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I. WPROWADZENIE

Tematyka bezrobocia doczekała się już bardzo licznych opracowań i in
terdyscyplinarnych analiz, jednak dla psychologa reakcja człowieka na utra
tę pracy pozostaje wyzwaniem badawczym i praktycznym. Fakt, że w obliczu 
pozbawienia stałego źródła dochodu, określonej roli i aktywności zawodowej 
ludzie reagują w tak zróżnicowany sposób (jedni aktywnie poszukują rozwią
zania, inni pozostają bierni lub załamują się, a czasem w poczuciu bezna
dziejności uciekają się do samobójstwa) każe stale podejmować próby poszu
kiwania czynników znaczących dla sposobu przezwyciężenia kryzysu. Taki 
też był cel badań, które zamierzamy przedstawić w tym artykule. Podjęto 
w nim próbę zbadania, jak dalece prawdopodobieństwo zareagowania na 
utratę pracy poczuciem beznadziejności (które jest istotnym predyktorem re
akcji samobójczych)1 wiąże się z wartościowaniem pracy i stylem radzenia 
sobie. Postanowiono też sprawdzić, jak silnym czynnikiem ryzyka samobój
czego jest funkcjonowanie w płaszczyźnie: „bezpieczeństwo—zagrożenie”.

Zgodnie z istniejącymi w literaturze psychologicznej kryteriami za bez
robotnego uznaje się człowieka, który pozbawiony został zatrudnienia mimo 
chęci i gotowości do pracy2. Utrata pracy będącej podstawowym źródłem ak
tywności i materialnego bezpieczeństwa jest dla danej jednostki problemem 
ekonomicznym, społecznym, psychologicznym i moralnym3. Negatywna sa
moocena bezrobotnych prowadzi do izolacji i wycofania4.

W tak totalnie frustrujących warunkach, jak w każdej sytuacji kryzyso
wej, dotychczasowe sposoby radzenia sobie mogą okazać się niewystarczają
ce5. Istnieją dane empiryczne pokazujące, że ubóstwo i trudności material-

1 K. Krysińska, Analiza komponentu poznawczo-motywacyjnego syndromu presuicydalnego, niepubliko
wana praca doktorska, UAM, Poznań 2001.

2 A. Bańka, Psychologia pracy, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, t. 3, Gdańskie Wy
dawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, s. 283-320; A. Kalbarczyk, Psychologiczne konsekwencje utraty pracy 
i bezrobocia, w: Organizacja. Praca. Bezrobocie, red. G. Kranas, Wydawnictwo UM, Warszawa 1999, s. 49-60.

3 A. Bańka, op. cit., s. 245, R. Walczak, Obraz siebie u kobiet długotrwale bezrobotnych, Towarzystwo 
Naukowe KUL, Lublin 2000; T. Chirkowska-Smolak, Utrata pracy jako krytyczne wydarzenie życiowe, 
w: Współczesne organizacje -  wyzwania, zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, red. M. Strykowska, Wy
dawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 235-255.

4 R. Śliwiński, Próby przezwyciężania problemów tożsamości u osób bezrobotnych, w: Organizacja..., 
s. 45-57.

5 D. Kubacka-Jasiecka, Zmiany tożsamości w przebiegu zmagania się z kryzysem emocjonalnym, 
w: Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne, red. D. Kubacka-Jasiecka, Wydawnictwo UJ, Kra
ków 2002, s. 87-106.
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ne dodatkowo zwiększają koszty adaptacji w wielu sytuacjach krytycznych 
i wydłużają okresy powrotu do równowagi6. Na znanej skali krytycznych 
wydarzeń życiowych Holmesa i Rahe z 1970 r. utrata pracy zajmuje wyso
ką, ósmą pozycję. Jest to pozycja wskazująca na średnie postrzegane obcią
żenie stresowe. Informacja ta nie mówi jednak nic na temat indywidualne
go sposobu reagowania konkretnej osoby

Przebieg reakcji na utratę pracy ma charakter fazowy, od szoku i okre
sowo wzmożonej aktywności skierowanej na poszukiwanie pracy, przez sta
ny pesymizmu, rezygnacji, po apatię i poczucie beznadziejności. To, czy 
ostatecznie człowiek sprosta sytuacji, czy nie, zależy od cech tej sytuacji 
i właściwości osoby przeżywającej kryzys.

II. CZYNNIKI MODYFIKUJĄCE SPOSÓB REAGOWANIA 
NA UTRATĘ PRACY

Sytuacja utraty pracy jak każda inna sytuacja psychologiczna zawiera 
w sobie aspekty obiektywne i subiektywne. Do czynników obiektywnych 
zaliczyć można: sytuację materialną i społeczną osoby i jej rodziny, tryb 
zwolnienia, okres pozostawania bez pracy, fazę życia, wskaźnik bezrobocia 
w kraju i w regionie, wiek i płeć. Za specyfikę reakcji na pozbawienie pra
cy, obok czynników zewnętrznych, odpowiedzialne są czynniki wewnętrzne. 
Należą do nich niektóre cechy temperamentu, wartościowanie i postawa 
wobec pracy, wykształcenie, indywidualny styl radzenia sobie, funkcjono
wanie poznawcze, na przykład procesy atrybucyjne dotyczące przyczyn 
utraty pracy i możliwości nowego zatrudnienia, miejsce i znaczenie tożsa
mości zawodowej dla poczucia tożsamości osobistej, wsparcie społeczne. 
W opinii Z. Ratajczak do najważniejszych psychologicznych zmiennych po
średniczących w procesie radzenia sobie z utratą pracy należą: problem 
tożsamości zawodowej, społecznej i rodzinnej, poczucie utraty kontroli nad 
otoczeniem, atrybucja przyczyn zdarzeń, wielkość wkładu w proces radze
nia sobie oraz związany z nim bilans pozytywnych i negatywnych skutków 
działań zaradczych7.

Jak pisze Kubacka-Jasiecka, kryzysy emocjonalne z reguły wiążą się 
z zagrożeniem lub dezintegracją „Ja”. Zagrożenie to jest tym większe, im 
mniejsza jest alternatywa dla samookreślenia, im mniejsza liczba obszarów, 
na których człowiek wspiera swoje poczucie wartości i sensu życia. W bar
dzo trudnej psychologicznie sytuacji znajdą się więc osoby, dla których by
cie bezrobotnym stanie się centralną, negatywną właściwością obrazu sie
bie8. W związku z tym na przykład wykształcenie, uznane za pozytywny 
czynnik radzenia sobie z bezrobociem, może okazać się niekorzystne z uwa
gi na potencjalnie większe zaangażowanie i identyfikację z rolą zawodową 
osób z wykształceniem wyższym.

6 Za: T. Klonowicz, Stres bezrobocia, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2001.
7 Z. Ratajczak, Psychologiczne koszty radzenia sobie w sytuacji utraty pracy, w: Bezrobocie. Strategie 

zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej, red. Z. Ratajczak, Wydawnictwo US, Katowice 1998, s. 13-20.
8 R. Śliwiński, op. cit., s. 245.
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Wśród właściwości podmiotowych znaczących z punktu widzenia reakcji 
na utratę pracy zwraca się też uwagę na czynnik wieku. R. Walczak propo
nuje wyróżnienie trzech typów reakcji psychicznych w zależności od wieku9:

Syndrom braku perspektyw -  pojawia się u osób, które nie przekro
czyły 24 roku życia. Poczuciu zablokowania szans rozwoju zawodowego 
i niepewności związanej z przyszłością towarzyszy jednak na ogół wsparcie 
ze strony rodziny i pozostawanie na jej utrzymaniu.

Syndrom degradacji społecznej -  dotyczy osób między 20 a 50 ro
kiem życia. Charakterystyczne reakcje psychiczne tych osób to poczucie 
upokorzenia spowodowane koniecznością pobierania zasiłku, lęk związany 
z zagrożeniem bytu i możliwości utrzymania rodziny, izolacja, reakcje na 
zmianę pozycji społecznej.

Syndrom bezradności -  dotyczy ludzi powyżej 50 roku życia. Może spo
wodować zmianę ogólnego bilansu życiowego, reakcje depresyjne i załamanie 
zdrowia. Mimo to za szczególnie groźny z punktu widzenia konsekwencji psy
chicznych uważa się wiek średni. Choć, jak podaje R. Derbis10, o jakości życia 
decyduje przede wszystkim zadowolenie z życia rodzinnego i stan materialny 
rodziny, to brak pracy może istotnie zaburzyć te sfery. Na poczucie bezradno
ści i potencjalne zagrożenie tendencjami autodestruktywnymi wpływać też 
może fakt, że starsi częściej aniżeli młodzi dokonują wewnętrznej atrybucji 
źródeł swoich trudności, przyczynę utraty lokując w sobie.

1. Wartościowanie pracy

Zgodnie z wiedzą na temat reakcji człowieka na cenione wartości, moż
na sądzić, że im wyżej wśród różnych form swoich aktywności jednostka lo
kuje pracę, tym większe poczucie straty wiązać się będzie z jej pozbawie
niem. Wysokie wartościowanie własnej pracy i pracy w ogóle związane jest 
z poczuciem własnej wartości, samooceną. Osoby o wysokim wartościowaniu 
pracy, wiążące z pracą poczucie sukcesu, silniej reagują na jej utratę niż 
osoby, dla których praca nie stanowi takiej wartości11. Jak dalece ta ogólna 
zasada funkcjonuje w Polsce, gdzie -  z jednej strony -  ciągle jeszcze istnie
ją ślady systemu, który przyczynił się do obniżenia etosu pracy12, z drugiej 
zaś -  narastające bezrobocie czyni z niej wartość trudniej dostępną, a tym 
samym bardziej cenioną?

2. Radzenie sobie z sytuacją utraty pracy

„Czy ktoś swoją pracę lubi i ceni czy też nienawidzi, nadaje ona porzą
dek czasowy dniom, tygodniom latom; rozszerza horyzonty społeczne poza 
rodzinę i przyjaciół wzmacnia uczestniczenie w realizacji celów kolektyw
nych; określa status społeczny człowieka; wymusza zorientowane na rzeczy

9 R. Walczak, op. cit., s. 245.
10 R. Derbis, Doświadczanie codzienności, Wydawnictwo WSP, Czestochowa 2000.
11 Ibidem, s. 247.
12 A. Kalbarczyk, op. cit., s. 245.
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wistość działania”13. W zależności zatem od konstelacji obiektywnych i su
biektywnych aspektów sytuacji utraty pracy pojawią się różne sposoby ra
dzenia sobie z tym faktem. Dzieląc sposoby radzenia sobie za T. Chirkow- 
ską-Smolak na konstruktywne i destruktywne14, do tych pierwszych 
zaliczyć można te działania, które zbliżają człowieka do rozwiązania proble
mu, przy kosztach nie stanowiących zagrożenia dla jego zdrowia i życia. Są 
to zwykle działania wymagające aktywności ze strony bezrobotnego, kontro
li i odpowiedzialności za własne działania, właściwej oceny siebie i włas
nych możliwości. Reinterpretację sytuacji utraty pracy w taki sposób, by 
stanowiła ona wyzwanie i mobilizowała do działania, można uznać za przy
kład takiego sposobu radzenia sobie.

Destruktywne podejście do faktu utraty pracy nie prowadzi do pokona
nia trudności, a nawet je nasila. Do reakcji tego rodzaju należą: rezygnacja 
z działania i bierność, agresja, obwinianie siebie, obwinianie innych, uciecz
ka w zapomnienie poprzez alkohol czy używki, regresja i fiksacja (uporczy
we powtarzanie wcześniejszych, nieskutecznych sposobów zachowania).

III. UTRATA PRACY I AUTODESTRUKTYWNOŚĆ 
POŚREDNIA I BEZPOŚREDNIA

Podmiotową właściwością, która może okazać się znacząca zarówno dla 
utrzymania pracy, jak i reagowania na jej utratę, jest funkcjonowanie 
w wymiarze: „bezpieczeństwo—zagrożenie”. Mimo licznych badań dotyczą
cych związku między utratą pracy a pojawieniem się zachowań autode- 
struktywnych brak dotąd jednoznacznej odpowiedzi co do kierunku tej za
leżności. Tendencje autodestruktywne mogą przecież utrudniać znalezienie 
lub utrzymanie zatrudnienia, jak również pojawiać się na skutek kryzysu 
życiowego, którym staje się utrata pracy. Wykazano wszakże, że wśród osób 
bezrobotnych wskaźnik prób samobójczych jest wyższy15. Stwierdzono też, 
że prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez osobę bezrobotną 
jest trzykrotnie większe niż dla całej populacji. Na terenie Wielkiej Bryta
nii zatrudnienie uważano w latach 1985-1994 za istotną zmienną związaną 
z częstością samobójstw wśród mężczyzn16.

W pięcioletnich badaniach katamnestycznych przeprowadzonych w Nor
wegii w 1995 r. analizowano myśli samobójcze u osób pozbawionych pracy17. 
W miarę upływu czasu intensywność myśli tego rodzaju narastała. Po 12 
tygodniach od utraty pracy występowały one u 17% badanych; po pięciu la
tach -  u 22% osób.

13 J. Czapiński, Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Warszawa 1994, s. 58.
14 T. Chirkowska-Smolak, Zaburzenia zachowania, ich interpretacja i przeciwdziałanie u bezrobotnych, 

w: Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologiocznej, red. A. Bańka, Print-B, Poznań 1992, s. 107-109.
15 Por. R. O’Connor, N. Sheehy, Zrozumieć samobójcę, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 

2002; R. Walczak, op. cit., s. 245.
16 K. Schapira, K. Linsley, K. Kelly, Związki między wskaźnikami częstości samobójstw a czynnikami 

społecznymi i dostępnością metod popełniania samobójstwa, „Psychiatria” 2002, nr 4, s. 105 i n.
17 B. Claussen, Myśli samobójcze w grupie osób przez dłuższy czas pozostających bez pracy. Pięcioletnie 

badanie katamnestyczne, „Psychiatria” 2000, nr 2, s. 43.
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Analizy pamiętników osób bezrobotnych wykazują, że na 57 osób biorą
cych udział w tych badaniach, 27 planowało samobójstwo18. Z kolei P. Socha 
już w 1995 r., komentując doniesienia prasowe, pisał, że Polska staje się 
jednym z krajów europejskich o najwyższym wskaźniku samobójstw popeł
nianych z przyczyn ekonomicznych. „Chociaż przypadki samobójstw zdarza
ją się wśród ludzi wszelkich zawodów i we wszystkich klasach społecznych, 
wydaje się, że praca lub produktywna działalność życiowa chroni ludzi 
przed śmiercią samobójczą”19.

W cytowanych badaniach zajmowano się głównie skrajnymi przejawami 
autodestrukcji, jakimi są reakcje samobójcze. Brak natomiast badań na te
mat mniej widocznych, ukrytych jej form, które mogą znacząco utrudniać 
zarówno utrzymanie, jak i znalezienie zatrudnienia. Dla odróżnienia od sa
mobójstw i samookaleczeń (autodestruktywność bezpośrednia), tendencja 
do systematycznego, intencjonalnego podejmowania różnego rodzaju działań 
potencjalnie zagrażających życiu lub zdrowiu, opisana jest w literaturze 
psychologicznej pod pojęciem pośredniej lub chronicznej autodestruktywno- 
ści20. Miejsce tego czynnika w procesie radzenia sobie z sytuacją utraty pra
cy postanowiono sprawdzić w opisanym niżej badaniu.

IV. CEL I PROBLEM BADAŃ

Przeprowadzone badania miały na celu ukazanie związków pomiędzy 
uznanymi w literaturze przedmiotu za istotne zmiennymi osobowymi a spo
sobami radzenia sobie z sytuacją braku pracy oraz nasileniem poczucia bez
nadziejności uznanego za znaczący predyktor tendencji samobójczych w po
pulacji bezrobotnych.

Zmienne niezależne uwzględnione w badaniu to: wartościowanie pracy, 
czas pozostawania bez pracy i wiek badanych; zmienne zależne to: sposoby 
radzenia sobie i poczucie beznadziejności.

Postanowiono też ocenić znaczenie nie badanej dotąd w tej grupie osób 
tendencji do zachowań pośrednio autodestruktywnych zarówno w wyborze 
sposobów radzenia sobie z brakiem pracy, jak i do reagowania poczuciem 
beznadziejności.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oczekiwano, że:
— poczucie beznadziejności wzrastać będzie wraz z wiekiem i czasem 

pozostawania bez pracy;
— osoby przypisujące pracy wyższą wartość mogą bardziej konstruktyw

nie radzić sobie z jej utratą, mogą też jednak na ten fakt reagować 
silniejszymi, negatywnymi emocjami;

— konstruktywnemu radzeniu sobie powinno towarzyszyć mniejsze nasi
lenie poczucia beznadziejności;

18 A. Manek, Psychologiczna problematyka bezrobocia, „Przegląd Psychologiczny” 1991, nr 1, s. 137-149.
19 R. O’Connor, N. Sheehy, op. cit., s. 72.
20 A. Suchańska, Przejawy i uwarunkowania pośredniej autodestruktywności, Wydawnictwo Naukowe 

UAM, Poznań 1998.
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-  pośrednia autodestruktywność, jako tendencja do pomijania w wybo
rze zachowań potencjalnych zagrożeń, może sprzyjać destruktywnym 
sposobom radzenia sobie, a w rezultacie również wzrostowi poczucia 
beznadziejności.

1. Rodzaje i pomiar zmiennych

1.1. Strategie radzenia sobie
Wśród badanych strategii radzenia sobie z sytuacją braku pracy 

uwzględniono: logiczną analizę sytuacji, pozytywną ocenę wtórną, poszuki
wanie wsparcia i informacji, rozwiązywanie problemu, poznawcze unikanie, 
akceptację z rezygnacją, poszukiwanie alternatywnych wzmocnień, rozłado
wanie emocjonalne.

Do oceny sposobów radzenia sobie wykorzystano pozycje „Inwentarza 
reakcji radzenia sobie” opracowanego przez R. H. Moosa. Inwentarz ten 
służy do pomiaru takich strategii radzenia, jak: logiczna analiza, pozytyw
na ocena wtórna, unikanie poznawcze, poszukiwanie wsparcia, rozwiązy
wanie problemu, poszukiwanie alternatywnych gratyfikacji, akceptacja 
i rezygnacja, emocjonalne wyładowanie. Strategie w kwestionariuszu skla
syfikowane zostały według Moosa ze względu na modalność radzenia sobie 
(poznawcze, behawioralne) oraz kryterium funkcjonalne (ukierunkowanie 
strategii na rozwiązanie problemu — konfrontacyjne lub na regulację emo
cji -  emocjonalne). Poszczególne podskale można zebrać w bardziej ogólne 
kategorie21.

1. Strategie aktywno-poznawcze skoncentrowane na ocenie:
— logiczna analiza, czyli próby zrozumienia oraz wygenerowania moż

liwych rozwiązań z przewidywaniem ich konsekwencji;
— pozytywna ocena wtórna, rozumiana jako poznawcza restrukturyza

cja oraz szukanie pozytywnych aspektów sytuacji;
— unikanie poznawcze, tj. strategia skierowana na niedopuszczanie do 

realistycznego przeanalizowania sytuacji, unikanie informacji, za
przeczanie.

2. Strategie aktywno-behawioralne:
— poszukiwanie wsparcia, informacji;
— rozwiązywanie problemu;
— poszukiwanie alternatywnych gratyfikacji.

3. Strategie unikowe:
— rezygnacja, pogodzenie się z sytuacją;
— emocjonalne wyładowanie, czyli redukowanie napięcia przez ekspre

sję negatywnych emocji.
Zadaniem badanego było zaznaczenie przy każdym zdaniu, dotyczącym 

określonych strategii stopnia w jakim dotyczy ona jego osoby: „zdecydowa
nie nie” (0 punktów), „raczej nie” (1 punkt), „raczej tak” (2 punkty), „zdecy
dowanie tak” (3 punkty). Możliwa punktacja dla każdej strategii wynosiła 
od 0 do 12 punktów. Dodatkowo przeanalizowano reakcje badanych na czte

21 T. Pasikowski, Stres i zdrowie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
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ry sytuacje związane z problemami wynikającymi z braku zatrudnienia. 
Były to następujące sytuacje:

-  otrzymanie wiadomości o możliwości podjęcia pracy w sąsiedniej miej
scowości,

-  umówione spotkanie w sprawie pracy,
— niepowodzenie po kolejnej rozmowie o pracy,
— konieczność zdobycia pewnej kwoty pieniędzy wobec trudności finan

sowych rodziny.
Zadaniem osób badanych było opisanie, w jaki sposób radziły (lub radzi

łyby) sobie w wymienionych sytuacjach

1.2. Poczucie beznadziejności
W celu oceny poczucia beznadziejności zastosowano skalę beznadziejno

ści Becka22, będącą dobrym predyktorem skłonności samobójczych. Jest to 
najczęściej używane narzędzie pomiaru ogólnego poczucia beznadziejności23. 
Wśród zmiennych niezależnych wyróżniono: czynniki socjodemograficzne 
i osobowościowe, a więc wiek, wykształcenie, wartościowanie pracy, czas po
zostawania bez pracy oraz pośrednią autodestruktywność.

1.3. Wartościowanie pracy
Do opisu tej zmiennej wykorzystano siedmiopunktową skalę typu Liker- 

towskiego zakotwiczoną twierdzeniem: „Praca jest dla mnie jedną z naj
mniej ważnych spraw” (1 punkt) i „Praca jest dla mnie jedną z najważniej
szych rzeczy w życiu” (7 punktów).

1.4. Chroniczna autodestruktywność
Zmienna ta opisuje tendencje do intencjonalnego podejmowania zacho

wań potencjalnie zagrażających zdrowiu lub życiu. Do oceny nasilenia tej 
tendencji użyto Skali chronicznej autodestruktywności24. Chroniczną auto
destruktywność różni od pojedynczego zachowania autodestruktywnego 
względna trwałość w czasie i międzysytuacyjna powtarzalność, co nadaje jej 
status podmiotowej dyspozycji osobowościowej.

2. Charakterystyka grupy badanej

Badania zostały przeprowadzone wiosną 2003 r. przy współpracy Miej
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, a objęto nimi grupę 40 osób 
(21 kobiet i 19 mężczyzn). Kryterium doboru osób do badań stanowił brak 
pracy oraz wyraźnie zaznaczający się w życiu moment jej utraty, pominięto 
więc osoby, które wcześniej nie pracowały (na przykład absolwentów). Bada
nych zapewniono o anonimowości i naukowym celu badań. Wiek responden
tów mieścił się w przedziale 25-45 lat.

22 A. Aish, D. Wasserman, Does Beck ’s Hopelessness Scale Realy Measure Several Components, „Psycho
logical Medicine” 1974, z. 31, s. 367-372.

23 R. Derbis, op. cit., s. 247.
24 A. Suchańska, op. cit., s. 249.
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3. Analiza wyników

3.1. Opisowa charakterystyka zmiennych
Omówienie statystycznej analizy wyników rozpoczniemy od opisowej 

charakterystyki zmiennych, co pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy roz
kład badanych zmiennych wśród bezrobotnych odbiega od rozkładu normal
nego.

Pośrednia autodestruktywność, podobnie jak poczucie beznadziejności, 
ma w badanej grupie rozkład normalny i mieści się w przedziale wyników 
średnich. Osoby z wykształceniem podstawowym mają wskaźniki tej zmien
nej niższe niż osoby z wykształceniem zawodowym i średnim.

Podobnie przedstawia się relacja między wartościowaniem pracy a wy
kształceniem oraz poczuciem beznadziejności i wykształceniem. O dość wy
sokim wartościowaniu pracy w badanej grupie świadczy lewostronny roz
kład wyników tej zmiennej.

Osoby z wyższym wykształceniem wyżej wartościują pracę, ale też ma
ją wyższe wskaźniki pośredniej autodestruktywności i silniejsze poczucie 
beznadziejności.

3.2. Wartościowanie pracy i tendencje autodestruktywne a poczucie 
beznadziejności
Czy między poczuciem beznadziejności, wartościowaniem pracy i tenden

cją pośrednio autodestruktywną zachodzą przewidywane związki sprawdzo
no, obliczając współczynniki korelacji między tymi zmiennymi (por. tabela 1).

Tabela 1
Zestawienie korelacji między zmiennymi

Poczucie beznadziejności Wartościowanie pracy Chroniczna autodestruktywność

Wartość pracy 0,506**

Chroniczna
autodestruktywność 0,558** 0,887*

Czas bez pracy 0,005 -0,151 -0,111

Wiek 0,067 -0,092 -0,181

* -  p < 0,05; ** -  p < 0,01

Pośrednia autodestruktywność okazuje się znacząco powiązana z poczu
ciem beznadziejności w sytuacji braku pracy. Jak oczekiwano, istnieje rów
nież związek między wartościowaniem pracy i poczuciem beznadziejności. 
Wynika stąd, że im silniejsze wartościowanie pracy i im silniejsze tenden
cje autodestruktywne, tym bardziej utrata pracy zagraża poczuciem bezna
dziejności.

Wobec istotnego związku obu tych zmiennych z poczuciem beznadziejno
ści postawiono pytanie, w jakim stopniu wyjaśniają one wariancję zmiennej 
zależnej i która ze zmiennych ma tu większe znaczenie. Innymi słowy -  czy
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istnieje prawdopodobieństwo silnego zareagowania poczuciem beznadziejno
ści na skutek wysokiego wartościowania pracy, mimo braku tendencji auto- 
destruktywnych. Wyniki analizy regresji zamieszczono w tabeli 2.

Tabela 2
Analiza regresji dla zmiennej „poczucie beznadziejności”

Beta T R R2 Błąd stand.

Wartość pracy 2,287 3,130 0,453 0,205 0,731

Chroniczna autodestruktywność 0,128 4,702 0,606 0,368 0,027

Uwzględnione w równaniu regresji zmienne niezależne, tj. wartościowa
nie pracy, chroniczna autodestruktywność, wiek, czas pozostawania bez pra
cy, pleć, wykształcenie i stosowanie określonych strategii radzenia sobie 
z sytuacją pozbawienia pracy, wyjaśniają łącznie 72% zmienności zmiennej 
zależnej. Decydująca część przypada tu chronicznej autodestruktywności, 
która wyjaśnia niemal 40% wariancji poczucia beznadziejności, podczas gdy 
wartościowanie pracy wyjaśniają tylko w 21%. Zmienne pośredniczące: wiek 
i czas pozostawania bez pracy, okazały się nieistotne dla zmiennej zależnej.

3.3. Tendencje autodestruktywne a strategie radzenia sobie i poczucie bez
nadziejności

Hipotetycznie założono, że nasilenie poczucia beznadziejności, uznanego 
za wskaźnik porażki w radzeniu sobie z kryzysem utraty pracy, a zarazem 
za silny predyktor reakcji samobójczych, będzie istotnie powiązane ze spo
sobami radzenia sobie. Z kolei styl radzenia sobie powinien wiązać się 
z ogólnym funkcjonowaniem w wymiarze „bezpieczeństwo—zagrożenie”, opi
sanym pod nazwą pośredniej autodestruktywności. A oto, jak przedstawia
ją  się dane statystyczne (tabela 3):

Tabela 3
Zestawienie korelacji pomiędzy poczuciem beznadziejności 

a strategiami radzenia sobie

LA POW UP PW RP PAG AIR EW GLOB

PB -0,554** -0,605** -0,411** -0,686** 0,294 0,518** 0,127 0,323* -0,318*

w -0,307 -0,400* -0,178 -0,285 0,158 0,423** -0,046 0,143 -

CHA -0,414** -0,348* -0,236 -0,547** 0,248 0,577** -0,178 0,437** -0,219

* -  p < 0,05; ** -  p < 0,01

Objaśnienia stosowanych skrótów:

PB -  poczucie beznadziejności
W -  wartościowanie pracy
CHA — chroniczna autodestruktywność
LA -  logiczna analiza
POW- pozytywna ocena wtórna
U P - unikanie poznawcze

P W - poszukiwanie wsparcia
R P - rozwiązywanie problemu
PAG — poszukiwanie alternatywnych gratyfikacji
A iR - akceptacja i rezygnacja
EW — emocjonalne wyładowanie
GLOB -  globalny wskaźnik korzystania ze strategii
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Nasilonym tendencjom pośrednio autodestruktywnym towarzyszy stoso
wanie takich strategii radzenia sobie, jak poszukiwanie alternatywnych 
gratyfikacji i emocjonalne rozładowanie. Niskiej autodestruktywności, 
świadczącej o tendencji do ochrony i unikania zagrożeń, towarzyszy stoso
wanie innych strategii. Są to: logiczna analiza, pozytywna ocena wtórna, 
poszukiwanie wsparcia. Brak także związku między globalnym wskaźni
kiem stosowania strategii radzenia sobie, uznanym za wskaźnik konstruk
tywnego stylu radzenia sobie a pośrednią autodestruktywnością. Jednak 
osoby, które stosują węższy zakres strategii, cechuje silniejsze poczucie bez
nadziejności. Korzystanie z wielu strategii jest więc korzystne z punktu wi
dzenia reakcji na brak pracy.

Głębokość poczucia beznadziejności wydaje się znacząco powiązana z po
dobnym zbiorem strategii. Jego wzrost współwystępuje z deficytem logicz
nej analizy, pozytywnej oceny wtórnej, unikania poznawczego i z brakiem 
poszukiwania wsparcia. Preferowaniu strategii rozładowania emocjonalnego 
i poszukiwania alternatywnych gratyfikacji towarzyszy wzmożone poczucie 
beznadziejności.

Osoby cechujące się tendencją do podejmowania działań o potencjalnie 
negatywnych skutkach w przyszłości, radząc sobie z sytuacją braku zatrud
nienia, rzadziej podejmują strategie aktywno-poznawcze, rzadziej też sięga
ją po wsparcie innych osób. Strategie te silnie korelują z kolei z poczuciem 
beznadziejności, co w konsekwencji sprawia, że utrata pracy przez osoby 
charakteryzujące się wysoką tendencją autodestruktywną prowadzi do 
większego ryzyka wystąpienia depresji oraz reakcji samobójczych.

W celu bliższego przeanalizowania strategii radzenia sobie przez osoby 
o różnie nasilonej tendencji do podejmowania zachowań o potencjalnie nie
korzystnych dla podmiotu skutkach zastosowano analizę skupień metodą 
k-średnich.

Osoby ze skupienia o najniższej chronicznej autodestruktywności (skupie
nie 3) stosują mało strategii związanych z emocjonalnym wyładowaniem i po
szukiwaniem alternatywnych gratyfikacji. Częściej natomiast aniżeli osoby 
o wysokich wskaźnikach tej zmiennej poszukują oni wsparcia. Nie stwierdzo-

Tabela 4
Wyniki analizy skupień

1 2 3 Istotność

Chroniczna autodestruktywność 144-190 112-143 do 111 0,000

Logiczna analiza 6 7 9 0,080

Pozytywna ocena wtórna 4 7 8 0,084

Unikanie poznawcze 7 7 8 0,552

Poszukiwanie wsparcia 4 6 8 0,000

Rozwiązywanie problemu 8 7 6 0,427

Poszukiwanie alternatywnych gratyfikacji 10 7 5 0,003

Akceptacja i rezygnacja 5 6 7 0,241

Emocjonalne wyładowanie 8 5 5 0,027
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no żadnych istotnych związków między stosowanymi w warunkach braku 
pracy strategiami radzenia sobie a płcią. Płeć nie jest więc w tym przypadku 
znaczącą zmienną dla żadnej z uwzględnionych w badaniu strategii.

V. ANALIZA JAKOŚCIOWA WYPOWIEDZI BADANYCH

Kliniczną ilustracją analizowanego zagadnienia są też odpowiedzi bada
nych na pytanie, jak radzili (lub radziliby) sobie w czterech trudnych sytu
acjach, związanych z brakiem zatrudnienia. Z uwagi na specyficzny, otwar
ty charakter wypowiedzi wyniki zostaną omówione i przeanalizowane 
jakościowo.

Pierwsza sytuacja związana była z reakcją na wiadomość o możliwości 
podjęcia pracy w sąsiedniej miejscowości. Pytanie to dotyczy umiejętności 
znalezienia się w sytuacji tzw. bezrobocia strukturalnego, które wymaga 
dostosowania się do wymagań rynku, a co za tym idzie — dojazdów do pra
cy lub zmiany miejsca zamieszkania. Pytanie słabo różnicowało grupę. Spo
śród 32 osób, które odpowiedziały na to pytanie, większość (68%) wyraziła 
gotowość podjęcia pracy natychmiast lub pod pewnymi warunkami (13%). 
Pięć osób zareagowało jednak inaczej. Ich odpowiedzi brzmiały: „Odma
wiam, nie stać mnie”, „Biorę ją, ale myślę, że długo tam nie będę pracował”, 
„Po co się męczyć i tak mnie zwolnią”, „Myślę, że nie dam sobie rady z do
jazdami”. Znamienny jest fakt, że osoby, które udzieliły tych odpowiedzi, ce
chowały się wysokimi wynikami pośredniej autodestruktywności.

Na pytanie drugie, które dotyczyło odbycia rozmowy o pracę, przeważa
ły odpowiedzi świadczące o konstruktywnym podejściu do problemu (85%). 
Świadczyły one o gotowości przygotowania się do takiej rozmowy (24%), 
braku obaw (31%), myśleniu pozytywnym (18%), podjęciu innego zajęcia 
(12%). Pozostałe to zaabsorbowanie tematem (12%) lub brak reakcji (3%).

Odpowiedzi na pytanie trzecie (informacja o niepowodzeniu rozmowy
o pracę) również w przeważającej części wskazują na konstruktywne reak
cje: „Szukam dalej, nie załamuję się” (58%), „Bawię się ze znajomymi, szu
kam innego zajęcia” (16%). Są jednak i inne reakcje: „Jestem załamana, 
zrezygnowana” (22%), „Jestem przyzwyczajona” (3%).

Najbardziej zróżnicowane okazały się reakcje na czwartą sytuację (brak 
pieniędzy). Są to: pożyczka (41%), poszukiwanie pracy dorywczej (23%), 
„Próbuję wszystkiego” (4%), „Nie dopuszczam do tego” (4%), „Nie mogę nic 
zrobić, wszystko pójdzie na marne” (12%), „Nie wiem, co robić” (8%), „Nic 
nie robię” (8%). Osoby, które nie wiedzą, jak poradzić sobie w tej sytuacji, 
to te same, które biernie reagują na sytuację pierwszą.

VI. WNIOSKI

Analiza wyników otrzymanych w przeprowadzonych badaniach pozwala 
na sformułowanie następujących wniosków:

1. Wśród bezrobotnych, pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej są osoby chronicznie autodstruktywne.
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2. Badani w różnym stopniu radzą sobie z sytuacją pozbawienia pracy.
3. Osoby reagujące na utratę pracy głębokim poczuciem beznadziejności 

różnią się od pozostałych nasileniem autodestruktywnego stylu funk
cjonowania (pośrednią autodestruktywnością). Osoby bardziej auto
destruktywne cechuje silniejsze poczucie beznadziejności, które trak
towane jest jako miara głębokości kryzysu i czynnik ryzyka 
samobójczego.

4. Ponadto poczucie beznadziejności wśród osób pozbawionych pracy 
jest tym wyższe, im bardziej wartościują oni pracę.

5. Istnieje związek pomiędzy intensywnością poczucia beznadziejności 
a preferowanymi strategiami radzenia sobie ze stresem. Takie strate
gie jak logiczna analiza, pozytywna ocena wtórna czy poszukiwanie 
wsparcia, sprzyjają osłabieniu poczucia beznadziejności.

6. Mimo rozbieżności stanowisk co do podziału na destruktywne i kon
struktywne strategie radzenia sobie, uzyskane wyniki zdają się wy
raźnie ten podział podtrzymywać. Preferowanie takich strategii, jak 
emocjonalne rozładowanie czy poszukiwanie alternatywnych gratyfi
kacji kosztem logicznej analizy, pozytywnej oceny wtórnej czy poszu
kiwania wsparcia, wyraźnie współwystępuje z uogólnionym autode- 
struktywnym stylem funkcjonowania. Ten z kolei, jak zauważono 
wcześniej, wydaje się sprzyjać nasilonemu poczuciu beznadziejności, 
co świadczy o małej skuteczności procesu radzenia sobie.

7. Praktyczne implikacje uzyskanych wyników dotyczą w głównej mie
rze diagnozy stylu funkcjonowania osoby bezrobotnej w wymiarze 
„bezpieczeństwo—zagrożenie” i uwzględnienia tej informacji w wybo
rze i planowaniu interwencji psychologicznej. W stosunku bowiem 
do tych bezrobotnych, u których tendencje autodestruktywne osią
gają ponadprzeciętnie wysoki poziom, ogólnie stosowane strategie 
zaradcze i formy pomocy psychologicznej mogą okazać się niesku
teczne.

VII. DYSKUSJA

Kończąc, warto poddać krytycznej refleksji kilka problemów ujawnio
nych w toku przeprowadzonych badań.

Literatura dotycząca osób pozostających bez pracy jest obszerna. Uzy
skiwane w badaniach wyniki nie zawsze są spójne. Niespójności te wynika
ją z różnorodności grup badanych, stosowanych metod i procedury badaw
czej i tym samym ukazują ogromną złożoność czynników składających się 
na sposób przeżywania i radzenia sobie z kryzysem bezrobocia i na koniecz
ność dalszego poszerzania wiedzy w tym zakresie.

Wyniki naszych badań nie potwierdziły kontrowersyjnej hipotezy doty
czącej roli płci w zróżnicowaniu sposobów radzenia sobie z utratą pracy. Nie 
potwierdzono też hipotetycznie zakładanych różnic w zakresie wartościowa
nia pracy i reagowania poczuciem beznadziejności wśród kobiet i mężczyzn. 
Zatem wbrew poglądowi, że odmienność ról społecznych może spowodować
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lepsze przystosowanie kobiet do sytuacji bezrobocia25, utrata pracy nie wy
daje się dla badanych przez nas kobiet doświadczeniem mniej traumatycz
nym niż dla mężczyzn. Inna obserwacja poczyniona w toku tych badań do
tyczy strategii radzenia sobie. Współczesne stanowisko w kwestii 
skuteczności tej strategii wyraża się odchodzeniem od prób wartościowania 
tych strategii na rzecz ich dostępności i elastyczności. Istnieją jednak dane 
empiryczne przemawiające za pewnym zróżnicowaniem oceny sposobów ra
dzenia sobie26. Również wyniki naszych badań każą zachować ostrożność 
w formułowaniu zbyt kategorycznych sądów w tej kwestii. Wskazują one 
bowiem z jednej strony na relatywizm oceny strategii radzenie sobie, z dru
giej zaś na wyraźny związek określonych strategii z poczuciem beznadziej
ności i autodestruktywnością. A więc badanej przez nas grupie obniżeniu 
poczucia beznadziejności wyraźnie sprzyja pozytywna ocena wtórna, logicz
na analiza sytuacji i poszukiwanie wsparcia. Jednocześnie jednak unikanie 
poznawcze również okazuje się strategią, która pozwala lepiej radzić sobie 
z poczuciem beznadziejności, zapewne wtedy, gdy realistyczna analiza sytu
acji obiektywnie bardzo trudnej, prowadziłaby do negatywnych wniosków
i do pogłębienia uczucia beznadziejności. Redukcji poczucia beznadziejności 
nie sprzyja też emocjonalne wyładowanie. Czyżby strategia ta poprzez kon
centrację na negatywnych emocjach i ich ekspresję mogła paradoksalnie 
prowadzić do ich wzmocnienia?

Zastanawia też wyraźny związek niektórych strategii z uogólnioną ten
dencją autodestruktywną. Tendencja ta ma w badanej grupie rozkład nor
malny, nie jest więc cechą grupę tę wyróżniającą. Jednak osoby o najwyż
szych wynikach pośredniej autodestruktywności różni od pozostałych osób 
sięganie do strategii rozładowania emocjonalnego, poszukiwania alterna
tywnych gratyfikacji przy jednoczesnym unikaniu logicznej analizy, pozy
tywnej oceny wtórnej a przede wszystkim poszukiwania wsparcia.

PSYCHOSOCIAL DETERMINANTS OF REACTION TO LOSS OF EMPLOYMENT

S u m m a r y

Unemployment is a complex social problem with sociological, psychological and economic 
dimensions. Therefore, any action taken against it or focusing on limiting its consequences 
requires an interdisciplinary approach, encompassing both the social context o f the 
phenomenon and the mental conditions of handling it by an individual. The article deals with 
the latter area. The relevant literature points to the following personal variables as especially 
significant: age, sex, period of unemployment, value attached to work and the so-called 
self-destructive lifestyle (defined as the tendency to ignore the potentially negative 
consequences of actions taken). The objective of the article is to present the relations between 
these elements and the methods of coping with the lack of work and increasing sense of

25 R. Derbis, op. cit., s. 247.
26 H. Makowska, R. Poprawa, Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia, w: Podstawy 

psychologii zdrowia, red. G. Dolińska-Zagmunt, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, 
s. 71-102.
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hopelessness, in extreme cases leading to suicidal reactions in the population of the 
unemployed, registered in the Municipal Social Support Centre in the town of Żary in Poland.

The results indicate varying efficiency in the strategies of managing resignation and 
hopelessness. These feelings can be largely accounted for by such subject properties as the 
amount of value one attaches to work and self-destructive lifestyle. All the variables included 
in the regression equation, including stress management during crisis, account for 72% of 
variability of the analysed reaction to the loss of employment in the population of the 
unemployed people covered in the study. This result is also potentially applicable in practice. 
From a practical viewpoint, while designing social activities among the unemployed, 
recognition of areas reducing the efficiency of these actions and defining the group with the 
increased risk of suicide allows the application of individually adapted forms of intervention.


