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PRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE A STRATEGIE  
RADZENIA SOBIE Z OBCIĄŻENIEM PSYCHICZNYM  
W SYTUACJI PRACY U OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
 

1. Wprowadzenie 
 
Praca zawodowa jest istotnym elementem życia ludzi dorosłych, zarówno 

tych cieszących się pełnym zdrowiem, jak i osób niepełnosprawnych. Struktu-
ralizuje czas, zapewnia kontakt z ludźmi, umożliwia zdobywanie różnych do-
świadczeń, określa tożsamość jednostki, zmusza do kontaktu z rzeczywisto-
ścią społeczną i skłania do zachowań społecznych. Dla osób niepełnospraw-
nych to znaczenie staje się jeszcze bardziej szczególne – praca zapewnia 
bowiem niezależność osobistą i materialną, zwiększa poczucie własnej warto-
ści, przydatności społecznej, podnosi samoocenę, kompensuje ograniczenia 
wynikające z niepełnosprawności (Jagoda 1981, 1988 – za: Ochonczenko 
2007, s. 30-31; Ossowski 2004). Często staje się najważniejszym elementem 
życia w społeczeństwie. W literaturze (Barczyński, Radecki 2008; Kołaczek 
2006; Marzec 2002; Sękowski 1994) mocno podkreśla się, że praca osób nie-
pełnosprawnych stanowi ważny element ich rehabilitacji, nie tylko zapobiega 
wykluczeniu społecznemu, ale daje możliwość aktywnego uczestniczenia w 
życiu społecznym. Tymczasem w Polsce w 2006 roku, w grupie osób niepeł-
nosprawnych powyżej 15 roku życia znalazło się tylko 15 procent osób ak-
tywnych zawodowo (Grabek-Kozera 2007).  
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Odnalezienie się człowieka w otoczeniu społecznym, a więc jego przysto-
sowanie społeczne, może przybierać różne formy. Obserwując przystosowanie 
współczesnego człowieka, który żyje w dobie szybkiego rozwoju cywilizacyj-
nego i który osadzony jest w nurcie kultury heterogennej, można zauważyć, że 
jest ono bardzo złożone (Zaborowski 1980). Do sytuacji, które warunkują 
indywidualne funkcjonowanie jednostki oraz jej przystosowanie społeczne 
zalicza się sytuację pracy zawodowej, która zorganizowana w systemie spo-
łecznym, stanowi jedną z najważniejszych form aktywności ludzi w wieku 
dojrzałym (Karney 1998, Kirenko 2007). Trzeba przy tym pamiętać, że praca 
oprócz pozytywnych aspektów przynosi także napięcie, sytuacje trudne, stre-
sowe. Szczególnie widocznym staje się ten problem w przypadku osób niepeł-
nosprawnych, dla których już sam fakt niepełnosprawności jest przyczyną 
wielu utrudnień i przeżywania sytuacji stresowych w większym natężeniu niż 
przez osoby pełnosprawne (Larkowa 1987).  

Stres jest powszechnym zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi. Aktu-
alnie w literaturze, wśród definicji stresu, dominuje stanowisko relacyjne, 
ujmujące stres jako relację między człowiekiem a otoczeniem, którą osoba 
ocenia jako przekraczającą jej możliwości i zagrażającą jej dobrostanowi (La-
zarus, Folkman 1984). Proces radzenia sobie ze stresem Lazarus i Folkman 
rozumieją jako zmieniające się poznawczo i behawioralnie wysiłki, które mają 
na celu opanowanie zewnętrznych lub wewnętrznych wymagań, ocenianych 
przez osobę jako zagrażające lub przekraczające jej zasoby (za: Heszen-
Niejodek 2000, s. 476).  

Przyczyny przeżywania stresu są bardzo różne i zależne od indywidual-
nych uwarunkowań jednostki. Rozpatrując sytuację pracy zawodowej może to 
być wykonywany zawód, konieczność wchodzenia w relacje z innymi, podej-
mowanie decyzji czy brak satysfakcjonującej gratyfikacji. W literaturze (Co-
oper, Payne 1987; Karney 1998; Manek 1997; Kmiecik-Baran 2007) dokony-
wane są liczne klasyfikacje czynników stresogennych na gruncie pracy 
zawodowej. Człowiek stając w obliczu sytuacji obciążającej próbuje sobie z 
nią jakoś radzić. Zachowanie człowieka w sytuacjach trudnych, a zwłaszcza 
człowieka niepełnosprawnego, narażonego na baczne obserwacje ze strony 
otoczenia, wpływa w znaczący sposób nie tylko na osiągnięcia życiowe czy 
też efekty rehabilitacji, ale również na zatrudnienie i utrzymanie się w pracy 
(Zabłocki 1995). Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi wymaga uaktywnienia 
pewnych zachowań i wykorzystania umiejętności, które zapewnią osobie za-
spokojenie potrzeb na optymalnym poziomie i jednocześnie pozwolą na 
utrzymanie pozytywnych i zadowalających kontaktów z innymi ludźmi.  

W nawiązaniu do zarysowanej tematyki przedmiotem analiz w niniejszym 
artykule uczyniono strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym przez 
osoby niepełnosprawne oraz ich zróżnicowanie ze względu na poziom przy-
stosowania społecznego. Artykuł rozpoczyna się prezentacją kontekstu teore-
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tycznego prowadzonych badań, następnie omówione zostają: metodologia 
badań, grupa badana i wykorzystane metody. W dalszej kolejności przedsta-
wione są uzyskane wyniki oraz ich podsumowanie. 
 
 

2. Kontekst teoretyczny prowadzonych badań 
 
Stres pracy i strategie radzenia sobie z obciążeniem w sytuacji pracy 
 
Osoby niepełnosprawne aktywne zawodowo, oprócz obciążeń wynikają-

cych z braku pełnej sprawności, są także narażone na stresory zawodowe. Fakt 
niepełnosprawności stanowi czynnik powodujący, że sytuacja, w której zna-
lazł się niepełnosprawny, może stać się dla niego sytuacją trudną, a każda lub 
prawie każda sytuacja ma charakter zbliżony do sytuacji zadaniowej (Larkowa 
1987). 

Jak wynika z badań Ostrowskiej, Sikorskiej i Sufina (1994) do najważ-
niejszych trudności wynikających z niepełnosprawności należą: utrudnienia 
bądź całkowita niemożność wykonywania podstawowych czynności oraz 
przeszkody związane z dostępem i uzyskaniem pomocy rehabilitacyjnej. Oso-
by niepełnosprawne doświadczają także trudności zawodowych zarówno na 
etapie poszukiwania pracy, jak też podczas jej wykonywania. Z wszystkimi 
wymienionymi sytuacjami wiążą się najczęściej problemy materialne. Dodat-
kowo „sferą konfliktotwórczą w pracy stają się, w przypadku zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, sytuacje, kiedy osoby te pobierają renty inwalidzkie. 
Generalne odczucie, że niepełnosprawni powinni pracować zawodowo – 
przede wszystkim ze względu na integracyjne i rehabilitacyjne walory pracy – 
ulega osłabieniu w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna staje się konkurentem 
na rynku pracy. Poczucie konkurencyjności niepełnosprawnych nie jest niwe-
lowane przez dość wyraźne przeświadczenie, że ich szanse na osiąganie atrak-
cyjnych pozycji zawodowych czy awansu są mniejsze, niż ma to miejsce w 
przypadku pełnosprawnych pracowników. Świadomość pewnej dyskryminacji 
w tym względzie jest szczególnie wyraźna wśród osób wyżej wykształconych” 
(Ostrowska 1994, s. 108). 

Wiele osób podejmuje pracę daleką od tej, o której marzą. W przypadku 
osób niepełnosprawnych, z powodu niedostępności pewnych zawodów oraz 
istnienia barier psychospołecznych, decyzja o podjęciu pracy jest często po-
dyktowana samym faktem zaistnienia takiej możliwości. Niezbędną wtedy 
okazuje się umiejętność znalezienia elementów wartościowych w danej pracy. 
W przypadku, gdy praca bardzo odbiega od oczekiwań osoby może wzrastać 
wobec niej niechęć, a przystosowanie do niej może być wręcz niemożliwe 
(Sękowski 2001). W sytuacji zbyt dużej rozbieżności pomiędzy poziomem 
stymulacji dostarczanej przez środowisko pracy a poziomem optymalnym dla 
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danej osoby, mechanizmy adaptacyjne nie są w stanie zapewnić funkcjonalnej 
regulacji, tzw. regulacji aktywnej. Z drugiej strony wiele osób niepełnospraw-
nych cechuje się nastawieniem lękowym wobec świata. W ich podejściu do 
rynku pracy najważniejszy element stanowi stabilizacja ekonomiczna i samo 
podjęcie się pracy, co często oceniane jest jako zbyt ryzykowne i obciążające, 
gdyż grozi np. utratą świadczeń rentowych na rzecz niepewnej pracy (Grabek-
Kozera 2007). Pracy wielu osób niepełnosprawnych towarzyszy też brak po-
czucia pewności zatrudnienia (Kołaczek 2006). 

„Zakłócenie lub brak równowagi między podmiotem, a jego środowi-
skiem pracy może wynikać z różnych przyczyn tkwiących bądź w pracowni-
ku, bądź w szeroko rozumianych warunkach pracy” (Larkowa 1987, s. 275). 
Stan taki nie zapewnia osobie ochrony organizmu przed zbyt dużym obciąże-
niem. Wymieniane przez autorkę przyczyny tkwiące w samym pracowniku to: 
negatywna postawa wobec pracy, istotne obniżenie aktywności, brak poza-
ekonomicznej motywacji do pracy, zbyt niska odporność na stres i frustrację, 
brak umiejętności odpowiedniego zachowania się w sytuacjach trudnych i 
stresowych. Dodatkowym obciążeniem dla osób niepełnosprawnych jest także 
to, że z powodu specyfiki ich funkcjonowania oraz na skutek stereotypów 
społecznych postrzegane bywają jako pracownicy trudni, często niepożądani 
(Lipińska-Lokś 2007). Splot tych czynników może doprowadzić do poczucia 
frustracji, a co za tym idzie – do negatywnego nastawienia do rzeczywistości, 
innych ludzi czy własnej osoby. W takiej sytuacji łatwo dochodzi do pogor-
szenia stosunków z otoczeniem (Larkowa 1987). A przecież dobre relacje z 
innymi w zakładzie pracy, uznanie ze strony współpracowników i przełożo-
nych są niezwykle istotne dla pracowników – pozwalają doświadczać poczu-
cia przynależności i możliwości znalezienia oparcia (Sękowski 2001). 

Larkowa (1987, s. 276-277) na podstawie badań pracowników niepełno-
sprawnych źle przystosowanych do pracy stwierdziła u nich występowanie 
następujących objawów: 
1) Obniżenie aktywności i motywacji do pracy;  
2) Deformacja postawy wobec pracy;  
3) Obniżenie ogólnej tolerancji na sytuacje trudne;  
4) Deformacja obrazu rzeczywistości, siebie i innych, zwłaszcza częstsza 

negatywna ocena warunków i wymagań sytuacji pracy oraz własnych 
możliwości zawodowych;  

5) Pogorszenie stosunków z otoczeniem, a zwłaszcza z przełożonymi, 
wpływające na niższą ocenę niepełnosprawnych pracowników i ich pracy;  

6) Pogorszenie stanu zdrowia.  
Autorka ta dodaje także, że funkcjonowanie niepełnosprawnego pracow-

nika w środowisku pracy zależy od efektywności wzajemnego wpływania na 
siebie środowiska, cech osobowości pracownika oraz jego cech temperamen-
talnych. Gdy występują zbyt duże rozbieżności między warunkami środowi-
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ska, a właściwościami i potrzebami podmiotu równowaga nie zostaje osiągnię-
ta, a pracownik doświadczając nadmiernego napięcia, może popaść w rezy-
gnację. 

Zdrowie psychiczne pozostaje w bezpośrednim związku z warunkami 
pracy. Gdy są one niesprzyjające (wykonywanie pracy w pośpiechu, wkłada-
nie w nią dużego wysiłku, praca w godzinach nadliczbowych i niedogodnych 
dla pracownika) pracownik narażony jest na doświadczanie obciążenia psy-
chicznego, niezadowolenia i zmęczenia (Cooper, Payne 1987). Jednak czynni-
kiem wywołującym stres, ważniejszym jeszcze niż warunki pracy, jest prze-
ciążenie pracą. Może ono mieć charakter ilościowy (za dużo pracy) lub 
jakościowy (praca nieadekwatna do możliwości pracownika, za trudna). W 
obu przypadkach przeciążenie wywołuje następujące symptomy napięcia psy-
chicznego i fizycznego: niezadowolenie z pracy, napięcie, niskie poczucie 
własnej wartości, poczucie zagrożenia, zakłopotanie oraz zwiększony poziom 
cholesterolu we krwi i przyspieszone tętno (Sikora 2000). 

Według Lazarusa i Folkman (1984) stresem jest określona relacja między 
człowiekiem a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca 
lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi (za: Heszen-
Niejodek 2000, s. 470). W tej definicji, mającej charakter relacyjny, ważnym 
jest fakt, że to ocena podmiotu decyduje o uznaniu sytuacji za stresową. Defi-
nicja ta odzwierciedla także relacje pomiędzy pracownikiem a otoczeniem. Jak 
podaje Kmiecik-Baran (2007), stres w pracy najczęściej jest określany jako 
fizyczna i emocjonalna reakcja organizmu na wymagania i warunki, które nie 
pokrywają się z możliwościami, zasobami i potrzebami pracownika.  

Stres pracy jest zjawiskiem powszechnym, zasadniczo dotyczy wszyst-
kich pracowników. W krajach Unii Europejskiej jest lokowany jako drugi, po 
bólach pleców, problem zdrowotny pracowników (Kmiecik-Baran 2007). Wy-
darzenia lub okoliczności związane z pracą, które sprawiają, że pracownik ma 
poczucie, że wymagania przerastają jego możliwości radzenia sobie nazywa 
się stresorami. Cechą wspólną wszystkich stresorów jest ich powszechność w 
życiu człowieka. Niektórzy ludzie łatwo im się poddają, nie potrafią przyj-
mować konstruktywnej strategii obronnej. Inni potrafią dobrze radzić sobie ze 
stresorami i wykazują dużą odporność na ich działanie (Plopa 1996). Do gru-
py stresorów związanych z pracą zalicza się: stresory bezpośrednio związane z 
daną pracą, stresory powstające na skutek organizacji pracy, stresory wynika-
jące z nadmiernych wymagań oraz te związane z czynnikami podmiotowymi, 
na przykład stan zdrowia, relacje z innymi osobami itp. (Kmiecik-Baran 
2007).  

Radzenie sobie ze stresem określa jaką aktywność podejmuje jednostka w 
obliczu stresorów. Może ono być rozpatrywane jako: proces, strategia i styl. 
Mówiąc o procesie bierze się pod uwagę całość aktywności podejmowanej 
przez człowieka w sytuacji stresowej. Tak rozumiane radzenie sobie ze stre-
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sem jest złożone, dynamiczne i zmienne w wymiarze czasowym. Na złożoną 
strukturę procesu składają się mniejsze jednostki zwane strategiami radzenia 
sobie. Styl stanowi charakterystyczny dla jednostki zbiór strategii radzenia 
sobie, które uruchamiane są w konfrontacji z konkretną sytuacją stresową 
(Heszen-Niejodek 1996, 2000). Lazarus i Folkman (1984) rozumieją proces 
radzenia sobie ze stresem jako zmieniające się poznawczo i behawioralnie 
wysiłki, które mają na celu opanowanie zewnętrznych lub wewnętrznych wy-
magań ocenianych przez osobę jako zagrażające lub przekraczające jej zasoby 
(za: Heszen-Niejodek 2000, s. 476). Zasoby zaś według Lazarusa i Folkman 
(1884) to: (1) Zdrowie i energia, wzmacniające wysiłki podjęte w celu upora-
nia się ze stresem; (2) Pozytywne przekonania, dające nadzieję, że sytuacja 
jest pod kontrolą, a człowiek może na nią skutecznie wpływać; (3) Zdolność 
rozwiązywania problemów, czyli umiejętność poszukiwania informacji, anali-
zowania, wybierania właściwych planów działania; (4) Zdolności społeczne, 
rozumiane jako umiejętności komunikowania się i zachowania w sposób sku-
teczny i zgodny z normami (za: Ogińska-Bulik, Kaflik-Pieróg 2006, s. 81). 
Radzenie sobie ze stresem można ujmować na trzy sposoby: jako pojedyncze 
zachowanie w konkretnej sytuacji stresowej; jako predyspozycję do reagowa-
nia w specyficzny sposób w sytuacjach stresowych oraz jako ciąg zachowań 
(Oleś 1996, s. 250). 

Manek (1997) podaje, że radzenie sobie można rozpatrywać jako wysiłek 
podejmowany przez człowieka w celu sprostania wymaganiom zewnętrznym 
lub wewnętrznym. Wybór strategii zależy od trzech grup czynników: od moż-
liwości człowieka, od tego, czy sytuacja spostrzegana jest jako naprawdę 
trudna oraz od obecności innych ludzi w danej sytuacji i ich gotowości do 
wspierania i wspomagania jednostki w jej zmaganiach z trudnościami. 

Lazarus (1980) wyróżnia dwie funkcje radzenia sobie z obciążeniem psy-
chicznym: radzenie instrumentalne czyli kształtowanie relacji stanowiącej 
istotę transakcji stresowej oraz radzenie sobie z własnymi emocjami (za: He-
szen-Niejodek 1996, s. 33). Wśród strategii radzenia sobie Lazarus i Folkman 
(1984) wyróżniają sposoby zorientowane problemowo i emocjonalnie. Wśród 
tych skoncentrowanych na problemie znajdują się: strategia konfrontacyjna, 
która polega na obronie własnego stanowiska i walce o to, co się chce osią-
gnąć oraz planowe i systematyczne rozwiązywanie problemu. Wśród strategii 
ukierunkowanych na emocje autorzy ci wymieniają: dystansowanie się, unika-
nie, samoobwinianie, samokontrolę, poszukiwanie wsparcia społecznego, po-
zytywne przewartościowanie (za: Oleś 1996, s. 251-252). 

Każdy człowiek charakteryzuje się inną tolerancją na stres i dlatego po-
szukuje takich strategii, by w swojej sytuacji jak najefektywniej radzić sobie z 
obciążeniem psychicznym. Można więc powiedzieć, że radzenie sobie ze stre-
sem ma na celu przystosowanie się do sytuacji, która spotyka osobę. General-
nie, lepiej służą temu strategie zorientowane problemowo niż emocjonalnie. 
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Osoba, która aktywnie zmaga się z sytuacją trudną, może doprowadzić albo do 
zlikwidowania źródła stresu, albo zminimalizowania siły jego wpływu. Pozy-
tywne rozwiązanie problemu zwiększa poczucie sprawczości i własnej warto-
ści. Na dużo mniejsze efekty można liczyć w przypadku radzenia sobie ze 
stresem za pomocą wycofywania się, zaprzeczania czy wypierania (Oleś 
1996). Jak podkreśla m.in. Heszen-Niejodek (1996) podstawą do efektywnego 
radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, a przez to odzyskiwanie dobrego samo-
poczucia, jest aktywny tryb życia i zadaniowe podejście do radzenia sobie z 
obciążeniami.  

Praca zawodowa, obok niezaprzeczalnych korzyści, przynosi także sytu-
acje, będące w ocenie pracownika obciążające, przekraczające jego zasoby, a 
nawet zagrażające jego dobrostanowi. W przypadku sytuacji pracy osób nie-
pełnosprawnych wyróżnić można dodatkowe elementy stanowiące obciążenie 
i utrudnienia, na przykład sam fakt niepełnej sprawności. Na to jak osoby nie-
pełnosprawne radzą sobie z obciążeniem psychicznym pracą ma wpływ wiele 
czynników, w tym także te związane z funkcjonowaniem społecznym osoby. 
Ciekawym zatem staje się zagadnienie radzenia sobie z obciążeniem psy-
chicznym w pracy w kontekście przystosowania społecznego. Charakterystykę 
tego czynnika zaprezentowano poniżej.  

 
 
Przystosowanie społeczne osób niepełnosprawnych 
 
Pojęcie przystosowania pojawia się często w literaturze z zakresu psycho-

logii, socjologii i pedagogiki. Trudno jednak o ścisłą definicję tego terminu, 
ze względu na fakt, że poszczególni autorzy rozpatrują zjawisko przystosowa-
nia, kładąc nacisk na różne jego aspekty. W najbardziej ogólnym znaczeniu 
przystosowanie odnosi się do relacji, jakie zachodzą między jednostką a śro-
dowiskiem, w którym ona żyje (Jackowska 1980). Próbując dokonać systema-
tyzacji, w zakresie tematyki przystosowania, można oprzeć się na podziale na 
trzy grupy definicji, rozpatrujących przystosowanie w kategoriach: adaptacji 
organizmu, zaspokajania potrzeb oraz podejmowania aktywności w grupie 
społecznej (Sękowska 1991). 

Definicje z pierwszej z wymienionych grup akcentują związek procesu 
przystosowania z dopasowywaniem, adaptacją. Jak podaje Tomaszewski 
(1975) pojęcie przystosowania zaczerpnięte jest z nauk biologicznych i ozna-
cza dokonywanie zmian przez organizm w celu dopasowania się do stanu oto-
czenia. Autor ten wyjaśnia, że pojęcie przystosowania można też stosować 
mając na uwadze regulowanie przez człowieka jego wzajemnych stosunków z 
otoczeniem społecznym. 

Druga grupa definicji podkreśla znaczenie aktywności osoby w zakresie 
zaspokajania potrzeb. W tym kontekście jednostka przystosowana to taka, 
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która posiada możliwości pełnego zaspokajania potrzeb w określonym środo-
wisku, nie tylko przez bierne do niego dopasowanie, ale również poprzez or-
ganizowanie, kształtowanie i wpływanie na otoczenie. Takie postępowanie 
warunkuje rozwój osobowości jednostki i właściwe funkcjonowanie w grupie 
społecznej. Osoba przystosowana zdobywa orientację we własnych dyspozy-
cjach oraz w otaczających warunkach środowiska społecznego, a zdobyta 
wiedza pozwala jej na podjęcie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb. 
Osiągnięcie równowagi między potrzebami człowieka, a wymogami otoczenia 
decyduje o przystosowaniu (Jackowska 1980).  

Trzecia z grup definiujących zjawisko przystosowania koncentruje się na 
wyznaczniku przystosowania jakim jest funkcjonowanie w grupie społecznej. 
Przystosowaniem określa się w tym nurcie postępowanie zgodne z normami 
przyjętymi w danej społeczności. Funkcjonowanie człowieka dorosłego jest 
uzależnione od jego uczestnictwa w działalności grup zawodowych, towarzy-
skich, organizacji społecznych i politycznych. Wpływ tych środowisk może 
być pozytywny bądź negatywny, może przyczyniać się do dobrego lub złego 
przystosowania społecznego (Skorny 1989). Dobrze przystosowana osoba 
wnosi do swego środowiska inicjatywę, umożliwiającą udział w aktywności 
innych ludzi i optymalny rozwój własnej osobowości (Bruce 1962). 

Ujęciem łączącym w sobie elementy definicyjne z drugiej i trzeciej grupy 
pojęć jest koncepcja Gough’a (1957), w której przystosowanie jest oparte na 
analizie zachowania społecznego osoby. Autor ten ujmuje przystosowanie 
jako cechy kontaktów interpersonalnych, jakie jednostka podejmuje i zdolna 
jest nawiązać ze swoim otoczeniem. O jednostce dobrze przystosowanej mó-
wić można, gdy reprezentuje ona zachowania zapewniające jej zaspokojenie 
potrzeb na optymalnym dla niej poziomie i jednocześnie pozwala na utrzyma-
nie pozytywnych i zadowalających ją kontaktów z innymi ludźmi (Polakowski 
1976). Poprawne kontakty międzyludzkie umożliwiają prawidłowe zaspokaja-
nie potrzeb człowieka i wpływają korzystnie na stan zdrowia oraz sprawność 
działania (Skorny 1976). Opierając się na takim rozumieniu przystosowania 
Gough (1957) opracował metodę CPI (California Psychological Inventory) do 
badania przystosowania społecznego. Wyróżnił cztery kategorie cech, które 
jego zdaniem są kluczowe dla określenia przystosowania społecznego osoby. 
Kategorie te stanowią: pierwsza – miarę zrównoważenia, wpływu na innych i 
pewności siebie, druga miarę uspołecznienia, dojrzałości i odpowiedzialności, 
trzecia miarę powodzenia i wydajności umysłowej oraz czwarta miarę sposobu 
myślenia i typu zainteresowań (za: Płużek 1968, s. 9-15). 

Kołodziej (1973) podaje, że przystosowanie społeczne polega na zaspoka-
janiu potrzeb psychiczno-społecznych jednostki w wyniku działań w grupie. 
Osoba dobrze przystosowana to taka, której interesy nie są sprzeczne z celami 
grupy i jednocześnie działalność grupy umożliwia realizację celów jednostki. 
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Zdaniem Kołodzieja (1973, s. 173-174) istnieją cztery podstawowe grupy 
przejawów przystosowania: 
1) Realistyczna percepcja życia, na którą składają się m.in. świadomość 

własnych braków i podchodzenie do nich w sposób realistyczny, zdawanie 
sobie sprawy z nieuchronności niektórych trudności w życiu osobistym i spo-
łecznym; 
2) Dojrzałość emocjonalna, czyli obiektywne podejście do własnych pro-

blemów, umiejętność akceptowania częściowych porażek, równowaga emo-
cjonalna; 
3) Dojrzałość społeczna; 
4) Efektywne i społecznie akceptowane zachowania. 

Zachowanie społeczne człowieka jest regulowane przez zasady i normy 
wzajemnego współżycia. W trakcie rozwoju osoba uczy się efektywnych spo-
sobów zachowania, w tym także zachowania społecznego. Dzięki zaś naby-
wanym społecznie czynnościom, osoba przystosowuje się do życia wśród in-
nych (Toeplitz-Winiewska 1979).  

Według Kołodzieja (1973) istnieją dwie podstawowe grupy czynników 
warunkujących dobre przystosowanie społeczne. Są to: cechy osobowości 
danej jednostki oraz postawy przejawiane przez innych ludzi wobec niej. W 
zakresie pierwszej kategorii bardzo istotną jest pozytywna samoocena; zarów-
no bardzo niska, jak i zbyt wysoka samoocena wiążą się ze złym przystoso-
waniem. Przebieg procesu społecznego jakim jest kształtowanie się samooce-
ny zależy od określonych warunków społecznych, w tym przede wszystkim od 
interakcji doświadczanych w różnych grupach społecznych oraz od wpływu 
osób znaczących. W zakresie drugiej kategorii największe znaczenie mają 
postawy akceptacji i szacunku ze strony innych ludzi oraz postawy nagradza-
jące. Te ostatnie stanowią jeden z warunków odnoszenia sukcesów w kontak-
tach społecznych. 

W przypadku osób niepełnosprawnych, w zależności od typu, rodzaju i 
stopnia nasilenia niepełnosprawności, często dostrzec można ograniczenie 
osobistej niezależności w wielu dziedzinach życia. Wyraźne odczuwanie bra-
ku sprawności stanowi przyczynę niezaspokojenia wielu potrzeb, trudności w 
kształtowaniu realnego obrazu siebie, a także stosowania mechanizmów 
obronnych (Sękowska 1991). W wyniku tych problemów mogą pojawić się 
trudności w zakresie przystosowania społecznego.  

Przystosowanie społeczne osoby niepełnosprawnej zależy od wielu czyn-
ników, zarówno tych związanych z własną osobą, na przykład akceptacja nie-
pełnosprawności, jak i społecznych, na przykład wsparcie rodziny. Niezbęd-
nym warunkiem dobrego przystosowania społecznego jest, w sytuacji osób 
niepełnosprawnych, pogodzenie się z faktem niepełnosprawności czyli, jak 
wskazują różni autorzy (Zabłocki 2000, Larkowa 1987), przystosowanie do 
niepełnosprawności. Jednym z podstawowych czynników wpływających na to 
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przystosowanie jest wiek pojawienia się niepełnosprawności oraz jej stopień. 
Jak podają badacze tego zjawiska (Sękowska 1991; Zabłocki 1995, 2000) du-
żo trudniejszą, pod względem adaptacyjnym, jest nagła utrata sprawności. 
Wiąże się ona z przeżywaniem silnego napięcia emocjonalnego, stresu oraz 
lęku. Dużo mniej gwałtowne są reakcje psychologiczne na niepełnosprawność 
wrodzoną lub powstałą we wczesnym dzieciństwie. Występujące niekiedy 
sytuacje krytyczne mają swoje źródło raczej w negatywnych postawach rodzi-
ny, osób z otoczenia czy długotrwałej hospitalizacji. Jak podkreśla Zabłocki 
(2000, s. 60), „dziecko reaguje i przystosowuje się do inwalidztwa łatwiej niż 
osoba dorosła. U dziecka, którego sposób zachowania nie jest jeszcze ukształ-
towany, procesy przystosowawcze zachodzą łatwiej niż u człowieka dorosłe-
go, którego przyzwyczajenia i sposób życia są już zbyt dobrze utrwalone i 
któremu trudno przyjąć inny sposób postępowania”. 

Zdania badaczy na temat wpływu stopnia i zakresu niepełnosprawności 
na przystosowanie społeczne są podzielone. Zabłocki (2000) zauważył, że 
niektórzy autorzy sądzą, iż im większa niepełnosprawność tym trudniej oso-
bom ją akceptować, czyli osiągać dobre przystosowanie. Inni podkreślają, że 
im większy zakres niepełnosprawności tym gorsze przystosowanie. We 
„Wprowadzeniu do rewalidacji” Zabłocki, dokonując podsumowania badań 
dotyczących uwarunkowań przystosowania, podaje, że nie istnieje związek 
miedzy rodzajem niepełnosprawności, a dobrym czy złym przystosowaniem. 
Znaczące jednak okazują się okoliczności w jakich osoba nabyła niepełno-
sprawność – „przystosowanie jest nieco inne z uwagi na motywy i znaczenie 
inwalidztwa tak dla samej osoby poszkodowanej jak i dla społeczeństwa” (Za-
błocki 2000, s. 59). Ważną rolę odgrywa też model osobowości posiadany 
przed utratą sprawności. Osoba, której odpowiadała zależność od innych przy-
stosuje się łatwiej niż osoba, która prowadziła wcześniej niezależny tryb ży-
cia. Larkowa (1987) bardzo wyraźnie podkreśla, że jednym z podstawowych 
warunków dobrego przystosowania psychicznego, społecznego i zawodowego 
osoby niepełnosprawnej jest osiągniecie równowagi między zależnością i nie-
zależnością od innych. Wraz z uświadomieniem sobie swojej zależności od 
otoczenia, wynikającej z faktu ograniczonej sprawności, konieczne jest dąże-
nie do pewnej niezależności gwarantującej osobistą autonomię. 

Jak podkreśla Gorczycka (1981) lepiej przystosowane są osoby zamężne i 
żonaci niż osoby stanu wolnego. Autorka wnioskuje, że założenie własnej 
rodziny uaktywnia osobę, czyniąc ją odpowiedzialną za losy innych, co z kolei 
wpływa w sposób motywujący na dążenie do niezależnego działania, w tym 
zdobycia zawodu i pracy.  

Na funkcjonowanie społeczne osoby niepełnosprawnej niewątpliwy 
wpływ ma również poznawczy obraz swojego położenia w relacji do innych 
osób. Obraz ten może być adekwatny w stosunku do rzeczywistości, a to daje 
szanse na prawidłowe zachowania, rozwój oraz wykorzystywanie możliwości. 
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„Szczere i śmiałe stawianie czoła rzeczywistości, konfrontacja z aktualnymi 
warunkami swojego otoczenia i uświadamianie sobie, jakie są własne aktualne 
możliwości, to najważniejsza cecha charakterystyczna adekwatnego przysto-
sowania osobistego” (Bruce 1962, s. 101). Warto podkreślić, że przystosowa-
nie społeczne opiera się na przystosowaniu osobistym i zależy m.in. od we-
wnętrznego dynamizmu jednostki, od sfery percepcji, emocji i uczuć 
(Kołodziej 1973). Gdy obraz własnej sytuacji oraz pozycji w środowisku jest 
nieadekwatny może stać się źródłem niewłaściwych zachowań, pogłębiać ist-
niejące problemy oraz stawać się przyczyną nowych trudności (Larkowa 
1987). 

Wspominana już Gorczycka (1981) wskazuje też, że bardzo ważną funk-
cję w kształtowaniu się zachowań przystosowawczych spełnia akceptacja nie-
pełnosprawności przez bliższe (na przykład rodzina) i dalsze środowisko danej 
osoby. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez autorkę, grupy społeczne, 
z którymi osoba niepełnosprawna jest związana silnymi więzami łatwiej ak-
ceptują fakt braku pełnej sprawności, niż ludzie którzy z osobą niepełno-
sprawną spotykają się sporadycznie i są z nią związane wyłącznie formalnymi 
więzami. Dobremu przystosowaniu służy także posiadanie wykształcenia, 
zawodu i pracy. 

Utrudnieniem w osiąganiu dobrego przystosowania są, funkcjonujące w 
społeczeństwie i generujące niewłaściwe zachowania, stereotypy i uprzedzenia 
dotyczące niepełnosprawnych (Śliwak 2007). „Brak akceptacji społecznej 
osób niepełnosprawnych i ich zachowania, odbiegającego niekiedy od przyję-
tych standardów, utrudnia im życie i akceptację samych siebie jako jednostek 
z niepełną sprawnością, co może wywoływać nowe, przykre napięcia emocjo-
nalne. Eskalacja tego rodzaju trudności może powodować bądź wzmożenie 
wysiłków w celu ich przezwyciężenia, bądź zaniechanie działań, apatię i de-
presję, bądź reakcje wycofywania się z kontaktów z innymi ludźmi, bądź też 
postawy agresywne, roszczeniowe lub obronne wobec otoczenia i nawarstwia-
nie się nowych trudności” (Larkowa 1987, s. 6-7). Na podobne trudności, któ-
re mogą wystąpić w przypadku nieprzystosowania u osób niepełnosprawnych 
wskazuje Zabłocki (1995, 2000). Wymienia m.in. wycofywanie się, izolację, 
unikanie pokonywania trudności, zastępcze formy zachowania się, kompensa-
cję i regresję. Kołodziej (1973) do tej listy dodaje jeszcze: nadmiernie kry-
tyczny stosunek do innych ludzi oraz reakcje buntu. Dobre przystosowanie 
natomiast daje szanse na rozwój oraz wpływa na osiąganie właściwego po-
ziomu integralności osobowości. Jak podaje Larkowa (1987) osoby dobrze 
przystosowane do życia i pracy to jednostki aktywne, z inicjatywą, starające 
się wykorzystywać swoje własne możliwości, dążące do wytyczonych celów. 

Wracając do klasyfikacji zasobów sprzyjających radzeniu sobie ze stre-
sem, autorstwa Lazarusa i Folkman (1884), warto skupić się na wymienionych 
przez nich na czwartym miejscu zdolnościach społecznych, rozumianych jako 
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umiejętności komunikowania się i zachowania w sposób skuteczny i zgodny z 
normami. Idąc za myślą tychże autorów przystosowanie społeczne można 
więc określić jako jeden z zasobów, mający wpływ na funkcjonowanie osoby 
w środowisku społecznym, w tym także zawodowym, i, co ważne, mający 
wpływ na to, jak osoba radzi sobie z obciążeniem psychicznym w pracy. 

 
 

3. Metodologia badań własnych 
 

Opierając się na powyższych faktach przedmiotem zainteresowań uczy-
niono strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w sytuacji pracy 
przez osoby niepełnosprawne oraz ich zróżnicowanie ze względu na poziom 
przystosowania społecznego. Analizowany problem został sformułowany na-
stępująco: Jak poziom przystosowania społecznego różnicuje strategie radze-
nia sobie z obciążeniem psychicznym w sytuacji pracy u osób niepełnospraw-
nych? Do tak postawionego problemu skonstruowano problematykę 
szczegółową:  
– Jakie strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w sytuacji pra-

cy stosują osoby niepełnosprawne z niskim poziomem przystosowania spo-
łecznego?  
– Jakie strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w sytuacji pra-

cy stosują osoby niepełnosprawne z wysokim poziomem przystosowania spo-
łecznego?  
– Czy różnice między strategiami stosowanymi przez osoby z niskim i wy-

sokim poziomem przystosowania społecznego są istotne statystycznie?  
Przedstawiony problem i problematyka implikują hipotezę:  
Przystosowanie społeczne jest zmienną istotnie różnicującą strategie ra-

dzenia sobie z obciążeniem psychicznym w sytuacji pracy osób niepełno-
sprawnych.  

Badaniami objęte zostały osoby niepełnosprawne, które uczestniczyły w 
szkoleniach informatycznych (operator komputera, obsługa księgowa i kadro-
wa firm, administracja sieciami oraz zaawansowane graficzne techniki kom-
puterowe) przygotowujących do podjęcia telepracy. Szkolenie trwało 12 mie-
sięcy. Uczestnikami badań było 46 osób, w tym 41,3 % kobiet i 58,7 % 
mężczyzn.  

W badaniach wykorzystano następujące metody: 
– dla określenia przystosowania społecznego – Inwentarz Psychologiczny 

CPI (California Psychological Iventory) Harrisona G. Gough’a; 
– dla określenia strategii radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w sy-

tuacji pracy – Kwestionariusz AVEM Tatiany Rongińskiej i Wernera A. Gaidy. 
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CPI (California Psychological Iventory)  
Składa się z 480 pytań. Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze 

stwierdzeń, odnotowując, czy w odniesieniu do niej jest to prawda (P lub +) 
czy fałsz (F lub –). Wszystkie pytania Inwentarza CPI składają się na 18 skal 
mierzących 18 wymiarów osobowości. Skale są dwubiegunowe. Przeciwstaw-
ne bieguny są określane przez wysokie i niskie wyniki w skali (za: Polakowski 
1976, s. 39). Gough pogrupował 18 skal w 4 kategorie: 
– Pierwsza, obejmująca skale: Dominacja (Do), Ambicja (Cs), Towarzy-

skość (Sy), Swoboda towarzyska (Sp), Poczucie własnej wartości (Sa) oraz 
Dobre samopoczucie (Wb). Kategoria ta stanowi miarę zrównoważenia, 
wpływu na innych i pewności siebie; 
– Druga, obejmująca skale: Odpowiedzialność (Re), Uspołecznienie (So), 

Opanowanie (Sc), Tolerancja (To), Chęć podobania się (Gi) oraz Typowość 
(Cm). Kategoria ta stanowi miarę uspołecznienia, dojrzałości i odpowiedzial-
ności; 
– Trzecia, obejmująca skale: Powodzenie przez konformizm (Ac), Powo-

dzenie przez niezależność (Ai) oraz Wydajność umysłowa (Ie). Kategoria ta 
jest miarą powodzenia i wydajności umysłowej; 
– Czwarta, obejmująca skale: Wnikliwość psychologiczna (Py), Rzutkość 

(Fx) oraz Kobiecość (Fe). Kategoria ta jest miarą sposobu myślenia i typu 
zainteresowań (Płużek 1968, s. 9-16; Gough 1987, s. 6). 

Dzięki analizie rozkładu wyników poszczególnych skal CPI można oce-
nić przystosowanie społeczne osoby. Dodatkowo – analiza uwzględniająca 
konfiguracje i interakcje wszystkich 18 skal Inwentarza CPI pozwala na okre-
ślenie w jakich dziedzinach osoba badana wykazuje dobre, a w jakich złe 
przystosowanie. Umożliwia również wyróżnienie charakterystycznych cech 
osobowości i ocenę integracji osobowości badanego (Płużek 1968, s. 43-45). 

 
Kwestionariusz AVEM  

Jest to metoda, która ma na celu określenie indywidualnych zasobów 
osoby w kontekście radzenia sobie z wymaganiami pracy zawodowej. Składa 
się z 66 twierdzeń. Każde z nich jest oceniane przez osobę badaną na skali 
pięciostopniowej pod względem zgodności z osobistymi przeżyciami i do-
świadczeniami. Twierdzenia są pogrupowane w 11 skal: 

1) Subiektywne znaczenie pracy; 
2) Ambicje zawodowe; 
3) Gotowość do wydatków energetycznych; 
4) Dążenie do perfekcji; 
5) Zdolność do dystansowania się; 
6) Tendencja do rezygnacji wskutek porażki; 
7) Ofensywna strategia rozwiązywania problemów; 
8) Wewnętrzny spokój i równowaga; 



138                                                                  Katarzyna Mariańczyk, Wojciech Otrębski  
  

9) Poczucie sukcesu w zawodzie; 
10) Zadowolenie z życia; 
11) Poczucie wsparcia społecznego. 
Konfiguracje skal tworzą indywidualne profile pozwalające na odniesie-

nie wyników badanej osoby do jednego z czterech typów zachowań i przeżyć 
związanych z pracą: Typ G – typ zdrowy, Typ S – typ oszczędnościowy, Typ 
A – typ ryzyka nadmiernie obciążony, Typ B – typ wypalony (Rongińska, 
Gaida 2001, s. 10). 

 
 

4. Wyniki badań 
 

Uzyskane w badaniach wyniki poddano analizom statystycznym. Obli-
czono średnie (M) i odchylenia standardowe (SD), a następnie testy istotności 
różnic między podgrupami osób lepiej i gorzej przystosowanych społecznie 
(posłużono się testem t oraz testem U Manna Whitneya).  

Prezentacja rozpocznie się od wyników uzyskanych przez badane osoby 
w teście CPI – najpierw średni profil całej grupy i profile osób lepiej i gorzej 
przystosowanych społecznie. Następnie przedstawione zostaną wyniki uzy-
skane przez badanych w teście AVEM. Ich prezentację rozpoczną profile uzy-
skane w zakresie jedenastu skal testu i określenie istotnych różnic pomiędzy 
wynikami w podgrupach osób lepiej i gorzej przystosowanych społecznie. 
Jako ostatni przedstawiony będzie procentowy rozkład stosowanych strategii 
radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w sytuacji pracy w całej grupie 
badanych osób niepełnosprawnych oraz w podgrupach osób lepiej i gorzej 
przystosowanych społecznie. 

 
 
Przystosowanie społeczne  
– wyniki uzyskane przez badane osoby w teście CPI 
 
Przystosowanie społeczne każdej osoby badanej zostało określone na 

podstawie poziomu uzyskanego profilu oraz wartości wyniku średniego w 
teście CPI (średnia ze wszystkich skal testu). Profile wszystkich osób bada-
nych zostały przeanalizowane pod kątem wiarygodności otrzymanych wyni-
ków, została również dokonana ocena każdego profilu, mająca na celu stwier-
dzenie czy niskie i wysokie wyniki w poszczególnych skalach są 
psychologicznie zgodne (analiza jakościowa profili).  

Średni wynik prawie u wszystkich osób znalazł się poniżej średniej teore-
tycznej tj. 50. centyla. Jedynie dwie osoby osiągnęły wynik powyżej tej war-
tości. W przypadku trzech osób jest to poziom średniej teoretycznej. Profile 
pozostałych osób mieszczą się poniżej tej granicy, co świadczy o tym, że aż 
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89,1% osób doświadcza pewnych trudności w zakresie funkcjonowania spo-
łecznego. Najwięcej, bo aż 73,9% osób osiągnęło średni wynik mieszczący się 
w przedziale między średnią teoretyczną, a -1δ (między 50. a 40. centylem). 
Między -1δ a -2δ (między 40. a 30. centylem) znalazły się wyniki 15,2% osób 
– są to osoby, które doświadczają największych trudności w zakresie funkcjo-
nowania społecznego (tab. 1). 

 
Tab. 1. Liczebność (f) i procent (P) osób osiągających wynik średni CPI w poszcze-

gólnych przedziałach 

Cała grupa badana Przedziały dla wyników 
średnich CPI 

f P 

50. centyl i powyżej 5 10,9 

50.-40. centyl 34 73,9 

40.-30. centyl  7 15,2 

Razem 46 100,0 

 
Profil ogólny całej grupy badanych osób niepełnosprawnych jest dość 

wyrównany (wykres 1) i zdecydowana większość skal znajduje się pomiędzy 
średnią teoretyczną a -1δ (między 50. a 40. centylem). Poniżej tej granicy 
(między -1δ a -2δ) znalazły się skale: Odpowiedzialności (Re), Tolerancji (To) 
i Wydajności umysłowej (Ie) (wykres 1). Niskie wyniki w tych skalach świad-
czą o tym, że osoby te bywają dogmatyczne i mało sumienne (Re). Bywają też 
bierne, powściągliwe i nadmiernie krytyczne w stosunku do innych (To). Są 
konwencjonalne i mało wydajne, z trudem uzyskują wiarę we własne siły, a 
także doświadczają braku umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych 
i raczej niechętnie podejmują wysiłki intelektualne w kierunku tworzenia no-
wych zakresów zainteresowań (Ie). 
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Wykres 1. Wyniki średnie (M) w CPI dla całej grupy badanych osób niepełnospraw-
nych 

 
Wyniki jakie uzyskała grupa w teście CPI nie pozwalają na stwierdzenie, 

że osoby te są dobrze przystosowane społecznie. W żadnej ze skal wynik nie 
przekroczył średniej teoretycznej (50. centyla). Najbliżej tej wartości znalazły 
się Skale: Sa (Poczucie własnej wartości) oraz Gi (Chęć podobania się). Po-
wyższe wyniki świadczą o tym, że osoby te mają potrzebę wywierania na in-
nych dobrego wrażenia, bycia lubianymi i popularnymi (Gi). Jednocześnie 
czują się dosyć pewne siebie, posiadają również niekiedy mylne przekonanie 
dotyczące posiadanych kompetencji (Sa), np. w zakresie sytuacji społecznych 
wymagających określonego zachowania (Sp). Są one raczej konwencjonalne, 
mają tendencję do przyjmowania postawy obronnej, dość łatwo popadają w 
rezygnację (Wb). Będąc raczej bierne i nieśmiałe (To, Cs) mają niezbyt szero-
ki zakres zainteresowań (Ie, Cs) i chociaż bardzo chcą robić na innych dobre 
wrażenie (Gi), to w kontakcie z ludźmi często zachowują się w sposób nie-
zręczny, a szczególne skrępowanie czują w nowych sytuacjach społecznych 
(Cs). Rozbieżność pomiędzy chęcią wywierania dobrego wrażenia na innych 
(Gi), a wewnętrzną nieśmiałością i skrępowaniem (Cs), może przyczyniać się 
do przeżywania wewnętrznych konfliktów i trudności (Cm).  
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Wyodrębnienie grup osób lepiej i gorzej przystosowanych społecznie 
 
Wziąwszy pod uwagę fakt, że rozkład empiryczny wyników uzyskanych 

przez wszystkie osoby badane testem CPI odbiega od rozkładu normalnego 
(lewoskośny), wyodrębniono dwie podgrupy zróżnicowane ze względu na 
poziom przystosowania społecznego. Dokonano tego w następujący sposób: 
spośród wszystkich badanych wybrano 10 osób, które uzyskały najwyższe 
wyniki (średnia ze wszystkich skal testu CPI) i analogicznie 10 osób z najniż-
szymi wynikami, otrzymując w ten sposób podgrupy osób lepiej i gorzej przy-
stosowanych społecznie.  

Powyższy podział pozwolił na bliższe przyjrzenie się zjawisku przysto-
sowania społecznego u osób niepełnosprawnych i na dalszych etapach analiz 
traktowany jest jako zmienna różnicująca strategie radzenia sobie z obciąże-
niem psychicznym w sytuacji pracy.  
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Tab. 2. Średnie wyniki (M) i odchylenia standardowe (SD) w CPI dla całej grupy i w 

wyodrębnionych podgrupach osób lepiej i gorzej przystosowanych społecznie 

Cała grupa Lepiej przystosowani 
Gorzej przystosowa-

ni Skale 
CPI 

M SD M SD M SD 

Do 45,74 10,17 49,70** 8,42 40,40 10,04 

Cs 41,24 9,82 48,20** 6,00 35,30 8,21 

Sy 46,63 8,00 52,10** 6,56 40,60 6,24 

Sp 41,46 8,63 47,10** 5,17 37,70 6,04 

Sa 49,24 9,22 50,50 6,00 47,50 9,65 

Wb 40,63 11,28 51,20*** 6,55 30,20 9,16 

Re 36,76 7,64 42,70** 7,15 32,50 7,14 

So 44,07 14,43 52,50** 19,01 34,00 8,83 

Sc 46,52 10,05 53,20** 8,98 40,50 9,99 

To 37,33 9,81 49,70*** 6,52 29,40 5,30 

Gi 49,37 9,04 58,40*** 6,45 41,50 8,33 

Cm 39,43 11,04 39,70 6,67 38,90 16,81 

Ac 43,17 9,32 52,10*** 5,93 33,40 7,97 

Ai 44,74 8,34 50,80** 9,27 38,20 4,02 

Ie 36,70 9,89 47,70*** 5,95 26,60 6,79 

Py 45,54 8,12 49,90* 5,76 41,30 10,38 

Fx 43,41 10,32 45,40 10,85 40,50 10,46 

Fe 46,74 12,02 49,50 11,83 43,20 10,70 

* p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001 
 

Osoby o lepszym przystosowaniu społecznym osiągają wyższe wyniki we 
wszystkich skalach CPI, a poszczególne kategorie skal są bardziej wyrównane 
(wykres 2). Analizując skale składające się na kategorię I będącą miarą zrów-
noważenia, wpływu na innych i pewności siebie, istotne statystycznie różnice 
dotyczą czterech skal (tab. 2). Osoby lepiej przystosowane społecznie mają 
większe aspiracje i łatwiej nawiązują kontakty z innymi (Cs). Są to osoby 
bardziej towarzyskie i spontaniczne (Sy, Sp), czują się wartościowe i mają 
poczucie kompetencji (Wb). Znamiennym dla obu wyodrębnionych podgrup 
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jest wynik uzyskany w skali Poczucie własnej wartości (Sa). Wyniki bardzo 
zbliżone w obu podgrupach świadczą o tym, że zarówno osoby niepełno-
sprawne przystosowane lepiej, jak i gorzej cechują się dość dużą samoakcep-
tacją, pewnością siebie, są wymagające i niekiedy egocentryczne (Sa). Kate-
goria II skal w CPI jest miarą dojrzałości, uspołecznienia i odpowiedzialności. 
We wszystkich skalach tej kategorii, z wyjątkiem skali Typowości (Cm) za-
znaczają się istotne różnice pomiędzy osobami lepiej i gorzej przystosowany-
mi społecznie (tab. 2). Osoby lepiej przystosowane społecznie cechuje spo-
łeczna dojrzałość (So), umiejętność panowania nad sobą (Sc), a także 
akceptujący i nie oceniający stosunek wobec innych ludzi (To). W profilu 
osób lepiej przystosowanych społecznie najniżej położoną skalą obok Typo-
wości (Cm) jest skala Odpowiedzialności (Re), która identyfikuje osoby łatwo 
ulegające osobistym uprzedzeniom, mało sumienne i mające tendencję do 
lekceważenia innych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że wynik w skali 
Typowości (Cm) dla osób lepiej i gorzej przystosowanych społecznie jest bar-
dzo zbliżony. Oznacza to, że osoby niepełnosprawne z obu analizowanych 
podgrup cechuje niecierpliwość, niepokój, trudności w koncentracji uwagi 
oraz wewnętrzne konflikty i trudności. Kategoria III skal jest miarą powodze-
nia i wydajności umysłowej. W podgrupach osób lepiej i gorzej przystosowa-
nych społecznie, we wszystkich trzech skalach składających się na tę katego-
rię, występują różnice istotne statystycznie (tab. 2). Osoby lepiej 
przystosowane społecznie cechuje większa wydajność umysłowa (Ie), a także 
większa motywacja osiągnięć oraz predyspozycje do pracy zarówno w koope-
racji z innymi (Ac), jak i samodzielnie (Ai). Najmniejsze różnice są dostrze-
galne w skalach kategorii IV informującej o sposobie myślenia. Istotne staty-
stycznie różnice otrzymano w tej kategorii w skali Wnikliwości 
psychologicznej (Py), co świadczy o tym, iż osoby o lepszym przystosowaniu 
społecznym cechują się większą empatią i przejawiają większe zainteresowa-
nie dla przeżyć psychicznych innych ludzi (tab. 2, wykres 2). 

 
 
Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w sytuacji pracy 
– wyniki uzyskane przez badane osoby w teście AVEM 
 
W celu określenia strategii radzenia sobie z obciążeniem psychicznym ja-

kie stosują osoby niepełnosprawne w sytuacji pracy został wykorzystany kwe-
stionariusz AVEM T. Rongińskiej i W.A. Gaidy (2001). Metoda ta pozwoliła 
na stwierdzenie jaki procent osób w wyodrębnionych podgrupach posiada 
zdeterminowane (Typ G, Typ S, Typ A i Typ B) strategie radzenia sobie z 
obciążeniem psychicznym. Dzięki analizie profili jedenastu skal AVEM (bio-
rących udział w tworzeniu typów AVEM) podjęta została próba wyjaśnienia w 



144                                                                  Katarzyna Mariańczyk, Wojciech Otrębski  
  
jaki sposób osoby badane ustosunkowują się do wymagań zawodowych i jakie 
zachowania podejmują w wyniku oceny sytuacji zawodowych. 

Poniżej zaprezentowane są wyniki uzyskane w teście AVEM przez całą 
grupę badanych osób niepełnosprawnych. Najpierw pokazane zostają średnie 
wyniki uzyskane przez badanych w 11 skalach AVEM (wykres 3, tab. 3), a 
następnie procentowy rozkład stosowanych strategii radzenia sobie z obciąże-
niem psychicznym w sytuacji pracy w całej grupie badanych osób niepełno-
sprawnych (wykres 4). 
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Wykres 3. Wyniki średnie (M) w AVEM dla całej grupy badanych osób 
 

Dla całej grupy badanych osób niepełnosprawnych praca zawodowa sta-
nowi dużą wartość (BA). Przejawia się to m.in. poprzez stosunkowo duże 
ambicje zawodowe (BE) oraz nadmierną dążność do perfekcji (PS). Osoby te 
potrafią skutecznie dystansować się od spraw zawodowych (DF) i zazwyczaj 
towarzyszy im poczucie wewnętrznej równowagi (IR). W celu rozwiązywania 
problemów osoby te zastosują raczej strategie ofensywne (OB), choć przeży-
wane sytuacje porażki mogą hamować czynną postawę wobec wyzwań (OB). 
Badane osoby mają świadomość wsparcia ze strony otoczenia (SU). Jednak 
pomimo niego, a także zaangażowania zawodowego, osoby te nie mają dużego 
poczucia zadowolenia z osiągnięć zawodowych (EE). Ilustruje to wykres 3. 
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Tab. 3. Średnie wyniki (M) i odchylenia standardowe (SD) w AVEM dla całej grupy 

Cała grupa 
Skale AVEM 

M SD 

Subiektywne znaczenie pracy (BA) 6,02 1,73 

Ambicje zawodowe (BE) 6,65 2,21 

Gotowość do wydatkowania energii (VB) 5,90 2,22 

Dążenie do perfekcji (PS) 6,85 2,01 

Zdolność do dystansowania (DF) 6,10 2,01 

Tendencja do rezygnacji w sytuacji porażki (RT) 4,87 2,31 

Ofensywna strategia rozwiązywania problemów (OB) 6,85 1,91 

Wewnętrzny spokój i równowaga (IR) 6,40 2,17 

Poczucie sukcesu w zawodzie (EE) 4,90 2,56 

Zadowolenie z życia (LZ) 5,32 2,33 

Poczucie wsparcia społecznego (SU) 6,82 1,75 
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Wykres 4. Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym stosowane przez gru-

pę badanych osób niepełnosprawnych 
 

Większość ludzi nie wykazuje specyficznego wzorca zachowania i do-
świadczenia, który dałby się przyporządkować do jednego z typów wyróżnio-
nych w AVEM (Rongińska, Gaida 2001, s. 31; Otrębski 2004), dlatego nie jest 
niezwykłym fakt, że 75% z badanych osób niepełnosprawnych ma niezdeter-
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minowane strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w sytuacji 
pracy. Wynik ten jest również spowodowany tym, że jednoznaczna przynależ-
ność do danego typu jest określana dopiero wtedy, gdy prawdopodobieństwo 
przekracza 95%. W grupie badanych osób, które posiadają zdeterminowane 
strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym wystąpiły wszystkie typy 
zachowań wyróżnione w AVEM (wykres 4), przy czym największy procent z 
nich to Typ G czyli typ zdrowy (13%). Osoby należące do tej grupy cieszą się 
dobrym samopoczuciem i posiadają predyspozycje niezbędne dla rozwoju 
osobistego, w tym zawodowego. Osoby reprezentujące ten wzór zachowań 
stawiają sobie ambitne cele, ale jednocześnie potrafią realnie oceniać swoje 
możliwości w kontekście podejmowanych zadań. Cechuje je dość duży po-
ziom równowagi wewnętrznej. Mniejszy odsetek stanowi Typ S – oszczędno-
ściowy (5%), który nie oczekuje stałego potwierdzania sukcesów zawodo-
wych, a źródłem ogólnego zadowolenia z życia mogą być dla niego sytuacje 
nie związane z pracą oraz Typ B – wypalony (5%). Ten ostatni cechuje niskie 
subiektywne znaczenie pracy, zmniejszona odporność na stres oraz trudności 
w dystansowaniu się. W efekcie osoby przynależące do Typu B odczuwają 
stały niepokój wewnętrzny. Najmniejszy odsetek, wśród strategii zdetermino-
wanych, stanowi drugi z typów ryzyka: Typ A – nadmiernie obciążony (3%), 
który cechuje perfekcyjne nastawienie do pracy, przypisywanie jej ogromnego 
znaczenia, przy jednoczesnym braku zadowolenia z życia, braku wsparcia 
społecznego i trudnościach w dystansowaniu się wobec spraw zawodowych. 

 
 
Zróżnicowanie wyników AVEM uzyskiwanych  
przez osoby lepiej i gorzej przystosowane społecznie 
 
Poniżej zaprezentowane są wyniki uzyskane w teście AVEM przez wyod-

rębnione podgrupy osób lepiej i gorzej przystosowanych społecznie. Najpierw 
pokazane zostaną średnie wyniki uzyskane przez badanych w 11 skalach 
AVEM (wykres 5, tab. 4), a następnie procentowy rozkład stosowanych strate-
gii radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w podgrupach osób lepiej i 
gorzej przystosowanych społecznie (wykres 6). Wyniki uzyskane przez bada-
ne podgrupy prezentowane są na tle wyników uzyskanych w całej grupie ba-
danych osób niepełnosprawnych.  



Przystosowanie społeczne a strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym            147 
 

0

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Su
bie
kt
.zn
ac
z.p
ra
cy
(B
A)

Am
bic
je 
za
wo
do
we
(B
E)

Go
tow

.do
 w
yd
atk
.en
erg
et.
(V
B)

Dą
że
nie
 do
 pe
rfe
kc
ji(
PS
)

Zd
ol.
do
 dy
sta
ns
ow
.(D
F)

Te
nd
en
.do
 re
zy
g.w

 sy
t.p
or
aż
ki
(R
T)

Of
en
sy
w.
str
ate
g.r
oz
wi
ąz
.pr
ob
l.(
OB

.)

W
ew
n.s
po
kó
j i
 ró
wn
ow
.(I
R)

Po
cz
uc
ie 
su
kc
es
u w

 za
wo
dz
.(E
E)

Za
do
wo
len
ie 
z ż
yc
ia(
LZ
)

Po
cz
uc
ie 
ws
pa
rci
a s
po
ł.(
SU
)

Cała grupa Lepiej przyst. Gorzej przyst.
 

 
Wykres 5. Wyniki średnie (M) w AVEM dla całej grupy oraz podgrup osób lepiej i 

gorzej przystosowanych społecznie 
 
Tab. 4. Średnie wyniki (M) i odchylenia standardowe (SD) w AVEM dla całej grupy i 

w wyodrębnionych podgrupach osób lepiej i gorzej przystosowanych społecznie 

Cała grupa 
Lepiej przysto-
sowani społecz-

nie 

Gorzej przysto-
sowani społecz-

nie Skale AVEM 

M SD M SD M SD 

Subiektywne znaczenie 
pracy (BA) 

6,02 1,73 6,67 2,29 6,00 1,31 

Ambicje zawodowe 
(BE) 

6,65 2,21 7,11 2,32 6,13 2,03 

Gotowość do wydatko-
wania energii (VB) 

5,90 2,22 6,33 2,65 5,25 1,98 

Dążenie do perfekcji 
(PS) 

6,85 2,01 7,56 2,07 5,88 1,89 

Zdolność do dystanso-
wania (DF) 

6,10 2,01 6,44 1,81 5,13 1,46 
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Tendencja do rezygnacji 
w sytuacji porażki (RT) 

4,87 2,31 3,11 1,96 6,63** 1,77 

Ofensywna strategia 
rozwiązywania proble-
mów (OB) 

6,85 1,91 8,22* 1,64 5,63 1,92 

Wewnętrzny spokój i 
równowaga (IR) 

6,40 2,17 7,00 2,06 5,00 1,85 

Poczucie sukcesu w 
zawodzie (EE) 

4,90 2,56 6,11 3,10 3,63 2,20 

Zadowolenie z życia 
(LZ) 

5,32 2,33 7,11* 2,09 4,25 1,98 

Poczucie wsparcia spo-
łecznego (SU) 

6,82 1,75 7,67 1,94 6,13 1,64 

* p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001 
 

Wyniki uzyskane w teście AVEM przez podgrupę osób lepiej przystoso-
wanych społecznie są wyższe w porównaniu z wynikami całej grupy oraz 
podgrupy osób o gorszym przystosowaniu społecznym (tab. 4). Analizując 
profil podgrupy osób o lepszym przystosowaniu społecznym (wykres 5), moż-
na stwierdzić, że jest on zbliżony do profilu referencyjnego osób charaktery-
zujących się typem zachowań i doświadczeń G – typ zdrowy. Osoby te prze-
jawiają wysokie zaangażowanie zawodowe tzn. duże ambicje (BE) w 
połączeniu z umiarkowaną tendencją do wydatków energetycznych (VB) i 
zdolnością do dystansowania się od spraw zawodowych, np. w czasie wolnym 
(DF). Cechami różniącymi istotnie te osoby od gorzej przystosowanych (tab. 
4) jest fakt, że nie rezygnują one raczej z działań pomimo doznawanych pora-
żek (RT) oraz prezentują silną tendencję do ofensywnego radzenia sobie z 
problemami (OB). Osoby lepiej przystosowane społecznie mają poczucie 
wsparcia społecznego (SU), wewnętrznej stabilności (IR) i doświadczają za-
dowolenia z życia (LZ). W przypadku osób o gorszym przystosowaniu spo-
łecznym brakuje radości z ogólnej sytuacji życiowej. Elementami, które zwra-
cają uwagę, poprzez fakt odbiegania od wzorca typu G u osób lepiej 
przystosowanych, jest nadmierna dążność do perfekcji, która przejawia się 
jako przekonanie o rzetelności i dokładności wykonywanej pracy (PS), przy 
jednoczesnym stosunkowo niskim poczuciu sukcesu w zakresie osiągnięć za-
wodowych (EE). 

Podgrupą o cechach, w wielu miejscach wręcz przeciwstawnych, są oso-
by o gorszym przystosowaniu społecznym. Są to ludzie ogólnie ze swojego 
życia raczej niezadowoleni (LZ) – co w istotny sposób różnicuje ich od pod-
grupy lepiej przystosowanej społecznie (tab. 4). Osoby te nie doświadczają też 
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zadowolenia z osiągnięć zawodowych (EE). Mogą mieć trudności w dystan-
sowaniu się od spraw zawodowych (DF), co burzy ich równowagę we-
wnętrzną, niweluje psychiczny komfort (IR). W dużo mniejszym stopniu, niż 
osoby o lepszym przystosowaniu społecznym, wykorzystują ofensywne stra-
tegie radzenia sobie z problemami (OB), a sytuacje porażki powodują rezy-
gnację z podejmowanych działań (RT). Praca ma dla nich dość duże znaczenie 
(BA), jednak gotowość do osobistego wkładu w wykonywanie zadań zawo-
dowych (VB) jest lekko obniżona. Profil AVEM osób gorzej przystosowanych 
społecznie, pomimo braku pełnej zgodności, najbardziej jest zbliżony do pro-
filu osób zaliczanych do typu B – typ wypalony. Redukcja odporności psy-
chicznej w połączeniu z obniżoną zdolnością do zachowania dystansu wobec 
problemów zawodowych może być sygnałem wskazującym na zagrożenie dla 
zdrowia psychicznego tych osób.  
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Typ G

Typ S

Typ A

Typ B

Niezdeterminowany

Cała grupa Lepsze przyst. Gorsze przyst.
 

Wykres 6. Strategie stosowane w całej grupie osób badanych oraz w podgrupach osób 
lepiej i gorzej przystosowanych społecznie 

 
Rozkład typów AVEM w podgrupach osób lepiej i gorzej przystosowa-

nych społecznie (wykres 6) wykazuje wyraźne zróżnicowanie. Pomijając fakt, 
że najwięcej osób ma nieokreślony typ strategii AVEM – o czym była mowa 
wcześniej, można zauważyć, że osoby o lepszym przystosowaniu społecznym 
stosują strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym charakterystyczne 
dla Typu G – zdrowy (33%), natomiast wśród osób o gorszym przystosowaniu 
społecznym pojawiły się tylko strategie zaliczane do typów ryzyka: Typ A 
(13%) i B (13%). Ciekawym wydaje się, że niektóre osoby o gorszym przysto-
sowaniu społecznym, charakteryzuje dość wysokie natężenie ujemnych emo-
cji, mogących być wynikiem niezadowolenia z życia oraz braku poczucia 
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wsparcia społecznego. Osoby te bardzo intensywnie angażują się w pracę za-
wodową, są perfekcjonistami. Doświadczają poczucia dyskomfortu wewnętrz-
nego, który spowodowany jest tendencją do znacznych wydatków energetycz-
nych i niską odpornością psychiczną (Typ A). W przypadku osób należących 
do Typu B charakterystyczne są: zmniejszona odporność na stres, trudności w 
dystansowaniu się, brak równowagi wewnętrznej oraz tendencja do rezygnacji 
w sytuacjach trudnych. Pozytywnym wynikiem analiz staje się dostrzegalna 
tendencja u osób o lepszym przystosowaniu społecznym do stosowania strate-
gii służących zachowaniu zdrowia psychicznego oraz rozwijaniu kompetencji 
osobowościowych i interpersonalnych (Typ G). 

 
 

5. Podsumowanie wyników badań 
 
Przystosowanie społeczne badanych osób niepełnosprawnych mieści się 

w granicach wyników średnich, choć nie jest to przystosowanie dobre, a w 
związku z tym można stwierdzić, że osoby te doświadczają różnych trudności 
w zakresie funkcjonowania społecznego. Badania pozwoliły stwierdzić, że 
istnieją różnice w radzeniu sobie z obciążeniem psychicznym w pracy przez 
osoby niepełnosprawne ze względu na poziom przystosowania społecznego. 
Jak podaje Skorny (1976) osoba przystosowana to taka, która potrafi współ-
działać z innymi, przezwycięża konflikty, zachowuje równowagę psychiczną 
w trudnych sytuacjach, ma cele, które próbuje konsekwentnie realizować. 
Osoba taka jest zdolna do pozytywnych interakcji społecznych w grupie oraz 
do konstruktywnego współdziałania z innymi. Tę charakterystykę można od-
nieść także do funkcjonowania osoby w sytuacji pracy, a niektóre z wymie-
nionych cech analizować jako czynniki wpływające na stosowane sposoby 
radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy. Nie dziwi zatem fakt, że 
wyniki przeprowadzonych badań wskazują następującą prawidłowość: im 
lepsze przystosowanie społeczne tym bardziej efektywne i służące zdrowiu 
psychicznemu strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w sytuacji 
pracy. Osoby o gorszym przystosowaniu społecznym charakteryzuje wysokie 
natężenie ujemnych emocji oraz stosunkowo małe poczucie wsparcia społecz-
nego. Łatwo poddają się w przypadku poniesionej porażki. Osoby te wykazują 
cechy, które pozwalają na przyporządkowanie stosowanych przez nie strategii 
do wzorca zachowań określanego mianem – „wypalony”. Nie dziwi jednak 
fakt, iż przy poczuciu niewielkiego wsparcia ze strony otoczenia, braku zado-
wolenia z życia, a także trudnościach ze zdystansowaniem się do spraw zawo-
dowych, własne siły „wypalają” się bardzo szybko. Przecież, jak podaje 
Schwarzer (1990) wsparcie społeczne to czynnik ochronny – zwłaszcza w 
sytuacjach krytycznych, stresowych – warunkujący stan zdrowia psychicznego 
jednostki (za: Rongińska, Gaida 2001, s. 9). Pozytywne kontakty międzyludz-
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kie umożliwiają prawidłowe zaspokajanie potrzeb osoby oraz wpływają ko-
rzystnie na samopoczucie i motywację do działania (Skorny 1976). W zakresie 
zaangażowania zawodowego osoby niepełnosprawne przejawiają dość duży 
zapał, który ograniczany jest jednak mniejszą odpornością psychiczną i sto-
sunkowo małym poczuciem sukcesów zawodowych. Utrudnieniem jest rów-
nież przesadny perfekcjonizm, który może być związany z chęcią zwracania 
na siebie uwagi, „zasłużeniem” sobie na bycie lubianym i popularnym.  

Powyższe wyniki stanowią dowód na to, że niezbędna jest aktywizacja 
osób niepełnosprawnych, nie tylko zawodowa, ale i społeczna. Osobom tym 
często brak wiary we własne siły, co dołączając do doświadczanych trudności 
w zakresie nawiązywania kontaktów społecznych może powodować wycofy-
wanie, a w rezultacie alienację społeczną.  
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SOCIAL ADAPTATION AND STRATEGIES OF COPING  
WITH PSYCHICAL LOAD IN SITUATION OF PROFESSIONAL 

WORK AMONG HANDICAPPED PERSONS 
 
 

(Summary) 
 
Professional work is a significant element of mature people’s life. In case 

of handicapped people, work acquires additional significance. It provides not 
only personal and material independence, but also increases self-esteem, so-
cial usefulness, compensates limitations resulting from disablement and gives 
a possibility of active participation in social life. Apart from its obvious ad-
vantages, professional work, is also a source of various tension causing situa-
tions, stress or anxiety. In case of handicapped people at work, the stress bur-
den is increased by the awareness of attitudes towards disablement.  

The subject of the analysis of the article are strategies of coping with psy-
chical stress in situation of work among handicapped people and their diver-
sity in respect of social adaptation.  

The analyzed problem was formulated in following way: How does the 
level of social adaptation diversify the strategies of coping with psychical load 
in situation of work among handicapped persons? 

Forty six handicapped persons were embraced by the studies. Two meth-
ods were used: CPI California Psychological Inventory by Harrison  
G. Gough for defining social adaptation and AVEM questionnaire (Occupa-
tional Stress and Coping Inventory) by Tatiana Rongińska and Werner A. 
Gaida for defining the strategy of coping with psychical load in situation of 
work. 

Results of the studies, analyzed statistically, allowed for making follow-
ing statements, many handicapped people experience different difficulties in 
social functioning and what is more there are differences in coping with psy-
chical load at work by handicapped people in respect of level of social adapta-
tion. The better social adaptation of the person, the more effective, for psychi-
cal condition, strategies of coping with psychical load in situation of work 
he/she applies (healthy type). On the other hand, among people with worse 
social adaptation, one can perceive more frequently high intensity of negative 
emotions and relatively low feeling of social support. These persons give up 
more easily in case of suffered loss and demonstrate features that allow for 
assigning the strategies applied by them to the model of behaviors defined as a 
burnt-out type. 
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