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PYTANIE BADAWCZE: Jakie związki zachodzą 

między dystrybucją zasobów a preferencją strategii radze-

nia sobie ze stresem u osób pracujących w służbie zdrowia? 

 
  

METODY WYKORZYSTANE W PRACY: 

1) Metryczka, 

2) Kwestionariusz Oceny Zachowania Zasobów, 

3) Skala Strategicznego Podejścia do Radzenia Sobie, 

4) Mini-COPE, 

5) Kwestionariusz MAP. 

Badana grupa: 

Do analizy wykorzystano wyniki badań 95 osób pracujących w służbie zdrowia. Są to lekarze, 

pielęgniarki, logopedzi i psycholodzy kliniczni. 

Wiek minimalny wynosi 23 lata, zaś maksymalny 80 lat. 

Kobiety stanowiły 88,4% grupy badanej. 

Wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe posiada 80% badanej grupy. 

Większość osób badanych pracuje w szpitalach (55,8%). 

Aż 42,1% respondentów posiada dodatkowe miejsce pracy poza wskazanym w metryczce. 

Hipoteza 1.: „Strata zasobów u osób pracujących w służbie zdrowia koreluje 

pozytywnie z preferencją strategii aktywnego-antyspołecznego radzenia so-

bie ze stresem” nie potwierdziła się. Nie wykazano żadnych zależności. 

Hipoteza 2.: „Zysk zasobów u osób pracujących w służbie zdrowia koreluje 

pozytywnie z preferencją strategii aktywnego-prospołecznego radzenia sobie” 

została potwierdzona częściowo. Wykazano następujące zależności: 
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Hipoteza 3.: „Strata zasobów u pracowników służby zdrowia koreluje pozy-

tywnie z preferencją unikowych strategii radzenia sobie” potwierdziła się 

częściowo.   
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Odwracanie uwagi 

Hipoteza 4.: „Wysoki poziom zasobów wśród przedstawicieli zawodów me-

dycznych koreluje pozytywnie z zadaniowymi strategiami zaradczymi” po-

twierdziła się częściowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykazano również ujemną korelację poziomu zasobów podmiotowych z unikaniem konkurencyjnych działań 

(rho= -0,342). Oprócz tego, im wyższy poziom zasobów ogółem, tym rzadsze stosowanie strategii unikania kon-

kurencyjnych działań. 

Strata zasobów 

energii 

Strata zasobów 

materialnych 

Zażywanie substancji 

psychoaktywnych 

Strata zasobów snu 

(eksperymentalnych) 

Korzystanie z leków uspo-

kajających/nasennych 

Poziom zasobów 

WO 

Poziom zasobów 

podmiotowych 

Poziom zasobów 

stanu 

Poziom zasobów 

energii 

 

 

 

Pozytywne prze-

wartościowanie 

Hipoteza 5.: „Niski poziom zasobów u osób zatrudnionych w sektorze zdro-

wotnym koreluje pozytywnie z preferencją strategii skoncentrowanych na 

emocjach” nie potwierdziła się. Wyniki ukazują, że im wyższy poziom zaso-

bów, tym częściej stosowane są strategie skoncentrowane na emocjach.  

 
Wykazano związki: 

 Wyższy poziom zasobów koreluje z preferencją strategii poszukiwania instrumentalnego wsparcia społecznego 

(rho=0,525), poszukiwania emocjonalnego wsparcia społecznego (rho=0,500) oraz zwrotu ku religii (rho=0,280)  

 Poziom zasobów materialnych koreluje dodatnio ze strategiami poszukiwania instrumentalnego wsparcia spo-

łecznego (rho=0,405), poszukiwania emocjonalnego wsparcia społecznego (rho=0,319) oraz zwrotu ku religii 

(rho=0,216). 

 Poziom zasobów podmiotowych dodatnio koreluje z poszukiwaniem instrumentalnego wsparcia społecznego 

(rho=0,416), poszukiwaniem emocjonalnego wsparcia społecznego (rho=0,421) oraz ze zwrotem ku religii 

(rho=0,250). 

 Poziom zasobów stanu koreluje pozytywnie ze strategiami poszukiwania instrumentalnego wsparcia społeczne-

go (rho=0,485), poszukiwania emocjonalnego wsparcia społecznego (rho=0,456) oraz zwrotu ku religii 

(rho=0,289). 

 Poziom zasobów energii dodatnio koreluje z poszukiwaniem instrumentalnego wsparcia społecznego 

(rho=0,520), poszukiwaniem emocjonalnego wsparcia społecznego (rho=0,504) oraz ze zwrotem ku religii 

(rho=0,247). 

 Poziom zasobów snu (eksperymentalnych) koreluje pozytywnie ze strategiami poszukiwania instrumentalnego 

wsparcia społecznego (rho=0,213) oraz poszukiwania emocjonalnego wsparcia społecznego (rho=0,248). 

 

WNIOSKI: 
 Kontynuacja badań wśród przedstawicieli zawodów medycznych; 

 Wykorzystanie wyników badań do realizacji programów i szkoleń z zakre-

su radzenia sobie ze stresem; 

 Poszerzenie grupy badanej o inne zawody medyczne. 
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