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WPROWADZENIE 

DYSTRYBUCJA ZASOBÓW A DOŚWIADCZANIE STRESU  

PRZEZ UCZESTNIKÓW MOBBINGU SZKOLNEGO 

 O mobbingu szkolnym mówimy wówczas, gdy ofiara jest w dłuższym okresie wielokrotnie narażona na negatywne działania ze strony innej osoby czy osób. Jako negatywne działania rozumie się 

sytuację, w której ktoś wyrządza lub chce wyrządzić komuś innemu krzywdę lub przykrość (Olweus, 2007). Patrząc na powyższe zjawisko z punktu Teorii Zachowania Zasobów COR S.E. Hobfolla, sytuacja 

mobbingu jest zagrożeniem dla zasobów wszystkich uczestników tego procederu. Co za tym idzie, młodzież uczestnicząca w mobbingu szkolnym doświadcza stresu wynikającego z realnej bądź 

przewidywanej straty zasobów. Zgodnie z zasadami rządzącymi dystrybucją zasobów dąży ona do ochrony i pozyskania zasobów, co z kolei zmusza ją do stosowania określonych strategii radzenia sobie  

z sytuacją trudną. Przeprowadzone badania są próbą analizy związków zachodzących pomiędzy powyższymi zmiennymi oraz pierwszą empiryczną weryfikacją mechanizmów dystrybucji zasobów na danej, 

specyficznej grupie jaką są uczestnicy mobbingu szkolnego. 

PROBLEM I HIPOTEZY BADAWCZE  

METODY I GRUPA BADAWCZA  
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WYNIKI 

Problem badawczy: Jakie istnieją związki pomiędzy dystrybucją zasobów, a doświadczaniem 

stresu przez uczestników mobbingu szkolnego? 

 

Hipoteza 1 – Doświadczane straty w zasobach osobistych współwystępują z dużym natężeniem 

spostrzegania sytuacji trudnych u ofiar i sprawców mobbingu szkolnego 

 

Hipoteza 2 – Odczuwane zyski w zasobach stanu korelują z małym natężeniem spostrzegania 

sytuacji trudnych u obserwatorów mobbingu szkolnego 

 

Hipoteza 3 – Doświadczane zyski w zasobach korelują z częstym stosowaniem działań agresywnych  

i antyspołecznych u sprawców mobbingu szkolnego 

 

Hipoteza 4 – Przeżywane straty w zasobach korelują z częstym stosowaniem strategii unikowych  

u ofiar mobbingu szkolnego 

 

Hipoteza 5 – Istnieje zależność pomiędzy odczuwanymi zyskami w zasobach, a częstym 

stosowaniem strategii ostrożnych u obserwatorów 

H1 – BRAK ISTOTNYCH ZALEŻNOŚCI 
 

Nie zaobserwowano występowania istotnych korelacji pomiędzy doświadczanymi stratami  

w zasobach osobistych, a spostrzeganiem sytuacji trudnych, zarówno w grupie ofiar jak  

i sprawców mobbingu szkolnego (p>0,05). 

 

H2 – POTWIERDZONA CZĘŚCIOWO 
 

Zauważono istotny związek pomiędzy odczuwanymi zyskami w zasobach stanu, a jedną  

z podskal Spostrzegania sytuacji trudnych, tj. „Spostrzeganiem przeszkód” (p= 0,026). 

 

 

 

 

 

Schemat 1. Korelacja pomiędzy stratą w zasobach stanu, a spostrzeganiem przeszkód  

u obserwatorów mobbingu szkolnego 

 

H3 – POTWIERDZONA 
 

U sprawców mobbingu szkolnego zachodzą istotne korelacje pomiędzy doświadczaniem 

zysków w zasobach, a częstym stosowaniem działań agresywnych (p=0 ,041) 

i antyspołecznych (p=0,049). 

 

 

 

 
 

Schemat 2. Korelacja pomiędzy zyskiem w zasobach , a stosowaniem działań agresywnych  

i antyspołecznych u sprawców mobbingu szkolnego 

 

H4 – BRAK ISTOTNYCH ZALEŻNOŚCI 
 

Nie dowiedziono współwystępowania spostrzeganych strat w zasobach ze stosowaniem 

strategii unikowych u ofiar mobbingu szkolnego (p>0,05). 

 

H5 – POTWIERDZONA 
 

Występuje istotna zależność pomiędzy spostrzeganymi zyskami w zasobach, a częstym 

stosowaniem strategii ostrożnych u obserwatorów (p= 0,005). 

 

 

 

 
 

Schemat 2. Korelacja pomiędzy zyskiem w zasobach , a stosowaniem działań ostrożnych  

u obserwatorów mobbingu szkolnego 
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●   Metryczka 

●     Kwestionariusz Zasobów Przystosowawczych Młodzieży – Część B. na bazie Oceny Zachowania        

Zasobów S.E. Hobfolla 

●     Kwestionariusz do pomiaru spostrzegania stresu w sytuacji przemocy rówieśniczej  

(Metoda Autorska) 

●     Kwestionariusz Strategiczne Podejście do Skali Radzenia Sobie (SACS) – Wersja sytuacyjna  

S.E. Hobfolla 

●     Grupa badawcza: 90 uczestników mobbingu szkolnego, w tym: 

●    30 ofiar mobbingu szkolnego 

●    30 sprawców mobbingu szkolnego 

●    30 obserwatorów mobbingu szkolnego 

 

 

 KONKLUZJE  

 

●    Obserwatorzy mobbingu szkolnego odczuwają tym więcej zysków w zasobach stanu, im mniej 

spostrzegają przeszkód w doświadczanej przez nich sytuacji trudnej 
 

●   Doświadczanie przez młodzież będącą sprawcami mobbingu  szkolnego zysków w zasobach, 

związane jest z częstszym stosowaniem przez nich działań agresywnych i antyspołecznych jako 

strategii radzenia sobie ze stresem 
 

●   Uczestnicy mobbingu pełniący rolę obserwatorów, radzący sobie z sytuacją trudną poprzez 

stosowanie działań ostrożnych, częściej odczuwają zyski w zasobach 
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