicznych oczekujących na operację udo-
wodniły, że osoby o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli oce-
niały wyżej własny wpływ i możliwość działania w tych okolicz-
nościach (Łosiak, 1994). Badania Abouserie (1994) wykazały, że
osoby z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli oceniały wyżej
stres związany z egzaminami. Folkman (1984) przedstawiła teore-
tyczną analizę, w której postulowała, że uogólnione umiejscowie-
nie kontroli oddziałuje na ocenę pierwotną, podczas gdy ocena
wtórna zależy od specyficznego dla sytuacji poczucia kontrolowal-
ności. Podobne rozróżnienie zaproponowali Cox i Ferguson
(1991). Najsłabsze potwierdzenie empiryczne znalazła zależność
między poczuciem koherencji i oceną poznawczą (Gruszczyńska,
2004). Warto również wspomnieć, że Payne (1991) zwrócił uwagę
na znaczenie predyspozycji intelektualnych dla oceny poznawczej
w stresie. Jego zdaniem, szczególnie tak zwany kontekstualny
aspekt czy wymiar inteligencji, objawiający się w praktycznych
umiejętnościach rozwiązywania problemów, kompetencjach wer-
balnych i społecznych, może w sposób istotny modyfikować prze-
bieg procesów oceny poznawczej w stresie. Wspomniane wcze-
śniej badania Gunthert, Armelego i Cohena (1999) wykazały, że
procesy oceny poznawczej w stresie są również modyfikowane
przez taką cechę badanych, jak neurotyczność. Osoby z nasileniem
tej cechy oceniały wydarzenia życia codziennego jako bardziej
przykre, a gorzej – możliwość uporania się z nimi.

Można oczekiwać, że zasoby jednostki, takie jak pozycja spo-
łeczna czy dobra materialne oraz wsparcie społeczne, również mo-
dyfikują ocenę poznawczą w stresie, chociaż trudno jest znaleźć
prace empiryczne, w których bezpośrednio analizowano by taką
zależność. Wśród nielicznych można wymienić badania Felstena



145

(1991), w których wykazano, że ocena sytuacji zależy od spostrze-
ganego wsparcia społecznego, ale w interakcji z oceną panowania
nad sytuacją. I tak osoby, które wysoko oceniały otrzymywane
wsparcie, odczuwały doświadczane zdarzenia jako mniej groźne,
jeżeli miały silne poczucie panowania nad sytuacją, a jako bardziej
groźne, kiedy to poczucie było słabsze. Schwarzer i Hahn (1995)
wykazali istnienie związków między wsparciem społecznym i oce-
ną sytuacji trudnej u osób poszukujących pracy, które to czynniki
okazały się prognostyczne dla znalezienia zatrudnienia. Niektóre
badania stresu życia codziennego uwzględniające czynniki kultu-
rowe też wykazały zależności między wsparciem i oceną poznaw-
czą. Prelow, Tempe i Guarnaccia (1997) porównywali trzy grupy
etniczne uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych i wy-
kazali, że biali uczniowie oceniali niżej otrzymywane wsparcie
społeczne, a gorzej oddziaływanie zdarzeń życiowych, niż ich
czarni lub latynoscy koledzy. Adams (2003) porównywał osoby,
których stres był związany z opieką nad małżonkiem cierpiącym na
demencję starczą, i wykazał, że Afroamerykanie oceniali wyżej
otrzymywane wsparcie ze strony otoczenia, a swoją sytuację
w bardziej pozytywnych kategoriach niż biali opiekunowie. Prace
te wskazują również, że obok wsparcia społecznego, zasoby indy-
widualne związane z przynależnością kulturową modyfikują ocenę
poznawczą w stresie, a ich oddziaływanie jest często trudne do
oddzielenia od pozostałych czynników.

Na zakończenie omawiania czynników modyfikujących po-
wstawanie stresu warto wspomnieć o rozróżnieniu stresorów doko-
nanym przez Wheatona (1996). Jego zdaniem, analizując przebieg
procesu stresu, powinno się rozróżnić stresory możliwe (possible),
stresowe (stressful) i negatywnie oddziałujące (impactful). Zgodnie
z tym rozumowaniem, w pewnym kontekście stresory możliwe
stają się, lub nie, stresowymi, czyli mogącymi wywołać stres, a te
z kolei, w zależności od zasobów readaptacyjnych, stają się, lub
nie, negatywnie oddziałującymi. Z punktu widzenia niniejszej pra-
cy możemy powiedzieć, że modyfikująca rola kontekstu oraz zaso-
bów readaptacyjnych to przede wszystkim oddziaływanie predys-
pozycji indywidualnych, zasobów oraz wsparcia społecznego.
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2. Czynniki modyfikujące stres

Biorąc pod uwagę sposób zdefiniowania stresu w ujęciu ewolucyj-
nym, można stwierdzić, że opisywane wcześniej czynniki indywi-
dualne w wypadku modyfikowania przebiegu samego stresu mają
zdecydowanie mniejsze znaczenie, chociaż niewątpliwie trzeba by
tutaj wymienić oparte na cechach biologicznych predyspozycje
indywidualne podmiotu, takie jak temperament. Argumenty wska-
zujące na możliwość tego oddziaływania pochodzą przede wszyst-
kim z badań psychofizjologicznych. W tym wypadku trzeba zacząć
od obserwacji wskazujących, że ludzie różnią się między sobą re-
aktywnością sercowo-naczyniową, czyli wielkością zmian rytmu
serca i ciśnienia krwi w odpowiedzi na wymagania otoczenia, na
przykład trudne zadanie do rozwiązania (Perez-Garcia, 2004;
Sherwood, Turner, 1992). Biorąc pod uwagę, że istnieją dane
wskazujące na związki reaktywności sercowo-naczyniowej z wro-
gością i negatywną emocjonalnością (Lovallo, 1997), można ocze-
kiwać podobnych związków z niektórymi cechami temperamentu,
na przykład reaktywnością, chociaż dotychczasowe badania psy-
chofizjologicznych korelatów temperamentu nie wskazują jedno-
znacznie na istnienie takiej zależności (Strelau, 2002). Na korzyść
takich oczekiwań wskazują jednak związki między aktywnością
sercowo-naczyniową a temperamentalnym wymiarem poszukiwa-
nia doznań (Strelau, 2002). O różnicach indywidualnych w prze-
biegu procesu stresu świadczą na przykład wyniki eksperymentu,
w którym rejestrowano między innymi poziom kortyzolu w sy-
tuacji zagrożenia i nadmiernych wymagań. Wskazały one, że osoby
cechujące się wyższym poziomem reaktywności sercowo-naczy-
niowej miały wyższy poziom tego hormonu (Lovallo i in., 1990).
Podobne wyniki otrzymano w innych badaniach (Sgoutas-Emch
i in., 1994). A więc poziom kortyzolu, stanowiący w ujęciu ewolu-
cyjnym bezpośredni wskaźnik stresu, był różny w tej samej sytu-
acji trudnej, w zależności od cech indywidualnych jednostki, co
świadczy o zróżnicowaniu w zakresie przebiegu samego procesu
stresu.
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Na możliwość takiego zróżnicowania wskazują również Cooper
i Bright (2001), którzy twierdzą, że intensywność reakcji stresowej
jest modyfikowana predyspozycją określaną jako negatywna emo-
cjonalność. Na taką rolę negatywnej emocjonalności wskazują
również wyniki badań stresu w warunkach laboratoryjnych (Habra
i in., 2003) oraz naturalnych, stresu związanego z pracą (Brief i in.,
1988). Inni autorzy wymieniają w tym wypadku neurotyzm (Bol-
ger, Schilling, 1991; McCrae, Costa, 1991). W obydwu ujęciach
mamy do czynienia ze wzmacniającym siłę reakcji stresu wpływem
tych predyspozycji. W tym kontekście bywa również wymieniany
wzór zachowania A (Cooper, Bright, 2001), chociaż jego status
jako predyspozycji indywidualnej jest nieco inny – traktuje się go
raczej jako uwarunkowany osobowościowo i sytuacyjnie sposób
regulacji stosunków jednostki z otoczeniem (Wrześniewski, 1993).

Trzeba też pamiętać o tym, że zróżnicowanie indywidualne
w przebiegu stresu może być w większości wypadków trudno za-
uważalne, a skutek jego wystąpienia może być zagłuszony o wiele
wyraźniejszym efektem oddziaływania różnego rodzaju czynników
indywidualnych, takich jak osobowość, zasoby czy wsparcie spo-
łeczne na etapie genezy stresu, o czym była mowa wcześniej. In-
nymi słowy, obserwowany stres może być intensywniejszy bardziej
ze względu na czynniki indywidualne modyfikujące stresory niż
czynniki modyfikujące sam stres.

3. Czynniki modyfikujące readaptację

W wypadku modyfikującego oddziaływania na readaptację, w grę
wchodzą wszystkie z wymienionych wcześniej czynników, a więc
zarówno predyspozycje indywidualne, jak i zasoby jednostki
i wsparcie społeczne. Jeśli chodzi o właściwości człowieka, trzeba
po pierwsze wspomnieć o stylu readaptacji, który niejako z defini-
cji modyfikuje przedsięwzięte działania wobec stresu. Tej kwestii
poświęcono wiele miejsca w rozdziale III, więc nie ma powodów,
aby do niej wracać. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na pewien
aspekt tego zagadnienia, który jak do tej pory nie był wyraźnie
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podejmowany w literaturze. Chodzi o charakter relacji między ce-
chami osobowości i stylami readaptacji. Związki o charakterze
korelacyjnym zostały potwierdzone w wielu badaniach, których
omówienie można znaleźć między innymi w pracy Costy, Somer-
fielda i McCraego (1996), ale nie odpowiedziano jednoznacznie na
pytanie, czy „styl” readaptacji jest składnikiem osobowości, czy
tylko jej korelatem. W tym ostatnim wypadku byłby on jakąś inną
kategorią różnic indywidualnych. Biorąc pod uwagę, że określenie
„styl” sugeruje coś, co w sposób stały charakteryzuje jednostkę, co
kształtuje się stopniowo w rozwoju jednostkowym, jako efekt inte-
rakcji z otoczeniem, można by twierdzić, że mamy do czynienia
z elementem osobowości. Z drugiej jednak strony obserwowane
korelacje są zbyt małe, aby określony styl readaptacji włączyć jed-
noznacznie w obszar jakiegoś wymiaru osobowości, na przykład
ekstrawersji czy neurotyczności, tym bardziej że często jeden ro-
dzaj stylu readaptacji koreluje z kilkoma cechami osobowości jed-
nocześnie (Costa, Sommerfield, McCrae, 1996). Dlatego też bar-
dziej uzasadnione wydaje się potraktowanie stylu readaptacji jako
dodatkowej kategorii w opisie trwałych właściwości jednostki.
W konsekwencji można oczekiwać, że w konkretnej sytuacji stra-
tegie readaptacji oraz wynikające z nich działania readaptacyjne są
modyfikowane zarówno przez cechy osobowości, jak i style re-
adaptacji, co nie wyklucza powiązań między nimi. Model takich
zależności przedstawiono na rysunku 8.

Rysunek 8. Predyspozycje indywidualne, style readaptacji a strategie i działa-

nia readaptacyjne
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Omówienia wymaga zatem modyfikujące oddziaływanie oso-
bowości i temperamentu na strategie readaptacji. W badaniach
często brano pod uwagę podstawowe predyspozycje osobowościo-
we, takie jak ekstrawersja czy neurotyzm. Przede wszystkim warto
tutaj wymienić wieloletnie badania tej samej grupy osób, objętych
programem Baltimore Longitudinal Study of Aging (Costa, Somer-
field, McCrae, 1996). Wynika z nich, że osoby neurotyczne uży-
wały bardziej nieprzystosowawczych form readaptacji wobec stre-
su, takich jak obwinianie siebie, ucieczka w marzenia, pasywność,
w przeciwieństwie do ekstrawertyków, którzy stosowali racjonalne
działanie, myślenie pozytywne, poszukiwanie wsparcia społeczne-
go. Osoby otwarte na doświadczenia rozważały problem z różnych
perspektyw i próbowały nowych rozwiązań, osoby ugodowe
przyjmowały bardziej stoicką postawę, a osoby sumienne – działa-
nia typu przemiany siebie w obliczu trudności. Autorom tego stu-
dium udało się również potwierdzić występowanie takich samych
zależności między formami readaptacji a cechami osobowości,
które były jednak mierzone na podstawie ocen zachowań badane-
go, dokonywanych przez partnera. Tym samym otrzymane wyniki
wychodzą w pewnym stopniu poza ograniczenia, jakie narzuca
oparcie się w badaniach wyłącznie na samoopisie (self report). Na
związki neurotyzmu z nieprzystosowawczymi formami readaptacji
wskazały również badania Endlera i Parkera (1990), którzy stwier-
dzili powiązania tej cechy z działaniami skierowanymi na emocje,
oraz Parkes (1986), która wykazała, że osoby neurotyczne stosują
mniej bezpośrednich i skierowanych na problem form działania. Te
ostatnie badania dowiodły również, że ekstrawertycy preferują
bardziej bezpośrednie formy działania. Hewitt i Flett (1996) zwró-
cili również uwagę, że osoby o nasilonych tendencjach perfekcjo-
nistycznych stosują mniej przystosowawcze formy readaptacji, na
przykład działania zorientowane na emocje. Badania oparte na
powtarzanych, codziennych pomiarach działań readaptacyjnych
wobec trudności życia codziennego (Gunthert, Armeli, Cohen,
1999) wykazały, że osoby neurotyczne w większym stopniu stosują
takie działania, jak odreagowanie, obwinianie siebie, ucieczka
w marzenia oraz gniewne reagowanie. Badania osób w sytuacji
zagrożenia związanego z warunkami mieszkaniowymi (Klonowicz,
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Cieślak, 2004), wskazują, że osoby neurotyczne miały tendencję do
stosowania działań skierowanych na emocje lub polegających na
unikaniu. W polskiej literaturze można znaleźć doniesienia wska-
zujące na znaczenie cech temperamentu. Badania pacjentów chi-
rurgicznych dowiodły, że w pierwszej fazie hospitalizacji osoby
z nasileniem takiej cechy, jak perseweratywność, w większym
stopniu stosowały działania o charakterze ucieczki i unikania, wzo-
rowania na innych oraz rezygnacji (Łosiak, 1994). Na związki re-
aktywności ze stylem readaptacji polegającym na orientacji na
emocje wskazują pośrednio badania Strelaua i współpracowników
(2004), w których stwierdzono efekt interakcji tych zmiennych
w przewidywaniu objawów zespołu PTSD u ofiar powodzi. W tych
samych badaniach zaobserwowano odwrotny efekt dla tempera-
mentalnej cechy aktywności.

Inny nurt badań dotyczył poznawczych ujęć osobowości. Wy-
kazano różnice w readaptacji związane z takimi czynnikami indy-
widualnymi, jak optymizm, umiejscowienie kontroli czy poczucie
koherencji. Stosunkowo najwięcej prac dotyczyło związków re-
adaptacji z optymizmem, rozumianym jako uogólnione, pozytywne
oczekiwania związane z przyszłością (Scheier, Carver, Bridges,
2001). Większość prac empirycznych, realizowanych z udziałem
różnych grup osób badanych, wskazuje, że optymiści stosują
w sytuacji stresu bardziej aktywne formy readaptacji, takie jak
koncentracja na problemie, reorientacja, pozytywna reinterpretacja
czy poszukiwanie wsparcia. Na takie związki wskazały badania
osób, które doświadczały bardzo różnego rodzaju stresu: studentów
zmagających się z problemami życia codziennego (Chang, 1998;
Harju, Bolen, 1998; Rim, 1990), studentów wymagających pomocy
psychologicznej z powodu zaburzeń przystosowania (Hatchett,
Park, 2004), pracowników działu sprzedaży, którzy doświadczali
stresu obciążenia pracą (Strutton, Lumpkin, 1992), matek, których
nowo narodzone dzieci wymagały intensywnego leczenia (McIn-
tosh, Stern, Ferguson, 2004) czy osób, których bliscy zmarli z po-
wodu AIDS (Rogers i in., 2005). Wyniki innych prac wskazują, że
optymiści charakteryzują się większą elastycznością readaptacji.
Scheier, Weintraub i Carver (1986) wykorzystali podobną do sto-
sowanej przez Folkman i Lazarusa procedurę, pytając badanych
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o krótką charakterystykę wydarzenia z okresu ostatnich dwóch
miesięcy, które spowodowało stres oraz przedstawienie podjętych
form działania. Kiedy uwzględniono stopień kontrolowalności opi-
sanej sytuacji trudnej, okazało się, że optymiści stosowali działania
skierowane na rozwiązanie problemu w sytuacjach kontrolowal-
nych, a akceptację i rezygnację w niekontrolowalnych. Późniejsze
badania (Iwanaga, Yokoama, Seiwa, 2004) potwierdziły, że opty-
miści podejmowali w sytuacjach kontrolowalnych takie formy re-
adaptacji, które powodowały redukcję stresu, podczas gdy u pesy-
mistów nie zauważono tego rodzaju efektu. Są też doniesienia,
które rzucają więcej światła na naturę optymistycznej postawy.
Badania Myers i Reynolds (2000) wskazały na silne związki opty-
mizmu z tendencją do stosowania wyparcia i zaprzeczania, co zain-
spirowało badaczy do sformułowania idei obronnego optymizmu
(Schwarzer, 1994). Badania pacjentów kardiologicznych (Bedi,
Brown, 2005) potwierdziły tę tezę, wskazując na wyraźne związki
optymizmu z tendencją do unikania i zagłuszania informacji o za-
grożeniu z jednej strony, a pozytywnym nastrojem z drugiej. Bo-
land i Cappelliez (1997) sformułowali wcześniej sugestię, że
optymizm jest jednym z aspektów czynnika ekstrawersji, a pesy-
mizm – neurotyzmu.

Większość badań wskazuje, że osoby z wewnętrznym umiej-
scowieniem kontroli stosują bardziej aktywne i przystosowawcze
formy readaptacji. Związki takie wykazano u pacjentów cierpią-
cych na przewlekłe bóle pleców (Harkapaa, Jarvikoski, Vakkari,
1996), adolescentów zmagających się ze stresem życia codzienne-
go (DeMello, Imms, 1999; Gomez, 1997), młodych osób doświad-
czających stresu w pracy (Gianakos, 2002). Podobne zależności
stwierdzono dla poczucia koherencji, kiedy badano rozwiedzione
matki (Cohen, Dekel, 2000), pacjentów leczących się z powodu
uzależnienia od alkoholu (Mroziak, 2003) czy dużą grupę osób
wylosowanych jako próbka społeczności lokalnej, doświadczającej
trudności życia codziennego (Pallant, Lae, 2002).

Wyniki wskazujące, że bardziej przystosowawcze i aktywne
formy readaptacji są związane zarówno z optymizmem, jak i we-
wnętrznym umiejscowieniem kontroli i wysokim poczuciem kohe-
rencji, nasuwają wniosek, że te postawy czy właściwości są ze sobą
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blisko powiązane. O takiej możliwości pisał między innymi Anto-
nowsky (1995). Maddi i Hightower (1999) wskazywali z kolei na
kolejny podobny konstrukt – twardość (hardiness), której jednym
ze składników jest wewnętrzne umiejscowienie kontroli. Przepro-
wadzone przez nich badania potwierdziły, że twardość jest lepszym
predyktorem stosowanych form readaptacji niż optymizm. Warto
również wspomnieć o wynikach Jelonkiewicz i Kosińskiej-Dec
(2001), wskazujących na możliwość zwrotnego oddziaływania
stosowanych form readaptacji na poczucie koherencji.

Sposób ujmowania readaptacji w omówionych wyżej pracach
był różny, nie wszystkie badały związki między osobowością
i strategiami lub działaniami readaptacyjnymi, co, zgodnie ze
schematem przedstawionym na rysunku 8, jest najistotniejsze
z punktu widzenia omawianego problemu. Niektóre eksperymenty
brały pod uwagę na przykład style readaptacji. Ogólnie rzecz uj-
mując, możemy jednak powiedzieć, że teza o osobowościowych
czynnikach modyfikujących readaptację jest dobrze udokumento-
wana empirycznie.

W wypadku drugiej kategorii czynników modyfikujących re-
adaptację, a więc zasobów indywidualnych, można wymienić takie,
jak wiedza i doświadczenie czy pozycja społeczna. Na wpływ wie-
dzy i doświadczenia wskazuje stosunkowo mało prac, ale czynni-
ków tych nie można pominąć. Mogą one zarówno sprzyjać ela-
styczności readaptacji, dzięki adekwatniejszej ocenie możliwości
działania, jak i wzbogacać repertuar dostępnych strategii. Pośred-
nich dowodów na to mogą dostarczyć badania, w których stwierdza
się niższy poziom depresji u osób z wyższym wykształceniem
(Miech, Shanahan, 2000). Można bowiem oczekiwać, że depresja
jest w pewnej mierze również wynikiem stosowania mniej sku-
tecznych czy adekwatnych form readaptacji. Bezpośrednich argu-
mentów dostarczają wyniki badań grupy kobiet poddanych biopsji
w celu zdiagnozowania lub wykluczenia choroby nowotworowej
(Drageset, Lindstrom, 2005). Osoby z wyższym wykształceniem
stosowały więcej instrumentalnych działań, a mniej poznawczej
obrony. Podobnie jest w wypadku pozycji społecznej, która może
mieć wpływ na podejmowane działania. Badania Frydenberg i Le-
wisa (1999) świadczą o tym, że adolescenci z niższym statusem
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społeczno-ekonomicznym stosują wobec problemów życia co-
dziennego mniej przystosowawcze formy działania, takie jak uciecz-
ka w marzenia, chociaż badania McGown i Fraser (1995) wskaza-
ły, że w grupie osób niepełnosprawnych stosowanie aktywnych
form było związane z niższym statusem. Badania kobiet, które
doświadczyły przemocy w rodzinie (Fernandez-Esquer, McClo-
skey, 1999), wykazały, że osoby z wyższym statusem społeczno-
-ekonomicznym podejmują więcej form działania, które polegają
na wewnętrznej przemianie i reorientacji, a badania chorych na
AIDS (Heckman i in., 2000), że Afroamerykanie, w porównaniu
z osobami białymi, stosują w większym stopniu pozytywną rein-
terpretację własnej sytuacji. Warto również wspomnieć o wynikach
metaanalizy opartej na wielu badaniach pacjentów kardiologicz-
nych (Kristofferzon, Lofmark, Carlsson, 2003), które wskazują, że
płeć jest również czynnikiem oddziałującym na readaptację, a ko-
biety ujawniały większy repertuar stosowanych form działania, co
może świadczyć o większej elastyczności readaptacji.

Znaczenie, jakie ma wsparcie społeczne dla stosowanych form
readaptacji, zostało zanalizowane na poziomie teoretycznym i na
podstawie przeglądu badań przez Pierce’a, Sarasona i Sarason
(1996). Punktem wyjścia było dla autorów rozróżnienie trzech
aspektów wsparcia. Zgodnie z tym, sformułowali oni pogląd, że
spostrzegane wsparcie społeczne może sprzyjać podejmowaniu
działań zapobiegawczych wobec stresu, rozwijaniu efektywnych
form readaptacji i skutecznemu poszukiwaniu pomocy u innych.
Z kolei wsparcie wynikające ze związków z bliskimi może czynić
jednostkę mniej podatną na negatywne zdarzenia oraz ułatwiać
skuteczne poradzenie sobie z trudnościami, które już się pojawiły.
Podobne oddziaływanie ma, zdaniem autorów, trzeci aspekt – do-
stępność szerszej, społecznej sieci wsparcia.

W badaniach empirycznych dotyczących wsparcia społecznego
koncentrowano się przede wszystkim na jego konsekwencjach,
szczególnie zdrowotnych, ale można również znaleźć prace,
w których analizowano związki z readaptacją. Na przykład badania
stresu pracy sekretarek biurowych (Snow i in., 2003) wykazały, że
wsparcie ze strony kolegów sprzyjało stosowaniu aktywnych form
działania wobec trudności, a we wspomnianych wcześniej bada-
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niach kobiet poddanych biopsji w celu zdiagnozowania możliwe-
go nowotworu (Drageset, Lindstrom, 2005) stwierdzono, że ko-
biety, które otrzymywały mniej wsparcia ze strony bliskich,
w większym stopniu podejmowały działania polegające na za-
przeczaniu i tłumieniu. Badania osób chorych na reumatoidalne
zapalenie stawów (Holtzman, Newth, Delongis, 2004) doniosły,
że otrzymywane wsparcie sprzyja stosowaniu bardziej efek-
tywnych form readaptacji.

Hobfoll (1998) zwraca uwagę, że readaptacja przebiega w kon-
tekście społecznym, który tworzy rodzina i grupa społeczna. Uży-
wał on pojęcia relacji zagnieżdżenia jednostki w rodzinie, a rodzi-
ny – w systemie społecznym (individual nested in family nested in
social organization). Zdaniem Hobfolla, readaptacja może przy-
brać formę kolektywistyczną, kiedy w zmaganiu się jednostki
z traumatycznym doświadczeniem uczestniczy także grupa spo-
łeczna. Wtedy wsparcie społeczne jest nierozłącznym elementem
takiej formy readaptacji. Hobfoll uważa, że taki aspekt readaptacji
jak indywidualizm lub kolektywizm tworzy dymensję, a nie od-
dzielne kategorie, i zwraca jednocześnie uwagę, że w kulturze za-
chodnioeuropejskiej dominuje indywidualistyczne spojrzenie na
readaptację, co znalazło odbicie w sposobie ujmowania readaptacji
w badaniach i teorii psychologicznej. Zgodnie z takim podejściem
traktuje się jednostkę jako samotnego wojownika, nie doceniając
znaczenia kontekstu społecznego, podczas gdy na przykład
w kulturze wschodu jest obecny wzorzec kolektywistycznej re-
adaptacji. Obok czynników kulturowych o umiejscowieniu re-
adaptacji na dymensji „indywidualizm – kolektywizm” decyduje
również płeć: kobiety mają silniejszą tendencję do wspólnego
działania w obliczu trudności i zagrożeń (Hobfoll, 1998). Z kolei
Scott, Ciarrochi i Deane (2004) potwierdzili empirycznie, że osoby
z silną indywidualistyczną postawą funkcjonujące w indywiduali-
stycznej kulturze mają nie tylko niższy poziom wsparcia społecz-
nego, ale również gorsze zdrowie.
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4. Czynniki modyfikujące następstwa stresu

Zgodnie z zaproponowanym w poprzednim rozdziale podziałem,
możemy mówić o dwóch rodzajach następstw stresu: wczesnych
i odległych, a zarówno jedne, jak i drugie mogą być modyfikowane
przez czynniki związane z jednostką. W wypadku wczesnych na-
stępstw stresu, takich jak obniżenie nastroju, zakłócenia somatycz-
ne, zmiany procesów poznawczych czy pogorszenie sprawności
działania, najistotniejszy jest modyfikujący wpływ predyspozycji
indywidualnych związanych z reagowaniem emocjonalnym i działa-
niem, a więc przede wszystkim cech temperamentu lub pokrew-
nych konstruktów osobowościowych, takich jak neurotyzm. Bada-
nia stresu związanego z bezrobociem (Klonowicz, 2001) wykazały,
że obniżenie nastroju jest większe u osób wysoko reaktywnych.
Prace z ostatniego okresu, stosunkowo nieliczne, wskazują raczej
na znaczenie pokrewnego do nich konstruktu – negatywnej emo-
cjonalności. Vassend i współpracownicy (1994), opierając się na
wynikach badań dużej grupy rekrutów, stwierdzili, że negatywna
emocjonalność sprzyja obniżeniu nastroju i nasileniu objawów
somatycznych w odpowiedzi na stres służby wojskowej. Badania
Marco i Sulsa (1993), w których rejestrowano nastrój badanych
oraz problemy życia codziennego przez osiem kolejnych dni, wy-
kazały, że modyfikujące oddziaływanie negatywnej emocjonalno-
ści na nastrój było bardzo wyraźne, i to zarówno wtedy, kiedy
w danym dniu badani doświadczali stresu, jak i wtedy, kiedy go nie
było. Zgodnie z przewidywaniami, im wyższy był poziom nega-
tywnej emocjonalności, tym silniejszy był obniżony nastrój. Warto
przy tej okazji zwrócić uwagę, że wskaźnikiem negatywnej emo-
cjonalności był wynik w skali neurotyzmu w kwestionariuszu Ey-
sencka. Felsten (2004) opracował wskaźnik reaktywności streso-
wej, będący średnią ilorazów intensywności doświadczanego stresu
i wydarzeń, stanowiących stresory, czyli swojego rodzaju uśred-
niony wskaźnik intensywności stresu, i wykazał jego silne, pozy-
tywne korelacje z neurotyzmem mierzonym NEO-FFI. Neurotyzm
ujawnił się również jako czynnik modyfikujący zależność między
stresem doświadczanym przez pracowników pogotowia a obniżo-
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nym nastrojem i objawami somatycznymi (Klonowicz, Eliasz,
2004) oraz stresem związanym z zagrożeniem budowlanym i obni-
żonym nastrojem (Klonowicz, Cieślak, 2004). Gilbert i współpra-
cownicy (1996) wykazali, że studenci charakteryzujący się wyso-
kim poziomem neurotyzmu reagują większym niż ich bardziej
zrównoważeni koledzy obniżeniem nastroju w warunkach „neu-
tralnych”, ale nie w okresie egzaminów. Można próbować wyjaśnić
ten nieco zaskakujący efekt, jeżeli przypomnimy sobie, że neuroty-
cy reagują nadmiernie na wszelkie, nawet błahe zdarzenia, dlatego
utrzymujący się na co dzień mocno obniżony nastrój nie „reaguje”
już tak wyraźnie na stres egzaminu.

Jeżeli chodzi o pozostałe czynniki, na uwagę zasługuje jedynie
szczególny rodzaj zasobów indywidualnych, jakim jest zdrowie.
Możemy oczekiwać, że gorszy lub zły stan zdrowia sprawi, że
wywołane stresem obniżenie nastroju czy sprawności działania
będzie większe niż w innych przypadkach. Trudno znaleźć prace,
w których brano by pod uwagę ten czynnik; zdrowie jest z reguły
zmienną analizowaną w badaniach zorientowanych na uchwycenie
bardziej długofalowych oddziaływań, stąd, jeżeli koncentrowano
się na bezpośrednich efektach stresu, na przykład w eksperymen-
tach laboratoryjnych, to starano się raczej ujednolicić badanych
pod względem stanu zdrowia, aby wyelimnować ten czynnik jako
zakłócający (por. np. Roelofs, Elzinga, Rotteveel, 2005). Niemniej
jednak na poziomie teoretycznym tego czynnika nie można wyklu-
czyć.

Jeżeli rozważamy późne następstwa stresu, to trzeba przede
wszystkim wspomnieć o zdrowiu, w wypadku którego modyfikują-
cy wpływ czynników indywidualnych jest największy. Pojawiające
się w literaturze liczne doniesienia o wielkości współczynników
korelacji między wydarzeniami życiowymi a stanem zdrowia
wskazywały, że ich wielkość jest bardzo różna i przyjmuje warto-
ści od 0,2 do 0,8 (Thoits, 1983). Przyczyn takich rozbieżności szu-
kano w zróżnicowaniu indywidualnym, a jednym z pierwszych
badań wskazujących na modyfikujący taką zależność wpływ oso-
bowości było studium Kobasy (1977), w którym pokazano, że oso-
by zaangażowane w pracę, mające wewnętrzne umiejscowienie
kontroli oraz reprezentujące zadaniowe podejście do problemów
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odczuły mniejsze negatywne skutki zdrowotne stresu w miejscu
pracy. Taki zespół właściwości został nazwany twardością (hardi-
ness), ale warto zwrócić przy tej okazji uwagę, że jedna ze składo-
wych tego typu, zadaniowe podejście do trudności, może być
uznana za styl readaptacji. Późniejsze prace potwierdziły modyfi-
kujące oddziaływanie twardości (Cox, Ferguson 1991; Ben-Zur,
Duvdevany, Lury, 2005). Badania Dekel i współpracowników
(2004) wykazały, że właściwość ta osłabiała negatywne oddziały-
wanie stresu wojennego na występowanie objawów PTSD. Podob-
na kategoria, ale w wyjaśnianiu następstw wyjątkowo traumatycz-
nego stresu, jakim był pobyt w obozie koncentracyjnym, pojawiła
się u Antonowsky’ego jako poczucie koherencji (Antonowsky,
1995). Przekonanie o tym, że świat jest sensowny, zrozumiały
i można sobie w nim radzić, pomagało przetrwać pobyt w obozie.
Wiele badań dowiodło, że poczucie koherencji może modyfikować
zdrowotne konsekwencje stresu w taki sposób, że im jest ono sil-
niejsze, tym mniejsze są negatywne skutki zdrowotne. Wykazano
takie oddziaływanie w wypadku stresu związanego ze studiowa-
niem (Jorgensen, Frankowski, Carey, 1999; Torsheim, Aaroe,
Wold, 2001), stresu w pracy (Soderfeldt i in., 2000), stresu do-
świadczanego przez strażaków (Dudek, Koniarek, 2004) czy trau-
matycznych doświadczeń przewodników górskich (Sommer,
Ehlert, 2004).

Istnieją też dane wskazujące, że podobne modyfikujące oddzia-
ływanie może mieć optymizm oraz umiejscowienie kontroli. Na
przykład badania Ironson i współpracowników (2005), przeprowa-
dzone na grupie osób zarażonych wirusem HIV, wykazały, że
optymizm wiąże się z wyraźnie wolniejszym rozwojem choroby.
Segerstrom i współpracownicy (1998) stwierdzili z kolei, że opty-
mizm łączy się z wyższym poziomem odporności immunologicz-
nej. Przegląd badań przedstawiony przez Coxa (1991) dowiódł, że
wewnętrzne umiejscowienie kontroli może również łagodzić ne-
gatywne zdrowotne skutki stresu, ale ujawnione w badaniach
efekty nie były bardzo wyraźne. Efekt taki ukazał się jednak
w późniejszych badaniach stresu bezrobocia (Klonowicz, 2001).

Wśród innych czynników modyfikujących zdrowotne następ-
stwa stresu w literaturze wymienia się negatywną emocjonalność,
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silnie powiązaną z neurotycznością w modelu wielkiej piątki, oraz
wzór zachowania A (Cooper, Bright, 2001). Zgodnie z twierdze-
niami Coopera i Brighta (2001), predyspozycje te wzmacniają ne-
gatywne oddziaływanie stresu na zdrowie, a na podobny efekt
wskazują na przykład wyniki badań studentów (Hojat i in., 2003)
oraz agentów służb specjalnych (Girodo, 1991). W tych ostatnich
badaniach wykazano również odwrotne, hamujące oddziaływanie
ekstrawersji w interakcji z niskim poziomem neurotyzmu. Z kolei
Kohn, Lafreniere i Gurevich (1991) wykazali, że cecha „lęk”,
a więc gotowość do reagowania lękiem, działa modyfikująco po-
dobnie jak neurotyzm, wzmacniając negatywne efekty stresu. Oka-
zuje się również, że pogorszenie ogólnego stanu zdrowia u osób
bezrobotnych jest modyfikowane przez czynniki temperamentalne,
takie jak reaktywność (Klonowicz, 2001), a wysoki poziom neu-
rotyzmu powoduje nasilenie występowania negatywnych zmian
zdrowotnych będących następstwem stresu życia codziennego
(Ranchor, Sanderman, 1991). Badania Lauterbacha (2004) wyka-
zały, że traumatyczne doświadczenia, pojawiające się w życiu
studentów, a więc grupy nieklinicznej, prowadzą, w interakcji
z neurotycznością, do nasilenia objawów PTSD. Warto również
wspomnieć o badaniach Ciarrochi, Deane i Anderson (2002),
wskazujących na znaczenie inteligencji emocjonalnej. Wynika
z nich, że trudne doświadczenia życia codziennego wywołują wię-
cej negatywnych skutków zdrowotnych u osób cechujących się
wyższym poziomem percepcji emocji, będącej jednym z czynni-
ków inteligencji emocjonalnej. Ponieważ stwierdzona zależność
dotyczyła jednego z wymiarów inteligencji emocjonalnej mierzo-
nej za pomocą kwestionariusza opierającego się na danych samo-
obserwacyjnych, nie wiadomo, jaki jest związek percepcji emocji
z takimi czynnikami, jak wrażliwość czy neurotyzm. Gdyby stwier-
dzona w cytowanych badaniach zależność się potwierdziła, można
by wysnuć wniosek, że inteligencja emocjonalna nie zawsze pro-
wadzi do pozytywnych konsekwencji dla podmiotu.

Obok predyspozycji indywidualnych, w badaniach dotyczących
zdrowotnych skutków stresu wykazano modyfikujące oddziaływa-
nie wsparcia społecznego. Większość z nich wskazuje na tak zwa-
ny efekt buforujący (buffering effect), a więc łagodzący negatywne
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następstwa zdrowotne stresu wpływ wsparcia społecznego. Ujaw-
nił się on w badaniach stresu życia codziennego u studentów
(Bovier, Chamot, Perneger, 2004; Treharne, Lyons, Tupling,
2001), a także u tych, którzy doświadczyli stresu w czasie terrory-
stycznego ataku na Nowy Jork 11 września 2001 roku (MacGeorge
i in. 2004). Podobny efekt wsparcia społecznego ujawnił się
w wypadku stresu związanego z przystosowaniem się do obcej
kultury przez studentów cudzoziemców (Finch, Vega, 2003; Lee,
Koeske, Sales, 2004; Oppedal, Roysamb, 2004) i stresu doświad-
czanego w pracy przez pielęgniarki (Piko, 2003; Bradley, Cartwri-
ght, 2002). Okazało się również, że w sytuacji szczególnego ro-
dzaju następstw zdrowotnych stresu, zespołu stresu pourazowego
wywołanego traumatycznymi przeżyciami wojennymi, wsparcie
społeczne miało również oddziaływanie łagodzące (Ahern i in.,
2004). Badania dzieci powodzian (Bokszczanin, 2004) wykazały,
że wsparcie ze strony rodziców zmniejszało intensywność wystę-
powania objawów zespołu PTSD u ich dzieci. Są też badania,
w których modyfikujące oddziaływanie wsparcia społecznego na
zdrowotne następstwa stresu się nie potwierdziło. Wskazują na to
wyniki badań przeprowadzonych na grupie belgijskich nauczycieli
doświadczających stresu w pracy (Kittel, Leynen, 2003) a także
grupach osób wylosowanych ze społeczności lokalnych (Mittel-
mark i in., 2004; Wildes, Harkness, Simons, 2002). Przyczyną tych
rozbieżności może być przede wszystkim nieporównywalność ba-
dań na poziomie operacjonalizacji zmiennych; używane w nich
wskaźniki zdrowia czy wsparcia społecznego były bardzo różne.
Wydaje się również, że efekt buforujący wsparcia znalazł mocniej-
sze oparcie w literaturze.

W wypadku ostatniej z wyszczególnionych kategorii, zasobów
indywidualnych, istnieją wprawdzie badania wskazujące na związ-
ki statusu społecznego czy wykształcenia z depresją (Beekman,
Copeland, Prince, 1999) czy ogólnym stanem zdrowia (Wilkinson,
1997; Ranchor, Sanderman, 1991), ale trudno w nich rozgraniczyć
oddziaływanie tych czynników na zdrowotne następstwa stresu od
oddziaływania na stresory, wiadomo bowiem, że osoby z niższym
statusem czy wykształceniem są często narażone na większe nasi-
lenie stresorów, na przykład w pracy. Wreszcie, jeżeli przypomni-
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my sobie, że stan zdrowia można uznać za ważny składnik indywi-
dualnych zasobów, to trzeba tylko wspomnieć, że oczywiste jest
jego oddziaływanie na zdrowotne następstwa stresu. Zasadniczym
wymogiem metodologicznym w prospektywnych badaniach zdro-
wotnych następstw stresu jest uwzględnienie początkowego stanu
zdrowia.

Wśród późnych następstw stresu wymieniono również obniże-
nie poziomu samoakceptacji, poczucie bezradności i wypalenie.
I w tym wypadku wiele prac empirycznych wskazuje na buforujący
efekt wsparcia społecznego. Najczęściej branym pod uwagę na-
stępstwem stresu było tu wypalenie zawodowe. Wykazano, że jego
nasilenie może być mniejsze, jeżeli pracownicy otrzymują więcej
wsparcia społecznego. Badania tej zależności przeprowadzono
w grupie pielęgniarek (Jenkins, Elliot, 2004; Ray, Miller, 1994),
nauczycieli (Greenglass, Fiksenbaum, Burke, 1996; Pretorius,
1993), policjantek (Thompson, Kirk, Brown, 2005), pracowników
służby więziennej (Korczyńska, 2004), kadry kierowniczej (Etzion,
1984) i sportowców (Raedeke, Smith, 2004). Przeprowadzono też
badania, w których nie udało się potwierdzić buforującego efektu
wsparcia (Dignam, Barrera, West, 1986) albo wykazano go tylko
częściowo (Koniarek, Dudek, 1996). Okazuje się również, że stres
doświadczany przez pielęgniarki może mieć zróżnicowany wpływ
na poziom wypalenia zawodowego w zależności od cech osobowo-
ści, i tak na przykład neurotyzm nasila to oddziaływanie, a sumien-
ność i ugodowość – osłabiają (Deary, Watson, Hogston, 2003).
Mniej prac poświęcono samoakceptacji, ale warto wymienić bada-
nia Krausego (1987), w których uczestniczyła grupa osób w pode-
szłym wieku, wylosowana ze społeczności lokalnej. Wykazano
w nich, że wsparcie społeczne pomaga złagodzić negatywny
wpływ stresu życia codziennego na samoakceptację. Podobny efekt
zaobserwowano w grupie afroamerykańskich adolescentów (Mc-
Creary, Slavin, Berry, 1996).

Odnośnie do ostatniej z branych pod uwagę kategorii następstw
stresu związanych z funkcjonowaniem jednostki, a więc utrudnie-
nia w osiąganiu celów życiowych i pogorszenia relacji społecz-
nych, można przewidywać, że szczególnie istotne modyfikujące
działanie może mieć wsparcie społeczne. Jego dostępność oraz
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wysoki poziom mogą niewątpliwie zmniejszać negatywne oddzia-
ływanie stresu na funkcjonowanie. Udało się odnaleźć jedną pracę,
w której analizowano bezpośrednio taką zależność, a jej wyniki
potwierdziły wspomnianą tezę (Fawzi, 2004).

Twierdzenia i wyniki badań przedstawione w niniejszym roz-
dziale stanowią uzupełnienie charakterystyki procesu stresu o wy-
miar indywidualny. Jego znaczenie może być różne w poszczegól-
nych przypadkach czy sytuacjach, ale nie można go pomijać. Dla-
tego też w psychologicznych badaniach stresu, jego uwarunkowań
czy następstw powinno się zawsze uwzględniać zmienne związane
ze zróżnicowaniem indywidualnym, nawet jeżeli badania na nich
się nie koncentrują. Można to ująć w formie twierdzenia, że
wprawdzie stresu doświadczają wszyscy, ale nie jest on dla wszyst-
kich jednakowy.



Zakończenie

Wszystko wskazuje na to, że współczesna psychologia, szczególnie
ta jej dziedzina, która zajmuje się zdrowiem, chorobą i zaburze-
niami zachowania, nie może pominąć problemu stresu i nawet je-
żeli, jak twierdzą niektórzy (por. np. Engel, 1985), termin ten jest
przede wszystkim źródłem nieporozumień między badaczami, jego
użyteczność można uznać za niepodważalną. Wystarczy spojrzeć
na liczbę publikowanych w ostatnich latach prac naukowych, które
zawierają w tytule słowo „stres”. Po zawężeniu poszukiwań do
psychologii otrzymamy ponad pięć tysięcy pozycji. Jeżeli weź-
miemy pod uwagę, że dużo więcej opracowań dotyczy problema-
tyki stresu, nie mając tego słowa w tytule, i dodamy słowo coping,
otrzymamy ponad sześćdziesiąt tysięcy pozycji. Problemu różnic
w sposobie ujmowania stresu przez psychologów nie należy oczy-
wiście bagatelizować, ale można powiedzieć, że jest to problem
możliwy do rozwiązania. Warto przy okazji wspomnieć, że pod-
czas lektury licznych prac w czasie przygotowywania niniejszej
publikacji, odniosłem wrażenie, że wśród badaczy zorientowanych
bardziej biologicznie, tych rozbieżności jest mniej.

Jaki obraz zjawiska stresu wyłania się z rozważań zawartych
w niniejszej pracy? Po pierwsze, stres jest w swej istocie ukształ-
towanym w ewolucyjnej przeszłości naszych przodków zespołem
reakcji adaptacyjnych, których zasadniczą funkcją było przygoto-
wanie organizmu do pojawiających się zagrożeń i wyzwań. Te
dawne zagrożenia wymagały bezpośredniego i szybkiego działania,
energii, siły i odporności na zranienia. Dlatego też lepiej jest uznać
stres za proces fizjologiczny, tym bardziej że wydarzenia wywołu-
jące go są jednocześnie czynnikami wywołującymi emocje i ich
świadome u człowieka odczucia. Ze względu na współwystępowa-
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nie w tych okolicznościach procesów fizjologicznych i emocji oraz
uczuć tak często utożsamiano stres z emocjami. Jeżeli jednak
chcemy zachować w naszych rozważaniach i stres, i emocje, mu-
simy je jakoś rozróżnić, stąd propozycja, aby uznać stres za
„wspólny mianownik” wszystkich negatywnych emocji. Trzeba też
wyraźnie podkreślić, że stres jest odpowiedzią na wszystko to, co
jest dla podmiotu szkodliwe czy niekorzystne, a zatem nie jest tym
samym, co niespecyficzne pobudzenie, które może się pojawiać
także w odpowiedzi na zdarzenia znaczące, ale korzystne. Bardzo
ważną cechą stresu, jako zespołu fizjologicznych reakcji adapta-
cyjnych, jest to, że pojawia się on również w odpowiedzi na sym-
boliczne zagrożenia, albo, mówiąc inaczej, na czynniki natury psy-
chologicznej, takie jak niepowodzenia, niepewność, utrata pozycji
społecznej czy pracy.

Po drugie, biorąc pod uwagę złożoność problemu, z jakim ma-
my do czynienia w kwestii genezy stresu, lepiej jest przyjąć istnie-
nie kilku możliwych mechanizmów jego wywoływania. Stąd też
propozycja czterech dróg uruchamiania procesu stresu. Pierwsza to
biologiczna, najbardziej pierwotna, kiedy pewne wydarzenia są
identyfikowane jako szkodliwe dla podmiotu niejako odruchowo,
ze względu na swoje biologiczne znaczenie, na przykład widok
drapieżnika czy skrępowanie ruchów. Druga, warunkowa, opiera się
na uczeniu, jako procesie nabywania doświadczenia indywidual-
nego, i polega na skojarzeniu pewnych okoliczności z czynnikami
wywołującymi stres drogą biologiczną. Trzecia droga, frustracyjna,
polega na tym, że pewne zdarzenia stanowią utrudnienie lub zablo-
kowanie naszego celowego działania, co jest identyfikowane jako
niekorzystne. Czwarta, ostatnia z wyodrębnionych dróg urucha-
miania stresu, poznawcza, ma miejsce wtedy, kiedy podmiot doko-
nuje złożonej oceny i interpretacji zdarzeń jako niekorzystnych, na
przykład wtedy, kiedy utraci osobę bliską albo kiedy dokonuje
ujemnego bilansu życiowego.

Po trzecie, istotnym elementem obrazu stresu są podejmowane
przez podmiot działania w odpowiedzi na stres, określane zazwy-
czaj jako radzenie sobie ze stresem, a w niniejszej pracy nazwane
readaptacją. Mówiąc o tej formie aktywności, trzeba wyraźnie roz-
różnić konkretne obserwowalne zachowania, strategie, organizują-
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ce i koordynujące te konkretne zachowania, oraz styl readaptacji,
czyli charakterystyczny dla jednostki sposób zorganizowania po-
dejmowanych w różnych sytuacjach strategii działania. Bardzo
ważną właściwością stylu readaptacji jest stopień jego elastyczno-
ści, a więc zdolność do dostosowywania strategii i działań do wy-
mogów określonej sytuacji. Czym innym jest jeszcze proces re-
adaptacji, który obejmuje działania i strategie w określonym od-
cinku czasu, wyznaczonym na przykład ramami czasowymi
epizodu stresu, w którym istotną, ale nie jedyną rolę odgrywa styl
readaptacji. W ewolucyjnej koncepcji stresu zaproponowano klasy-
fikację rodzajów strategii readaptacji opartą na dwóch kryteriach:
celu i metodzie działania. W ten sposób można mówić o strate-
giach alfa (których celem jest przyczyna stresu, a metodą zmiana
otoczenia), strategiach beta (których celem, przy tej samej meto-
dzie, jest stres i jego przejawy), strategiach gamma (których celem
jest przyczyna stresu, ale metodą zmiana siebie) i strategiach delta
(których celem jest stres, a metodą także zmiana siebie). Z kolei
kryterium podziału stylów readaptacji jest elastyczność w zakresie
celu i/lub metody działania. W ten sposób klasyfikacje te opierają
się na ukrytych właściwościach, a nie jawnych treściach działań.
Proponowana klasyfikacja wymaga jeszcze pełnego empirycznego
potwierdzenia, ale w literaturze znajdują się opisy wielu form
działania oraz strategii, które można zaliczyć do którejś z wymie-
nionych tutaj kategorii.

Po czwarte, w niniejszym opisie stresu odrębną kategorię poję-
ciową stanowią jego następstwa, które można, zgodnie z istnieją-
cymi już propozycjami, podzielić na wczesne, takie jak obniżenie
nastroju, zakłócenia somatyczne czy pogorszenie sprawności dzia-
łania, i późne, obejmujące zmiany w jednostce, takie jak pogorsze-
nie stanu zdrowia czy wypalenie zawodowe, oraz zmiany w funk-
cjonowaniu jednostki.

Dopełnienie tego psychologicznego wizerunku stresu stanowią
czynniki, które modyfikują zarówno przebieg procesu stresu, jak
i procesy składające się na jego genezę, a także strategie readapta-
cji i efekt stresu – następstwa. Te moderatory stresu sprawiają, że
cała sekwencja procesów i działań, którą można określić jako epi-
zod stresu, ma swój indywidualny charakter. Czynniki za to odpo-
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wiedzialne to predyspozycje indywidualne jednostki, jej przekona-
nia dotyczące świata i siebie, jej zasoby osobiste, takie jak wy-
kształcenie czy pozycja społeczna, oraz dostępne i/lub otrzymywa-
ne wsparcie ze strony innych.

Przedstawiony w niniejszej pracy obraz stresu pokazuje, z jak
złożonym zagadnieniem mamy do czynienia, jak wiele różnorod-
nych procesów, atrybutów jednostki i wielokierunkowych oddzia-
ływań składa się na to, co nazywamy stresem. Jednocześnie mam
nadzieję, że przedstawiając swoje spojrzenie na stres, uniknąłem
nadmiernego komplikowania z jednej, a zbytniego upraszczania
z drugiej strony.

Zasadniczym celem niniejszej pracy było sformułowanie kon-
cepcji stresu, opierającej się na wynikach najnowszych badań
i uwzględniającej, obok zasadniczej, psychologicznej, perspektywę

nauk biologicznych, szczególnie rozwijających się ostatnio bardzo
dynamicznie: neurobiologii i psychofizjologii. Koncepcja ta miała-
by być jednocześnie pewną próbą rozwiązania problemu, o którym
wspomniałem wcześniej, związanego z wielością i różnorodnością
poglądów na temat stresu i jego uwarunkowań. Każde rozwiązanie
problemu musi być poprzedzone jego dokładnym zdefiniowaniem,
stąd tak wiele miejsca poświęciłem na zreferowanie funkcjonują-
cych w psychologii poglądów na temat stresu, pokazanie, na czym
polegają różnice, co stanowi ich istotę. Oczywiście, proponowane
ujęcie stresu, określone jako ewolucyjne, nie jest jedynym sposo-
bem rozwiązania problemu, a raczej jedną z kolejnych prób. Wie-
dza psychologiczna i biologiczna na temat stresu cały czas się roz-
wija, a nowe odkrycia empiryczne pozwolą zweryfikować takie
propozycje, jak ta zawarta w niniejszej publikacji. Przedstawione
w niej poglądy należy traktować jako etap pośredni, część z nich
jest oparta na syntezie dotychczasowych badań nad stresem,
a część to pomysły wymagające weryfikacji empirycznej. Dla mnie
osobiście ewolucyjna koncepcja stresu to przede wszystkim punkt
wyjścia do dalszych badań.
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