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Wsparcie społeczne a radzenie sobie ze stresem
u chorych po zawale serca

Dorota Włodarczyk1
Zakład Psychologii Medycznej AM

SOCIAL SUPPORT AND COPING WITH STRESS AT THE PATIENTS
AFTER MYOCARDIAL INFARCTION

Summary. Relations between social support and selected aspects of coping with stressfull situations (styles and strategies) at 
persons after myocardial infarction are assential topic the article deals with. Attention has been focussed on individuel 
directed aspect of social support, that is need of social support. Two approaches are proposed to investigate the mentioned 
relations. In the first links between a demand for social support and styles of coping with the stress are treated as elements 
which modify the emerging myocardial infarction. Connectios between the demand for the social support and the strategies of 
coping with stress following the myocardial infarction are discussed in the second.
Two independently run inquiries aimed at verification of the hypotheses on relations between two above mentioned variables 
in two mentioned approaches are presented in the article. In the analyses have been applied two measurements: Social 
Approach Qoestionaire by Bruno, Wrześniewski, Jugowar, Skommer and Sarason SSQSR Questionaire. However, neither 
inquiry confirmed the supposed dependency between the demand for social support and coping with stressfull situations.
The major difficulty the inquiries have revealed consists in social support measurement and defining methods. Barriers 
referring to the latter are extensively discussed.

Wsparcie społeczne i radzenie sobie ze stresem to zagadnienia, które w ostatnich latach są przedmiotem 
zainteresowania wielu badaczy i praktyków. Pojawia się ono dość często w badaniach nad stresem i traktowane 
jest jako zmienna pośrednicząca pomiędzy stresującymi wydarzeniami życiowymi a stanem zdrowia. 
Wykorzystanie tego ujęcia oraz wieloczynnikowego modelu chorób somatycznych daje możliwość rozpatrywania 
wsparcia społecznego i pewnych aspektów radzenia sobie ze stresem jako zmiennych stanowiących psychospo-
łeczne uwarunkowania zawału serca (Wrześniewski, 1986; 1991). Zgodnie z modelem Wrześniewskiego, do 
wystąpienia zawału serca przyczyniają się czynniki sytuacyjne (np. charakter wykonywanej pracy) i podmiotowe 
(np. skłonność do przeżywania napięć emocjonalnych) oraz relacje pomiędzy nimi. Z jednej strony pewne zależ-
ności pomiędzy wsparciem społecznym a radzeniem sobie ze stresem mogą być niekorzystne z punktu widzenia 
zdrowia i sprzyjać zachorowaniu na zawał serca, a inne spełniają rolę ochronną i zmniejszają jego ryzyko.
Z drugiej strony można przyjąć, że zawał serca stanowi specyficzną sytuację trudną, z której konsekwencjami 
jednostka musi sobie radzić (Jarosz, 1978). Również w tym kontekście istnieje możliwość rozpatrywania 
wsparcia społecznego i jego roli w radzeniu sobie ze stresem, jakim jest zawał serca. Wpływ wsparcia 
społecznego może okazać się zarówno pozytywny, sprzyjający leczeniu i powrotowi do zdrowia, jak 
i niekorzystny, tzn. blokujący zachowania prozdrowotne poprzez wzmacnianie postaw lękowych i bierności.
Celem artykułu jest zebranie i podsumowanie danych uzyskanych w dwóch niezależnie przeprowadzonych 
badaniach. Obydwa dotyczyły relacji pomiędzy wsparciem społecznym a radzeniem sobie ze stresem osób po 
zawale serca. Wprawdzie każde z nich koncentrowało się na nieco odmiennych aspektach, to jednak stanowią 
pewną kontynuację i prowokują do bardziej ogólnych przemyśleń.
Pierwsze badanie dotyczyło zależności pomiędzy stylami radzenia sobie ze stresem a wsparciem społecznym 
u pacjentów kardiologicznych (Włodarczyk, 1993). Przedmiotem drugiego były relacje pomiędzy strategiami 
radzenia sobie ze stresem a wsparciem społecznym (Włodarczyk, 1996).
Centralnym problemem prezentowanych prac jest radzenie sobie ze stresem u pacjentów po zawale serca, 
jednakże rozważane są różne jego aspekty: style i strategie. Teoretycznym podłożem takiego ujęcia jest 
zmodyfikowana koncepcja radzenia sobie ze stresem Lazarusa i Folkman (Wrześniewski, 1996). W celu 
uniknięcia trudności teoretycznych i metodologicznych wprowadzono trzy kategorie: „styl-strategia-proces” 
radzenia sobie ze stresem. Każde z tych pojęć daje się zoperacjonalizować za pomocą określonych wskaźników 
i może być badane.
Styl radzenia sobie ze stresem rozumiany jest jako trwała osobowościowa dyspozycja jednostki do zmagania się 
ze stresem, która jest niezależna od rodzaju sytuacji stresowej, gdyż jest atrybutem podmiotu. W tym ujęciu styl 
ma charakter złożony, wielowymiarowy (w opozycji do traktowania stylu jako pojedynczego wymiaru lub cechy 
jednostki).

1 Adres do korespondencji: Zakład Psychologii Medycznej, Akademia Medyczna, ul. Trojdena 2, 02-109 Warszawa.
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Strategia radzenia sobie ze stresem to poznawcze i behawioralne wysiłki, jakie jednostka podejmuje 
w konkretnej sytuacji stresowej. Dobór określonej strategii zależy od specyfiki konkretnej sytuacji stresowej, 
uwarunkowań osobowościowych takich, jak styl radzenia sobie ze stresem, poziom samooceny, optymizm oraz 
innych cech jednostki, np. aktualnego stanu psychofizycznego jednostki, płci, wieku, poziomu inteligencji 
i wykształcenia (Wrześniewski, 1996).
W obydwu badaniach przedmiotem zainteresowania było również wsparcie społeczne, a dokładnie – jego 
osobowościowy aspekt, czyli indywidualne zapotrzebowanie na wsparcie społeczne i jego rola w procesie 
radzenia sobie ze stresem po zawale serca. Ogólniej mówiąc, w badaniach tych rozpatrywane były następujące 
zależności: a) znaczenie osobowościowych, trwałych predyspozycji takich, jak styl radzenia sobie ze stresem i 
zapotrzebowanie na wsparcie społeczne jako czynników modulujących powstawanie zawału serca; b) zależność 
pomiędzy zapotrzebowaniem na wsparcie społeczne a podejmowanymi strategiami radzenia sobie ze stresem 
związanym z zawałem serca.

WSPARCIE SPO ECZNEŁ
I JEGO ZWI ZKI ZĄ  RADZENIEM SOBIE ZE STRESEM

Wyjaśnienia wymaga przyjęte w badaniach ujęcie wsparcia społecznego, a więc koncentracja na 
osobowościowym aspekcie tego zjawiska. Obecnie w literaturze można znaleźć wiele materiału teoretycznego, 
który w znacznym stopniu porządkuje zagadnienia wsparcia społecznego, ale nadal trudno o spójną i wyczer-
pującą jego definicję (Jaworowska-Obłój, Skuza, 1986; Kaplan, Sallis, Patterson, 1993; Pommersbach, 1988; 
Sęk, 1986). Różni autorzy proponują różne koncepcje teoretyczne, koncentrując się na wybranych aspektach 
wsparcia społecznego i stosując różnorodne narzędzia badawcze (Heitzman, Kaplan, 1988; Kaplan, Sallis, 
Patterson, 1993; Pierce, Sarason, Sarason, 1996). Dokonując przeglądu badań dotyczących wsparcia 
społecznego, można wyróżnić dwa zasadnicze podejścia: a) strukturalne i ilościowe – to głównie analiza sieci spo-
łecznej, jej struktura, rozmiar, gęstość, częstość kontaktów, czas ich trwania; b) funkcjonalne i jakościowe – 
ocena satysfakcji, spostrzeganej dostępności, adekwatności i spełnianych funkcji (Bruhn i in., 1994 mps).
W obrębie podejścia funkcjonalnego autorzy wskazują na różne funkcje wsparcia społecznego. Schaefer (cyt. za: 
Cieślak, 1995) wyróżnia trzy rodzaje wsparcia społecznego: emocjonalne, informacyjne, rzeczowe. Natomiast 
House (cyt. za: Pommersbach, 1988) wprowadza jeszcze wsparcie oceniające (jest to ocena działań osobistych, 
dostarczanie informacji zwrotnych, które wpływają na samoocenę). Dobór źródeł wsparcia społecznego 
uzależniony jest od specyfiki sytuacji, grupy, do której należy jednostka oraz specyfiki kulturowej (Bruhn i in., 
1994). W literaturze nie ma jednoznacznych danych na temat roli poszczególnych źródeł wsparcia społecznego 
w procesie radzenia sobie ze stresem (Cieślak, 1995). Zagadnienie to jest rozwinięte w dalszej części artykułu.
Istnieje wiele doniesień na temat pozytywnego znaczenia sieci społecznej dla zdrowia, uzyskanych we wczesnych 
badaniach ilościowych (Kaplan, Sallis, Patterson, 1993; Orth-Gomer, 1991). Schaefer (cyt. za: Pommersbach, 
1988) analizował związki między ilościowym a jakościowym wsparciem. Stwierdził, że istnieje pozytywny 
związek między zdrowiem a subiektywnymi ocenami wsparcia społecznego. Nie odnotowano natomiast takiego 
związku w odniesieniu do miar ilościowych. Takie wskaźniki, jak częstość kontaktów społecznych, czas ich 
trwania nie zawsze informują o poziomie wsparcia społecznego. Trudno oszacować, jaki jest ich optymalny 
poziom dla danej jednostki. Zbyt niskie lub duże nasilenie kontaktów może być traktowane jako stresor. Ubogie 
kontakty społeczne to jeden z przejawów izolacji społecznej, której towarzyszy osamotnienie, poczucie 
zagrożenia, konieczność samodzielnego zmagania się z wszelkimi trudnościami. Natomiast człowiek mający 
rozległe powiązania społeczne jest narażony na przeciążenie spowodowane dużą liczbą kontaktów z ludźmi, 
doświadczanie nadmiernej kontroli, nadmiernego uzależnienia od otoczenia (Jarosz, 1978; Jaworowska-Obłój, 
Skuza, 1986).
Dalsze rozważania teoretyczne oraz badania ujawniły zawiłość i problematyczność tego zagadnienia. Coraz 
więcej autorów podkreśla konieczność traktowania wsparcia społecznego jako rodzaju interakcji społecznej, 
która charakteryzuje się określonymi cechami. Sęk (1986) wskazuje m.in. na takie elementy, jak podejmowanie 
jej w sytuacji problemowej lub trudnej; dokonywanie wymiany informacji, instrumentów działania, dóbr 
materialnych lub wymiany emocjonalnej; możliwość wskazania osoby wspierającej (pomagającej) i odbierającej 
wsparcie.
Kahn i Antonucci (cyt. za: Antonucci, Johnson, 1994) określa wsparcie jako specyficzne transakcje 
interpersonalne, które spełniają jeden lub więcej z poniższych warunków: ekspresja emocji (wyrażenie miłości, 
sympatii, podziwu, szacunku, opieki); afirmacja (dostarczenie informacji o zrozumieniu, akceptacji 
podejmowanych działań i decyzji); pomoc (w postaci rzeczy, pieniędzy, poświęcania czasu, rady).
Tak więc procesy wsparcia społecznego zachodzą w układzie wzajemnych interakcji między jednostką a jej 
otoczeniem społecznym, w którym obydwie strony mogą być stronami aktywnymi. Osoba potrzebująca również 
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współkształtuje swoje otoczenie, aby w razie zaistnienia sytuacji trudnej odnaleźć w nim osoby lub grupy 
wspierające, wybrać właściwe osoby oraz aktywnie unikać pewnych grup wsparcia (Sęk, 1986).
O skuteczności wsparcia społecznego decyduje odpowiedniość między rodzajem udzielanego wsparcia 
a potrzebami odbiorcy. Obok specyficznych wymagań sytuacji szczególne znaczenie mają tu pewne trwałe 
predyspozycje jednostki, a więc cechy osobowości. Kształtują one sposób reagowania na problemy życiowe 
i krytyczne wydarzenia. Reakcje te zawierają procesy odbioru, oceny (interpretacji), przetwarzania 
i wykorzystywania wsparcia.
Ważne jest tutaj rozróżnienie pomiędzy wsparciem traktowanym jako osobiste zasoby i jako reakcja zaradcza. 
W pierwszym przypadku wsparcie obejmuje potencjalnie dostępne wspierające zabezpieczenie, pochodzące ze 
specyficznych relacji w obrębie indywidualnych sieci społecznych. Definiując wsparcie w kategoriach reakcji 
zaradczych, podkreśla się odbiór zachowań wspierających ze strony innych. Przy czym nie oznacza to, iż 
odbiorca wymagał takiej pomocy lub zabiegał o nią (Pierce, Sarason, Sarason, 1996).
Analizując wsparcie społeczne w kategoriach zasobów osobistych, należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie 
w zakresie cech podmiotowych takich, jak potrzeba autonomii, zależności, poczucie zlokalizowania kontroli, 
które m.in. wpływają na poziom indywidualnego zapotrzebowania na wsparcie społeczne.
Ze względu na złożoność problemu, jakim jest wsparcie społeczne, w artykule zdecydowano się na analizę tylko 
jego osobowościowego aspektu. Skoncentrowano się właśnie na zapotrzebowaniu na wsparcie społeczne.
Pierwszym rozważanym problemem były relacje pomiędzy zapotrzebowaniem na wsparcie społeczne 
a stosowanymi przez jednostkę stylami radzenia sobie ze stresem i ich związek z występowaniem zawału serca. 
Przypuszczano, że dobre dopasowanie preferencji w zakresie obu wymienionych czynników może zmniejszać 
ryzyko zachorowania na zawał serca. W przeciwnym wypadku ryzyko wzrasta. Drugie rozważane zagadnienie to 
relacje pomiędzy zapotrzebowaniem na wsparcie społeczne a strategiami radzenia sobie ze stresem związanym 
z przebytym zawałem serca. Przypuszczano, że zapotrzebowanie na wsparcie może być zmienną modyfikującą 
dobór strategii radzenia sobie ze stresem w dwóch kierunkach. Z jednej strony może sprzyjać podejmowaniu 
zachowań prozdrowotnych i szybszemu powrotowi do zdrowia, a z drugiej – utrwalać postawy lękowe, bierność, 
wycofywanie się z dotychczasowych form aktywności życiowej.
Poniżej są zaprezentowane badania przeprowadzone na ten temat.

Studium I. Wsparcie społeczne a style radzenia sobie ze stresem u osób po zawale serca
Celem badania było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy określone relacje pomiędzy zapotrzebowaniem na 
wsparcie społeczne a stylami radzenia sobie ze stresem związane są ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na 
zawał serca.

Osoby badane i przebieg badań
W badaniu wzięło udział 194 mężczyzn: 88 zdrowych i 106 chorych (po pierwszym zawale serca), przebywających 
na sanatoryjnej rehabilitacji poszpitalnej. Osoby chore w chwili badań psychologicznych były w okresie od 11 do 
62 dni po zawale serca (średnia 27 dni). W większości zawał miał przebieg niepowikłany, bez innych chorób 
towarzyszących. Badani po przebytym zawale mieli od 27 do 59 lat (średnia 47,2); osoby zdrowe to mężczyźni 
w wieku od 22 do 64 lat (średnia 40,3) (których część to oficerowie zawodowi, pozostali odbywali kursy 
doskonalące w związku z wykonywanym zawodem). Wszyscy badani mieli wykształcenie średnie lub wyższe.

Narzędzia badawcze i sposób analizy danych
Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne oceniane było za pomocą Kwestionariusza Wsparcia Społecznego 
(Kwestionariusz WS – wersja eksperymentalna) (Bruhn i in. 1994 mps). Zdecydowano się na użycie tej wersji, 
gdyż w ogólnie dostępnych materiałach nie ma narzędzia, które badałoby predyspozycje do otrzymywania 
wsparcia różnego rodzaju i z różnych źródeł. Kwestionariusz składa się z 40 pytań dotyczących trudnych, 
kłopotliwych sytuacji życiowych. Poprzez zakreślenie odpowiedniej cyfry osoba badana wskazuje stopień, w ja-
kim wymienione w kwestionariuszu osoby lub instytucje udzielają jej pomocy. Podane są następujące źródła 
wsparcia: 1 – rodzina, 2 – przyjaciele, 3 – koledzy z pracy, 4 – instytucje społeczne, 5 – instytucje kościelne, 6 – 
inne. Przy każdym pytaniu osoba badana ocenia wszystkie źródła wsparcia na skali od 1 do 5. W kwestio-
nariuszu zostały wyodrębnione cztery skale wsparcia społecznego: 1 – emocjonalne, 2 – informacyjne, 3 – 
instrumentalne, 4 – materialne. Każda skala zawiera po 10 pytań. Wstępną analizę psychometryczną wykonano 
na grupie 227 osób zdrowych (106 mężczyzn i 121 kobiet) z wykształceniem średnim i wyższym, w wieku do 64 
lat (średnia wieku – 33,41). Uzyskano wysoki współczynnik rzetelności α Cronbacha dla poszczególnych podskal 
(od 0,93 do 0,94), wskazujący na wysoką zgodność wewnętrzną skali. Analiza czynnikowa uzyskanych wyników 
nie potwierdziła niezależności teoretycznie wyodrębnionych podskal. Uzyskano również wysokie korelacje 
miedzy rodzajami wsparcia bez uwzględnienia ich źródeł, tj. od 0,88 do 0,91, co wskazuje na ścisły związek 
rodzajów wsparcia, badanych za pomocą tego kwestionariusza. Otrzymano także dość wysokie korelacje 
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pomiędzy źródłami wsparcia. Najwyższe to: koledzy z pracy-przyjaciele – 0,68 i instytucje kościelne-instytucje 
społeczne 0,54 (Bruhn i in., maszynopis). Otrzymane wyniki wskazują, iż Kwestionariusz Wsparcia Społecznego 
nie ma jeszcze statusu narzędzia psychometrycznego, jednakże zdecydowano się na jego zastosowanie ze 
względu na eksploracyjny charakter badań, zachowując ostrożność przy formułowaniu wniosków.
Style radzenia sobie ze stresem badano za pomocą Kwestionariusza CISS. Jest to polska wersja testu Coping 
Inventory for Stressful Situations (CISS) N. S. Endlera i D. Parkera (1990). Składa się on z trzech skal, które 
badają trzy style radzenia sobie: styl skoncentrowany na zadaniu, styl skoncentrowany na emocjach, styl 
skoncentrowany na unikaniu. Każda skala zawiera po 16 pozycji. Trzecia skala, określająca styl 
skoncentrowany na unikaniu, składa się z dwóch podskal: odwracanie uwagi i poszukiwanie kontaktów towa-
rzyskich.
Kwestionariusz CISS zawiera 48 krótkich stwierdzeń, które opisują różne zachowania ludzi w sytuacjach 
stresowych. Zadaniem osoby badanej jest określenie na 5-stopniowej skali, w jakim stopniu każde z zachowań 
dotyczy jej osoby.
W celu określenia psychometrycznych parametrów polskiej wersji Kwestionariusza CISS zbadano 296 osób (160 
mężczyzn i 136 kobiet). Przeprowadzona analiza czynnikowa otrzymanych wyników całkowicie potwierdza 
niezależność trzech głównych skal wyodrębnionych przez autorów testu (bardzo niskie współczynniki korelacji). 
Rzetelność polskiej wersji Kwestionariusz CISS określano na dwa sposoby: zgodności wewnętrznej (α 
Cronbacha) i stałości czasowej. Współczynniki α Cronbacha wahają się od 0,73 do 0,86. Wszystkie otrzymane 
wskaźniki psychometryczne polskiej wersji Kwestionariusza CISS są pozytywne i zbieżne z parametrami 
uzyskanymi w wersji oryginalnej (Szczepaniak, Strelau, Wrześniewski, 1996).
Pierwszym krokiem analizy otrzymanych danych było porównanie osób zdrowych z osobami po zawale serca pod 
względem stylów radzenia sobie oraz rodzajów i źródeł wsparcia społecznego w celu wyodrębnienia tych 
zmiennych, które istotnie różnicują obie grupy. Następnym etapem była analiza korelacyjna, mająca na celu 
porównanie obu grup w zakresie związków pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Ostatnim etapem była analiza 
dyskryminacyjna, której celem było określenie, jaką rolę w powstawaniu zawału serca odgrywają poszczególne 
czynniki przy jednoczesnym występowaniu wszystkich rozpatrywanych zmiennych.

Wyniki badań
Przeprowadzona analiza wyników badań nie ujawniła istotnych statystycznie różnic pomiędzy osobami 
zdrowymi a chorymi po zawale serca w zakresie wszystkich rodzajów oraz źródeł wsparcia społecznego.

Tabela 1.
Style radzenia sobie ze stresem charakteryzuj ce osoby zdroweą
i z zawa em sercał
Lp. Styl radzenia sobie Osoby zdrowe

(N = 85)
Osoby z zawałem 
serca
(N = 80)

t p

M SD M SD

1. Styl skoncentrowany na zadaniu 59,57 8,25 58,02 10,06 1,15 n.i.

2. Styl skoncentrowany
na emocjach

42,59 9,59 42,72 9,46 0,13 n.i.

3. Styl skoncentrowany
na unikaniu

39,39 10,04 43,44 9,13 2,90 0,004

4. Odwracanie uwagi 16,73 5,87 18,96 5,62 2,65 0,009

5. Poszukiwanie kontaktów
towarzyskich

15,00 3,81 17,49 5,92 3,39 0,001

Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie stylu skoncentrowanego na zadaniu oraz stylu skoncentrowanego 
na emocjach. Natomiast w przypadku stylu skoncentrowanego na unikaniu i jego podskal wartości t okazały się 
istotne statystycznie. W zakresie tych zmiennych osoby po zawale serca uzyskały wyniki wyższe niż osoby 
zdrowe. Nie stwierdzono również istotnych statystycznie związków pomiędzy poszczególnymi rodzajami 
wsparcia a stylami radzenia sobie w grupie osób zdrowych.
W wyniku badań okazało się, że u osób z zawałem serca niektóre współczynniki korelacji są znaczące.
Istnieje umiarkowana zależność pomiędzy gotowością do korzystania ze wsparcia emocjonalnego a tendencją do 
posługiwania się stylem skoncentrowanym na emocjach r(80) = 0,38; p<0,001 oraz pomiędzy gotowością do 
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korzystania ze wsparcia informacyjnego, a stylem skoncentrowanym na zadaniu r(80) = 0,37; p<0,002. Widoczne 
są nieco słabsze związki pomiędzy predyspozycjami do korzystania ze wsparcia informacyjnego, materialnego, 
instrumentalnego a stylem skoncentrowanym na emocjach.
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Tabela 2.
Wspó czynniki korelacji pomi dzy stylami radzenia sobieł ę
a rodzajami wsparcia spo eczł nego u osób z zawa em serca (N = 80)ł
Lp. Rodzaje wsparcia Style radzenia sobie

A B C D E

1. Wsparcie emocjonalne 0,24
p<0,011

0,38
p<0,001

0,19
p<0,031

-0,02
n.i.

0,25
p<0,011

2. Wsparcie poznawcze 0,37
p<0,002

0,31
p<0,002

0,13
n.i.

-0,10
n.i.

0,25
p<0,012

3. Wsparcie instrumentalne 0,21
p<0,023

0,29
p<0,003

0,16
n.i.

-0,01
n.i.

0,34 p<0,003

4. Wsparcie materialne 0,20
p<0,034

0,31
p<0,004

0,15
n.i.

-0,02
n.i.

0,29
p<0,004

Objaśnienia do tab. 2: A – styl skoncentrowany na zadaniu; B – styl skoncentrowany na emocjach; C – styl skoncentrowany na unikaniu; D – odwracanie uwagi; E – poszukiwanie kontaktów towarzyskich.

Warto również wskazać na zarysowujące się związki pomiędzy zapotrzebowaniem na poszczególne rodzaje 
wsparcia a stylem polegającym na poszukiwaniu kontaktów towarzyskich, korelacja odpowiednio: ze wsparciem 
emocjonalnym r(80) = 0,25; p<0,011, ze wsparciem informacyjnym r(80) = 0,25; p<0,012; wsparciem 
instrumentalnym r(80) = 0,34; p<0,013, wsparciem materialnym r(80) = 0,29; p<0,004.
W przedstawionych wynikach widoczne jest dość duże podobieństwo pomiędzy zapotrzebowaniem na 
poszczególne rodzaje wsparcia społecznego a konkretnymi stylami radzenia sobie ze stresem. Wynika to 
w dużym stopniu z właściwości zastosowanego tu narzędzia do badania wsparcia społecznego.
W dalszej części badań wykorzystano analizę dyskryminacyjną, która pozwala na określenie, w jakim stopniu 
poszczególne zmienne stanowią ryzyko zawału serca oraz jaką odgrywają rolę przy jednoczesnym występowaniu 
pozostałych zmiennych (Wrześniewski, 1991). Jest to metoda statystyczna, która w procesie analizy pozwala 
łączyć informacje dotyczące predyktywności poszczególnych zmiennych. Analiza rozpoczyna się od zmiennej, 
która najlepiej różnicuje badane grupy. Po wyłączeniu tej zmiennej, dla pozostałych zmiennych zostają obliczone 
ponownie wskaźniki różnicujące i do równania dyskryminacyjnego zostaje wprowadzony kolejny składnik. 
Każdy krok analizy powoduje zmiany wartości wskaźników włączonych do równania i tych, które pozostały. 
Analiza zostaje przerwana wtedy, gdy wartości wskaźników zmiennych, nie włączonych do równania 
dyskryminacyjnego, spadną poniżej ustalonego poziomu. Metoda ta uwzględnia wewnętrzne związki pomiędzy 
badanymi zmiennymi; np. jeżeli dwie zmienne korelują ze sobą znacząco, to do równania zostaje włączona tylko 
jedna z nich tak, aby nie nastąpiła redundancja danych zawartych w obu zmiennych.
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Tabela 3.
Zmienne równania dyskryminacyjnego, wspó czynniki Lambdał
i poziomy istotno ci ró nic pomi dzy osobami zdrowymi aś ż ę  chorymi

Zmienne Lambda p

1. Styl polegający na rozpraszaniu uwagi 0,929 0,0016

2. Styl polegający na poszukiwaniu kontaktów towarzyskich 0,900 0,0008

Spośród dziewięciu rozpatrywanych czynników (cztery rodzaje wsparcia społecznego oraz pięć stylów radzenia 
sobie ze stresem) dwa z nich w łącznym działaniu różnicują osoby zdrowe i po zawale serca: styl polegający na 
odwracaniu uwagi oraz styl polegający na poszukiwaniu kontaktów towarzyskich.
Współczynnik Lambda określa stopień nie wyjaśnionej wariancji po włączeniu do równania danego czynnika. 
Jego wartość, podana przy ostatniej zmiennej uwzględnionej w równaniu, pozwala na określenie łącznego 
procentu zmienności wyjaśnionej przez funkcję dyskryminacyjną. Podane w tab. 3 czynniki wyjaśniają łącznie 
10% wariancji.

Tabela 4.
Klasyfikacja osób chorych i zdrowych na podstawie funkcji dyskryminacyjnej

Badane grupy N Procent osób prawidłowo zakwa-
lifikowanych

Osoby z zawałem serca 101 57,4

Osoby zdrowe 88 68,2

Razem 189 62,4

Tabela 4 zawiera procent osób, które na podstawie funkcji dyskryminacyjnej zostały prawidłowo 
zaklasyfikowane do poszczególnych grup. Dane te pozwalają przewidzieć, jaki procent osób z badanej grupy 
może w przyszłości zachorować na zawał serca. Opierając się na zmiennych wchodzących w skład rozpatrywanej 
funkcji dyskryminacyjnej (bez dodatkowych wyników badań biomedycznych) można powiedzieć, że na podstawie 
badania stylów radzenia sobie ze stresem w 57 przypadkach na 100 można przewidzieć, u kogo dojdzie do 
zawału serca.
Podsumowując, analiza wyników pojedynczych zmiennych, rozpatrywanych w oderwaniu od pozostałych 
wykazała, iż styl polegający na unikaniu i dwa jego rodzaje mogą stanowić ryzyko zachorowania na zawał serca. 
Potwierdziła to częściowo analiza dyskryminacyjna, zgodnie z którą wartość różnicującą obie grupy ma styl 
polegający na rozpraszaniu uwagi i styl polegający na poszukiwaniu kontaktów towarzyskich. Jednakże 
wspomniane zmienne wyjaśniają zaledwie 10% wariancji, co wskazuje na niewielki ich udział 
w determinowaniu zmian zachodzących w obrębie wyróżnionych grup. Okazuje się również, że możliwości 
klasyfikowania osób do poszczególnych grup na podstawie badania stylów radzenia sobie ze stresem są 
niewielkie, nieco lepsze tylko od losowych. Jest to po części zgodne z aktualnymi danymi na temat 
wieloczynnikowego podłoża występowania zawału serca i potwierdza, iż należy uwzględniać różne kategorie 
przyczyn i ich potencjalny wpływ na zachorowanie. Wydaje się prawdopodobne, że zastosowane narzędzia 
pomiaru wsparcia społecznego nie pozwoliły na trafne zbadanie tej zmiennej i – w konsekwencji – relacji 
pomiędzy wsparciem społecznym a stylami radzenia sobie ze stresem.

Studium II. Wsparcie społeczne a strategie radzenia sobie ze stresem u chorych po zawale serca
Celem prezentowanego badania było określenie, jakie zmiany w zakresie stosowanych przez pacjentów strategii 
radzenia sobie ze stresem zachodzą w trakcie poszpitalnej rehabilitacji po zawale serca oraz jaka jest relacja 
pomiędzy tymi zmianami a zapotrzebowaniem na wsparcie społeczne.

Osoby badane i przebieg badań
W tym badaniu wzięło udział 88 mężczyzn w wieku od 20 do 59 lat (średnia wieku 45 lat) przebywających 
w ośrodku rehabilitacji poszpitalnej w związku z przebytym pierwszym niepowikłanym zawałem serca. Pomiar 
zmiennych odbywał się po raz pierwszy przed rozpoczęciem rehabilitacji sanatoryjnej i po raz drugi – pod koniec 
rehabilitacji, na 2, 3 dni przed wypisaniem chorego do domu. Badania były przeprowadzane indywidualnie, 
przez psychologów klinicznych w Ośrodkach Kardiologicznej Rehabilitacji Poszpitalnej w Inowrocławiu i Łodzi.
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Narzędzia badawcze i sposób analizy danych
Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne badano za pomocą Kwestionariusza Social Support Questionnaire 
(SSQSR) Sarasona i in. (1983). Zawiera on 6 pytań dotyczących różnych sytuacji życiowych. Zadaniem osoby 
badanej jest wskazanie liczby osób, od których ona oczekuje pomocy w opisanych sytuacjach, oraz określenie 
poziomu satysfakcji z otrzymanego wsparcia na 6-stopniowej skali. Jednostka, wymieniając te osoby, daje wyraz 
swojej gotowości do skorzystania ze wsparcia niezależnie od rzeczywiście istniejących relacji i kontaktów. Ze 
względu na bardzo wysoką korelację r(87) = 0,98 p<0,001 pomiędzy wskaźnikiem liczby osób, na których pomoc 
można liczyć, a poziomem satysfakcji z uzyskanego wsparcia w dalszej analizie wykorzystano jedynie wyniki 
dotyczące liczby osób.
Strategie radzenia sobie ze stresem badano dwoma metodami. Pierwszym narzędziem był Kwestionariusz WCQ. 
Jest to polska wersja kwestionariusza The Ways of Coping Questionnaire Folkman i Lazarusa (1988). Zawiera 
on 66 stwierdzeń. Osoby badane proszone są najpierw o opisanie niedawno przeżytej sytuacji stresowej, 
a następnie o ustosunkowanie się do podanych stwierdzeń zgodnie z reakcjami na daną sytuację.
Analizy czynnikowe dokonane na wynikach uzyskanych od 75 par małżeńskich (badanych 5-krotnie, 
w odstępach miesięcznych) pozwoliły na wyodrębnienie ośmiu skal: konfrontacja, dystansowanie się, 
samokontrola, poszukiwanie wsparcia społecznego, przyjmowanie odpowiedzialności, ucieczka-unikanie, 
planowe rozwiązywanie problemu, pozytywne przewartościowanie. W innych badaniach, w których stosowano 
WCQ, zarówno w USA, jak i w Europie, w tym także w Polsce, otrzymano różną liczbę czynników oraz również 
odmienną ich treść. W prezentowanych poniżej badaniach kwestionariusz ten został zastosowany z odmienną 
instrukcją. Osoby badane proszono, aby odpowiadały zgodnie z reakcją na obecną sytuację zdrowotną 
(Wrześniewski, 1996). W ten sposób oceniano strategie, jakie osoba podejmuje w związku z aktualną sytuacją po 
zawale serca.
Drugim narzędziem był Kwestionariusz BEFO. Jest to polska wersja kwestionariusza The Bernese Coping 
Modes Heima i współpracowników (1986). Badanie ma charakter ustrukturalizowanego wywiadu i uwzględnia 
trzy wymiary strategii radzenia sobie z sytuacjami towarzyszącymi chorobie somatycznej:  a) radzenie sobie 
dotyczące czynności; b) radzenie o charakterze poznawczym; c) radzenie sobie z emocjami.
Autorzy wyróżniają 26 form radzenia sobie ze stresem, pogrupowanych w trzech kategoriach: po 8 form 
dotyczących czynności i emocji oraz 10 form o charakterze poznawczym. Bezpośrednio po zakończeniu wywiadu 
badający dokonuje oceny każdej z nich na skali od 0 do 4. Otrzymano zadowalającą rzetelność i trafność 
przygotowanej techniki (Wrześniewski, 1996). W Polsce BEFO stosowane jest jako technika pomocnicza do 
określania strategii radzenia sobie ze stresem po przebytym zawale serca – badania te są w toku (Wrześniewski, 
1996).
Pierwszym etapem analizy było porównanie wyników badań dotyczących strategii radzenia sobie ze stresem, 
stosowanych przez chorych przed rehabilitacją i po jej zakończeniu, bez uwzględnienia wpływu wsparcia 
społecznego. Kolejne kroki miały na celu porównanie osób o wysokim i niskim zapotrzebowaniu na wsparcie 
społeczne w zakresie stosowanych strategii przed rozpoczęciem rehabilitacji i po jej zakończeniu oraz w zakresie 
zmian strategii zachodzących w toku rehabilitacji. Podstawą wyodrębnienia osób o wysokim i niskim 
zapotrzebowaniu na wsparcie społeczne był podział ćwiartkowy: w grupie 1 znalazło się 23 chorych o najniższych 
wynikach, a w grupie 2 było 22 chorych o wynikach najwyższych.

Wyniki badań
Porównując wyniki badań dotyczących strategii radzenia sobie ze stresem, stosowanych przez chorych przed 
rehabilitacją i po jej zakończeniu, stwierdzono istnienie pewnych różnic.
Pod koniec rehabilitacji częściej stosowano następujące strategie: dystansowanie się, ucieczka-unikanie, 
planowe rozwiązywanie problemu (mierzone kwestionariuszem WCQ) oraz strategie: kompensacja, akceptacja-
stoicyzm, „zachowanie twarzy”, nadawanie znaczenia, supresja (mierzone kwestionariuszem BEFO).
Ponadto odnotowano istotny statystycznie spadek zastosowania strategii: wycofanie społeczne, analizowanie 
problemu, religijność, bunt, wyrażanie emocji, pasywna współpraca (strategie BEFO) oraz poszukiwanie 
wsparcia społecznego (strategie WCQ).

Tabela 5.
Strategie radzenia sobie ze stresem przed i pod koniec rehabilitacji
bez uwzględnienia zapotrzebowania na wsparcie spo eczneł
Lp. Strategia Przed rehabi-

litacją
(N = 88)

Po rehabilitacji
(N = 88)

t p

M SD M SD

1 A5 kompensacja 1,57 1,18 1,94 1,03 2,48 ,015
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2 A6 wycofanie społeczne 0,50 0,89 0,24 0,68 2,45 ,016

3 B2 akceptacja-stoicyzm 1,51 1,03 1,99 0,94 3,30 ,001

4 B4 „zachowanie twarzy” 2,54 1,18 2,86 1,06 2,53 ,013

5 B5 analizowanie problemu 1,96 1,05 1,55 1,15 2,62 ,010

6 B7 religijność 0,85 0,99 0,64 0,91 2,95 ,004

7 B9 nadawanie znaczenia 1,03 0,96 1,30 0,97 2,37 ,020

8 C1 bunt 1,27 1,27 0,67 1,02 4,67 ,000

9 C2 wyrażanie emocji 1,67 1,36 1,36 1,11 2,33 ,022

10 C3 supresja 0,98 1,27 1,27 1,27 2,25 ,027

11 C5 pasywna współpraca 2,61 0,94 2,30 1,09 3,11 ,003

12 wcq2 dystansowanie się 7,82 2,53 8,43 2,50 2,24 ,028

13 wcq4 poszukiwanie wsparcia
społecznego

8,69 2,40 8,17 2,82 2,06 ,042

14 wcq6 ucieczka-unikanie 7,73 2,79 8,26 2,51 2,03 ,045

15 wcq7 planowe rozwiązywanie
problemu

8,54 2,31 9,31 2,53 2,42 ,017

Objaśnienia: A, B, C – strategie mierzone kwestionariuszem BEFO (A – dotyczące czynności, B – o charakterze poznawczym, C – dotyczące emocji); wcq – strategie mierzone kwestionariuszem WCQ.

Ogólnie można powiedzieć, że w porównaniu z początkowym okresem rehabilitacji wzrasta ilość strategii 
obejmujących twórcze, konstruktywne działanie, a obniża się częstość działań zmierzających do izolacji od 
otoczenia. Prawdopodobnie na pierwszym etapie pacjenci potrzebują więcej rzeczowej, informacyjnej, 
emocjonalnej pomocy od innych osób. Wzrasta stopień akceptacji sytuacji związanej z chorobą oraz stopień 
samokontroli i nieokazywania dolegliwości w obecności innych osób. Pacjenci rzadziej analizują przyczyny 
i konsekwencje choroby. Obniża się potrzeba szukania wsparcia społecznego i pocieszenia w religii. Odczuwany 
początkowo bunt, protest i żal wobec faktu choroby maleje pod koniec rehabilitacji, słabnie również ekspresja 
emocji związanych z chorobą. Otrzymane wyniki wskazują, że w początkowym okresie pacjenci są bardziej 
skłonni do pasywnej współpracy, powierzania swojego losu decyzjom otoczenia niż po zakończeniu pobytu 
w sanatorium.
Poniżej przedstawiono wyniki porównania osób o wysokim i niskim zapotrzebowaniu na wsparcie społeczne 
w zakresie stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem przed i po rehabilitacji oraz w zakresie zmian 
strategii w czasie rehabilitacji. W tabelach zamieszczono tylko wyniki istotnie statystycznie.

Tabela 6.
Zapotrzebowanie na wsparcie spo eczneł
a strategie radzenia sobie ze stresem przed rehabilitacją
Lp. Strategia Osoby o niskim

zapotrzebowaniu na
wsparcie społeczne
(N = 23)

Osoby o wysokim
zapotrzebowaniu na
wsparcie społeczne
(N = 22)

t p

M SD M SD

1 wcq4 poszukiwanie wsparcia społecz-
nego

7,95 2,24 9,22 1,98 2,06 0,046

wcq – strategie mierzone kwestionariuszem WCQ.

Przed rozpoczęciem rehabilitacji osoby o wysokim poziomie zapotrzebowania na wsparcie społeczne różnią się od 
osób o niskim zapotrzebowaniu na wsparcie społeczne jedynie częstszym stosowaniem strategii polegającej na 
poszukiwaniu wsparcia społecznego (co jest potwierdzeniem trafności dokonanego różnicowania pomiędzy 
grupami).
Nie stwierdzono natomiast istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami pod koniec rehabilitacji.

Tabela 7.
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Zapotrzebowanie na wsparcie spo eczne ał  zmiany strategii w czasie rehabilitacji

Lp. Strategia Osoby o niskim
zapotrzebowaniu na
wsparcie społeczne
(N = 23)

Osoby o wysokim
zapotrzebowaniu na
wsparcie społeczne
(N = 22)

t p

M SD M SD

1 C4 „zachowanie twarzy” -0,39 0,98 0,36 1,21 2,29 0,027

2 C7 religijność 0,21 1,16 -0,54 1,10 2,25 0,029

C – strategie BEFO dotyczące emocji.
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Porównując różnice w obrębie poszczególnych pomiarów w zakresie stosowanych strategii radzenia sobie ze 
stresem pomiędzy obydwiema grupami, odnotowano wzrost zastosowania strategii „zachowanie twarzy” 
(polegającej na samokontroli w obecności innych i nieokazywaniu dolegliwości) oraz spadek użycia strategii 
„religijność” (strategie BEFO). Wyniki te mogą sugerować, że istnienie w otoczeniu jednostki osób 
dostarczających odpowiedniego wsparcia obniża zapotrzebowanie na pomoc o charakterze religijnym.
Częstsze stosowanie strategii „zachowanie twarzy” może być wyrazem potrzeby widzenia siebie jako człowieka 
pełnosprawnego, dobrze radzącego sobie. Nasilenie tych zachowań u osób z wysokim zapotrzebowaniem na 
wsparcie społeczne może sugerować, że osoby z otoczenia nasilają ten efekt. Strategia „zachowanie twarzy” może 
sprzyjać zachowaniom, których celem jest minimalizacja odczuwanych dolegliwości, prowadzących do mobilizacji 
i dalszej pracy nad stanem swojego zdrowia (będących pozytywnym przeciwieństwem hipochondryzacji). Może 
też być przejawem zachowań, u podłoża których leży nieadekwatna ocena swojego stanu zdrowia i swoich 
możliwości, nieświadome zaprzeczanie objawom, nadmierne uzależnienie od opinii społecznej.
Dane uzyskane w wyniku analizy, choć ubogie, pozwalają wysunąć przypuszczenie, że dla pacjentów, którzy 
odznaczają się wysokim zapotrzebowaniem na wsparcie społeczne, wraz z upływem czasu i postępem 
rehabilitacji coraz większego znaczenia nabierają osoby z bliskiego otoczenia, wpływają też na zachowanie 
chorego. Może to być wykorzystywane w terapii chorego, mającej na celu pomoc w adaptacji do dalszego życia.

DYSKUSJA WYNIKÓW

Przedmiotem analizy w prezentowanych badaniach były relacje pomiędzy zapotrzebowaniem na wsparcie 
społeczne a radzeniem sobie ze stresem. Zależności te rozpatrywane były na dwóch płaszczyznach: relacje 
pomiędzy zapotrzebowaniem na wsparcie społeczne a stylami radzenia sobie ze stresem traktowano jako 
psychospołeczne uwarunkowania powstawania zawału serca, natomiast związki pomiędzy zapotrzebowaniem na 
wsparcie społeczne a strategiami radzenia sobie ze stresem analizowano jako psychologiczne konsekwencje 
zawału serca.
Pierwszym rozważanym zagadnieniem były relacje pomiędzy gotowością do korzystania z różnych rodzajów 
i źródeł wsparcia społecznego a stylami radzenia sobie. Jednakże nie uzyskano w tym zakresie żadnych danych 
różnicujących w istotny sposób obie grupy. Niezbędne jest tu przytoczenie zastrzeżenia dotyczącego narzędzia 
służącego do pomiaru zmiennej zapotrzebowanie na wsparcie społeczne. Analizy psychometryczne nie 
potwierdziły niezależności teoretycznie wyodrębnionych podskal i rozróżnienia na wsparcie informacyjne, 
emocjonalne, instrumentalne, materialne. Należy przypuszczać, że konkretny akt wsparcia może spełniać kilka 
funkcji jednocześnie. Również Cieślak (1995) w przypadku konstruowanej Skali Wsparcia Społecznego 
(mierzącej spostrzegane dostępne wsparcie) stwierdza, że nie uzyskano potwierdzenia podskal dotyczących 
niezależności rodzajów wsparcia. Niektórzy autorzy rezygnują z wyróżniania szczegółowych rodzajów wsparcia 
społecznego twierdząc, że nie są to odrębne konstrukty (Sarason, 1994). Power (cyt. za: Cieślak, 1995) proponuje 
ograniczenie ich do wsparcia emocjonalnego i praktycznego. W przypadku wspomnianej Skali Wsparcia 
Społecznego uzyskano potwierdzenie przyjętego tam podziału źródeł wsparcia. Autor zwraca uwagę, że 
prawdopodobnie ludzie wyodrębniają różną liczbę i treść rodzajów wsparcia w zależności od źródeł, z jakich ono 
pochodzi (Cieślak, 1995). Inna przygotowywana Skala Wsparcia Społecznego (Kmiecik-Baran, 1995), służąca do 
badania rodzaju i siły wsparcia, jakie jednostka otrzymuje od określonych grup społecznych, ma odpowiednie 
właściwości psychometryczne i dobrze różnicuje badane grupy młodzieży w zakresie rodzajów i źródeł wsparcia 
społecznego. Narzędzie to bada jednak otrzymywane wsparcie społeczne, opierając się na sprawozdaniach 
odbiorcy dotyczących wspierających działań dokonanych lub aktualnie trwających. Wymiar ten należy wyraźnie 
odróżnić od spostrzeganego wsparcia społecznego, które jest subiektywnym przekonaniem jednostki co do 
dostępności i możliwości skorzystania z określonego rodzaju i poziomu wsparcia (Sarason, 1994). Pomimo za-
strzeżenia dotyczącego właściwości psychometrycznych zastosowanego w badaniach Kwestionariusza Wsparcia 
Społecznego warto zwrócić uwagę na zależności korelacyjne pomiędzy zapotrzebowaniem na poszczególne 
rodzaje wsparcia społecznego a stylami radzenia sobie ze stresem u osób po zawale serca. Na podstawie danych 
dostępnych w literaturze można przypuszczać, że jeżeli jednostka przejawia np. styl skoncentrowany na zadaniu 
i jednocześnie wykazuje tendencję do korzystania ze wsparcia informacyjnego, tzn. poszukuje informacji, porad 
o sposobie rozwiązania tego problemu, to występuje tu pewna zgodność, która daje szansę optymalnego radzenia 
sobie, a to w większym stopniu charakteryzuje osoby zdrowe (Miller, Mangan, 1983). Być może przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest rozbieżność pomiędzy zapotrzebowaniem na wsparcie społeczne a poziomem faktycznie 
otrzymywanej pomocy, która mogłaby charakteryzować osoby z zawałem serca.
Również większa liczba doświadczanych sytuacji stresowych, potwierdzona w badaniach Rahe'a i Holmesa (cyt. 
za: Wrześniewski, 1986), może przyczyniać się do częstszego przeżywania emocji negatywnych i dyskomfortu 
spowodowanego trudnościami w rozwiązaniu problemu i brakiem oczekiwanej pomocy.
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Warto również zauważyć, że istnienie związków pomiędzy takimi predyspozycjami osobowościowymi, jak style 
radzenia sobie ze stresem i zapotrzebowaniem na wsparcie społeczne ujawniające się u osób po zawale serca 
może wskazywać, że są to elementy ogólnego procesu radzenia sobie ze stresem (zob. Sęk, 1986).
Również dane uzyskane w drugim badaniu nie pozwalają traktować gotowości do korzystania ze wsparcia 
społecznego – mierzonego kwestionariuszem SSQSR – jako predyktora w zakresie radzenia sobie ze stresem po 
przebytym zawale serca. Podstawowe zastrzeżenie dotyczy tu także zastosowanego narzędzia do pomiaru 
zapotrzebowania na wsparcie społeczne. Mierzy ono liczbę osób, od których oczekuje się wsparcia, oraz stopień 
zadowolenia z niego, a więc przede wszystkim wsparcie emocjonalne. W okresie po zawale serca i w trakcie 
rehabilitacji sanatoryjnej użyteczność tego wsparcia może być ograniczona, gdyż zmniejsza się dostępność 
kontaktów społecznych. Większego znaczenia nabiera wsparcie rzeczowe (konkretna pomoc medyczna, środki 
uśmierzające dolegliwości) oraz informacyjne (dotyczące istoty problemu, sposobów postępowania, zachowań 
pożądanych, przeciwwskazań). Wzrasta znaczenie czynników sytuacyjnych, niezależnych od preferencji 
pacjentów i wpływów osób z najbliższego otoczenia.
Zastosowane narzędzie mierzy jedynie wąski aspekt wsparcia społecznego. W tym kontekście ponownie pojawia 
się problem podejścia do badania wsparcia społecznego oraz trudności z jego pomiarem. Ze względu na złożoność 
tego zagadnienia ograniczono się jedynie do analizy jego osobowościowego aspektu, jakim jest zapotrzebowanie 
na wsparcie społeczne wierząc, że może być to jeden z ważniejszych czynników mających wpływ na analizowaną 
sytuację. U podłoża takiego twierdzenia leży przekonanie, że indywidualne predyspozycje mogą być tylko do 
pewnego stopnia dostosowywane do wymogów sytuacji. Człowiek może uczyć się radzenia sobie z trudnościami 
bez pomocy innych lub korzystania z dostarczanej pomocy, lecz długotrwała konieczność zachowywania się 
niezgodnie ze swoimi preferencjami w krótszej lub dłuższej perspektywie prowadzi do niekorzystnych 
następstw.
Możemy mieć tu do czynienia z długotrwałą sytuacją frustracji potrzeb jednostki, jaką jest niemożność radzenia 
sobie z różnymi trudnościami życiowymi ze względu na brak niezbędnej pomocy ze strony innych osób, np. 
trudności z podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów bez dodatkowych porad, wskazówek osoby 
bliskiej czy bez słów otuchy, dowartościowania i pocieszenia. Taka sytuacja sprzyja rezygnacji z wielu zamierzeń 
lub też koncentracji na celach zbyt łatwych do osiągnięcia, a co za tym idzie – funkcjonowaniu poniżej swoich 
możliwości i braku satysfakcji z życia. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być: wycofanie, bezradność, 
bierność, depresja, dolegliwości somatyczne. Osoba, która ma niskie zapotrzebowanie na wsparcie społeczne, 
prawdopodobnie najlepiej czuje się wtedy, gdy samodzielnie rozwiązuje problemy i stawia czoło życiowym 
wyzwaniom. Może się jednak zdarzyć tak, że zostanie zmuszona dość długo funkcjonować wbrew swoim 
predyspozycjom, np. zostanie włączona do grupy zadaniowej i z konieczności wszelkie trudności rozwiązywać 
będzie wspólnie z innymi pracownikami, uwzględniając ich preferencje, możliwości i indywidualne cele. 
W związku z tym mogą pojawiać się konflikty zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, negatywne emocje 
i konieczność ich kontrolowania i tłumienia. Może dochodzić do gwałtownych wybuchów złości i agresji, do 
reakcji i zaburzeń psychosomatycznych.
Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne jest tą zmienną, która ma istotny wpływ na to, jaką funkcję będzie 
spełniało wsparcie społeczne w radzeniu sobie ze stresem i czy będzie ono aktywnie i efektywnie 
wykorzystywane, czy też proces radzenia sobie będzie hamowany wskutek nadmiernego zapotrzebowania na 
pomoc i niemożność jej otrzymania. Jest też taka możliwość, że stałe niskie zapotrzebowanie na wsparcie będzie 
sprzyjało tworzeniu przez jednostkę coraz to nowych strategii oraz samodzielnemu i skutecznemu radzeniu 
sobie z trudnościami (bogactwo sposobów radzenia sobie pozwala na ich plastyczne zastosowanie). Wyniki 
przeprowadzonego badania sugerują, że czynniki sytuacyjne mogą w zasadniczy sposób determinować poziom 
zapotrzebowania na określone rodzaje i źródła wsparcia społecznego np. u chorych po zawale serca.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W artykule zostały przedstawione dwa niezależnie przeprowadzone badania dotyczące relacji pomiędzy 
radzeniem sobie ze stresem a wsparciem społecznym u chorych po zawale serca. Wspólnym ich elementem był 
sposób ujmowania wsparcia społecznego jako indywidualnej predyspozycji, gotowości do korzystania ze wsparcia 
społecznego, czyli zapotrzebowanie na wsparcie społeczne. W pierwszym badaniu tę zmienną rozpatrywano jako 
psychospołeczny czynnik ryzyka zawału serca, w drugim – badano jej rolę w radzeniu sobie po zawale serca.
Rozpatrywano jednak inne aspekty radzenia sobie ze stresem, tzn. style i strategie. W każdym badaniu do 
pomiaru gotowości do korzystania ze wsparcia społecznego zastosowano inne narzędzia badawcze: 
kwestionariusz WS oraz kwestionariusz SSQSR.
Badanie relacji pomiędzy zapotrzebowaniem na wsparcie społeczne a stylami radzenia sobie miało charakter 
typowo retrospektywny. Jedną grupę stanowiły osoby przebywające na rehabilitacji sanatoryjnej po przebytym 
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pierwszym zawale serca, a drugą – osoby bez objawów choroby.
Drugie badanie, którego przedmiotem były związki pomiędzy zapotrzebowaniem na wsparcie społeczne 
a strategiami radzenia sobie, miało charakter paraprospektywny i dotyczyło jednej grupy badawczej, którą 
tworzyli chorzy po pierwszym zawale serca, przebywający na poszpitalnej rehabilitacji sanatoryjnej. Nie 
stwierdzono zależności pomiędzy zapotrzebowaniem na wsparcie społeczne (poszczególne jego rodzaje i źródła) – 
mierzone Kwestionariuszem Wsparcia Społecznego – a ryzykiem zachorowania na zawał serca.
Analiza ta potwierdziła natomiast, że istotnym czynnikiem różnicującym osoby zdrowe i chore jest styl 
polegający zarówno na odwracaniu uwagi, jak i na poszukiwaniu kontaktów towarzyskich. Zmienne te 
wyjaśniają jednak jedynie niecałe 10% wariancji.
Również stosując kwestionariusz SSQSR uzyskano bardzo nikłe efekty różnicowania grup o wysokim i niskim 
zapotrzebowaniu na wsparcie społeczne w zakresie stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem. 
Potwierdzone zostały przewidywane zmiany w stosowanych przez pacjentów strategiach w trakcie rehabilitacji 
sanatoryjnej. Pod koniec rehabilitacji częściej posługują się oni strategiami, które są przejawem bardziej 
aktywnego i samodzielnego zmagania się z problemem, tzn. aktywniej współpracują z personelem, bardziej 
akceptują swoją sytuację, silniej kontrolują swoje emocje i dolegliwości, z większym realizmem i dystansem 
próbują rozwiązywać problemy. U osób o dużym zapotrzebowaniu na wsparcie społeczne odnotowano wzrost 
zastosowania strategii „zachowanie twarzy” i spadek religijności.
Wydaje się, że niezbędne są dalsze poszukiwania i badania poruszanych tu problemów. Przede wszystkim 
jednak konieczne jest opracowanie trafnego i rzetelnego narzędzia do pomiaru różnych rodzajów i źródeł 
wsparcia społecznego.
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