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Metody i techniki radzenia sobie ze stresem są zagadnieniem interesującym 
zarówno przedsiębiorców i zarządzających organizacjami, jak też każdego 
pracownika, którego dotyka stres zawodowy. Celem artykułu jest opisanie 
najbardziej skutecznych technik radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz 
przedstawienie analizy programów szkoleniowych firm doradczych, które ofe-
rują możliwość doskonalenia się w zakresie walki ze stresem. Zagadnienie to 
jest analizowane z perspektywy zarządzania stresem i badania efektywności 
programów ukierunkowanych na poprawę działania pracownika w organizacji.

Słowa kluczowe: stres (stress), zarządzanie stresem (stress management), techniki radzenia sobie 
ze stresem (stress management techniques), szkolenia (training), relaksacja (relaxation), techniki po-
znawczo-behawioralne (cognitive techniques), zdrowie (health)

Wstęp

Każdy człowiek dysponuje szeregiem technik radzenia sobie ze stresem, jednakże nie za-
wsze są one adekwatne do określonej sytuacji stresowej lub sprzyjające dobrej kondycji 
psychosomatycznej. Część indywidualnych sposobów redukcji stresu służy do radzenia 
sobie z trudnościami w sytuacji pracy, inne pomagają stawić czoło sytuacjom społecznym 
lub kłopotom domowym. Nie ulega jednak wątpliwości, że niektórzy ludzie lepiej radzą 
sobie ze stresem, a inni gorzej, oraz że stres chroniczny prowadzi do poważnych cho-
rób psychosomatycznych. Jest także pewne, że jednostka dysponuje szeregiem technik, 
z których jedne są niezwykle skuteczne, a inne niezbyt adaptacyjne. Celem artykułu 
jest opisanie najbardziej skutecznych technik radzenia sobie ze stresem zawodowym na 
poziomie jednostki. W artykule dokonano również analizy programów szkoleniowych 
prawie 80 firm doradczych, które oferują możliwość doskonalenia się w zakresie walki 
ze stresem. Przedstawione badania i wnioski mogą służyć zarówno pracownikom, jak 
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i menedżerom HR podejmującym decyzje dotyczące podwyższania umiejętności radze-
nia sobie ze stresem zawodowym oraz specjalistom w zakresie szkoleń dotyczących za-
rządzania stresem.

Stres i zarządzanie stresem

Stres w badaniach naukowych ujmowany jest w trzech kategoriach:
bodźca wywołującego określone stany emocjonalne, �
reakcji organizmu na stawiane mu wymagania (stres fizjologiczny), �
relacji między jednostką a otoczeniem (stres psychologiczny). �
Analiza sytuacji zawodowych człowieka w organizacji wskazuje, iż najbardziej uży-

teczna w wyjaśnianiu tego zjawiska jest kategoria trzecia. Zgodnie z koncepcją Richarda 
Lazarusa, stres jest określany jako „szczególna relacja między osobą a środowiskiem, 
którą osoba ocenia jako nadwyrężającą jej zasoby i zagrażającą jej dobrostanowi” [La-
zarus, Folkman, 1984, s. 19]. Stres zawodowy (Occupational Stress) to stan psychiczny 
wynikający z ciągłej interakcji między wymaganiami stawianymi przez środowisko pracy 
a indywidualnymi zasobami pracownika [Ogińska-Bulik, 2006, s. 16].

Zarządzanie stresem (Stress Management) to zorganizowane działania mające na celu 
eliminację lub redukcję stresu zawodowego. Są one również ukierunkowane na pomoc 
i rozwój w zakresie metod radzenia sobie ze stresem [Molek-Winiarska, 2010, s.118].

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju działalności, nakładów prze-
znaczonych na działania interwencyjne, a także innych, bardziej specyficznych czynni-
ków, można opisywać wiele różnorodnych programów zarządzania stresem. Zdecydo-
wana większość badaczy [Graveling i in. 2008; Richardson, Rothstein, 2008; Cox i in. 
2006; Randall i in. 2005; Dewe i O’Driscoll 2002; van der Klink i in. 2001, Cooper i in., 
1996] wskazuje na podział programów zarządzania stresem ze względu na kryterium 
zakresu oddziaływania. Programy takie dzielą się na działania na szczeblu organizacyj-
nym (Organizational Level Interventions) oraz skierowane bezpośrednio na pracowników 
(Individual Level Interventions). Ze względu na cel można mówić o trojakim podziale 
działań [Cox i in., 2006, s.111]:

zapobieganie – odpowiednia organizacja pracy w celu eliminacji źródeł stresu; �
reagowanie w odpowiednim czasie – oparte na wypracowanych „zdolnościach orga- �

nizacji” do dostrzegania pojawiających się w danej chwili problemów i ich rozwiązywa-
nia;

rehabilitacja – wspieranie pracowników w radzeniu sobie ze stresem i dojściu do  �
siebie po przeżytych doświadczeniach.

Pierwsza grupa programów dotyczy działań na szczeblu organizacyjnym, druga 
i trzecia zaś to oddziaływania skierowane na poprawę funkcjonowania jednostki.
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Programy zarządzania stresem skierowane bezpośrednio na pracowników (Individu-
al Level Interventions) są niewątpliwie dominującą grupą interwencji w redukcji stresu w 
przedsiębiorstwach. Celem tych programów jest rozwinięcie u pracowników różnorod-
nych technik radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz zminimalizowanie skutków 
psychologicznych i fizjologicznych przeżywanego stresu w pracy [Molek-Winiarska, 2007 
s. 55, Godlewska-Werner, 2006, s. 55]. Aby ich skuteczność była wysoka, powinny zawie-
rać niezbędną dla pracowników teorię stresu zawodowego oraz szeroki wachlarz technik 
radzenia sobie z nim. Dodatkowo programy takie mogą obejmować szkolenia z zakresu 
zwiększania kwalifikacji zawodowych mających wpływ na redukcję stresu1. Ich skutecz-
ność można również oceniać poprzez pomiar wskaźników stresu, takich jak: poziom ab-
sencji i fluktuacji kadry oraz ich przyczyny, wypadkowość w pracy, klimat organizacyjny 
i atmosfera w pracy, wydajność. Na ich podstawie można szacować koszty stresu i po-
równywać z kosztami programów interwencyjnych. Na koniec należy także poznać źró-
dła stresu w organizacji, jego poziom (jako subiektywne odczucie pracowników), skutki 
dla pracownika i organizacji oraz indywidualne style radzenia sobie z nim. Pomiaru tego 
dokonuje się głównie z pomocą testów psychologicznych i wywiadów.

Wielu badaczy efektywnych programów zarządzania stresem wymienia następujące 
grupy technik radzenia sobie ze stresem na poziomie jednostki [Graveling i in., 2008, 
s. 33-85; Richardson, Rothstein, 2008, s. 69; Cox i in., 2006, s. 117; van der Klink i in. 
2001 s. 207; Matteson, Ivancevich, 1987, s. 25]:

techniki poznawczo-behawioralne, �
biofeedback � ,
relaksacja, wizualizacja, medytacja, �
sport, ćwiczenia fizyczne, masaż. �
W dalszej części artykułu, zostaną skrótowo opisane wymienione techniki radzenia 

sobie ze stresem, a także badania ich skuteczności.

Indywidualne techniki radzenia sobie ze stresem

Techniki poznawczo-behawioralne

Procesy myślenia i oceniania sytuacji są, zgodnie z przyjętą koncepcją stresu zawodowe-
go, podstawą zaistnienia reakcji na stresor wśród pracowników. Inaczej mówiąc, myśli 
w postaci przypuszczeń, oczekiwań, przekonań są etykietami przyczepianymi do okre-
ślonych sytuacji zawodowych. Reakcja stresowa jest odpowiedzią nie na sytuację real-

1 Np. zarządzanie czasem, motywowanie, techniki sprzedaży i autoprezentacji, komunikacja, 
rozwiązywanie konfliktów itp.
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ną, ale na jej etykietę w postaci subiektywnej oceny. Techniki poznawczo-behawioralne 
skupiają się na modyfikacji etykiet i sposobów myślenia, które wywołują nieadekwatną, 
zbyt silną reakcję stresową. Jednostka uczy się rozpoznawać destrukcyjne przekonania, 
przypuszczenia, oczekiwania, a następnie eliminować je lub zmieniać na takie, które nie 
powodują silnej reakcji stresowej, a następnie wywołują motywację do konkretnego dzia-
łania (sytuacja staje się wyzwaniem, a nie problemem). Celem technik poznawczo-beha-
wioralnych jest eliminowanie zniekształceń sposobów myślenia, takich jak: generalizacja, 
wyolbrzymianie czy personalizacja. Konsekwencją tego działania jest bardziej racjonalne 
myślenie i obniżanie poziomu stresu w trudnych sytuacjach zawodowych. Modyfikacja 
myślenia prowadzi do modyfikacji zachowania, które staje się ukierunkowane na efek-
tywne rozwiązanie sytuacji trudnej.

Badania przeprowadzone na 45 studiach przypadku przez J.J.L. van der Klinka i in. 
[2001, s. 272] oraz analizy 35 przypadków K. Richardson i H. Rothstein [2008, s. 75-77] 
wskazują, iż największą skuteczność w badaniach wykryto w stosunku do programów 
rozpoznawania i radzenia sobie ze stresem opartych na podejściu poznawczo-behawio-
ralnym. W ramach tych programów prowadzone są treningi polegające na zmianie my-
ślenia i reagowania w sytuacji stresu oraz uczenia się spostrzegania stresujących zdarzeń 
jako wyzwań i szans. Również R. Graveling i in. [2008, s. 33, 55] wskazują na efek-
tywność szkoleń z metod radzenia sobie ze stresem. Dane dotyczące skuteczności tej 
techniki obserwowano i badano na przykładzie 16 organizacji. Po pięciotygodniowych 
szkoleniach sprawdzano umiejętności radzenia sobie z sytuacją stresową w ciągu trzech 
miesięcy. Badanie wykazało pozytywny efekt w 12 organizacjach. W pozostałych czte-
rech przypadkach nie zanotowano żadnych znaczących zmian w reagowaniu na stres.

Biofeedback

Biofeedback jako technika redukcji stresu dotyczy nabycia umiejętności kontroli działa-
nia autonomicznego układu nerwowego. Zazwyczaj takie czynniki, jak: tętno serca i ci-
śnienie krwi, rodzaj fal mózgowych, temperatura ciała, napięcie mięśni gładkich, a także 
niektórych poprzecznie prążkowanych, wydzielanie kwasów żołądkowych, są uważane 
za automatyczne i nie podlegające wolicjonalnej kontroli człowieka. Technika biofeed-
backu uczy świadomej kontroli tych czynników w celu redukowania reakcji fizjologicz-
nej na stresor. Podejmowane przez jednostkę działania opierają się na analizie danych 
otrzymywanych z urządzeń badających poszczególne czynniki (np. elektrokardiograf, 
elektroencefalograf, elektromiograf, ultrasonograf).

zzl_5-2011_molek-winiarska_d_95-108



Portfel metod i narzędzi 99

Badania prowadzone przez B. Browna [1984, s. 191-214] wskazują na skuteczność 
biofeedbacku w redukcji niepokoju, bólów migrenowych i bólów mięśni oraz modyfika-
cji zachowań typu A2.

Trening relaksacji

Technika ta, w skrócie, polega na głębokim oddychaniu (przeponowym) oraz rozluź-
nianiu mięśni ciała. Jej celem jest zredukowanie napięcia psychicznego, niepokoju, oraz 
fizycznego, mięśni, a dzięki temu osiągnięcie stanu spokoju i wyciszenia. Z perspektywy 
psychologicznej, relaksacja prowadzi do poczucia zadowolenia, uspokojenia, kontroli 
nad działaniami jednostki. W sensie fizjologicznym relaksacja prowadzi do obniżenia 
ciśnienia krwi, tętna serca. Dzięki głębokiemu oddychaniu dostarczana jest do krwi 
duża ilość tlenu, co powoduje usunięcie nadmiaru adrenaliny i zredukowanie negatyw-
nych objawów stresu. Jest wiele różnorodnych technik relaksacji. Jedne skupiają się na 
ćwiczeniach oddechowych, inne łączą oddychanie z napinaniem i rozluźnianiem mięśni 
(metoda Jacobsona). Trening autogenny Schulza dotyczy powolnego rozluźniania po-
szczególnych partii mięśni w połączeniu z medytacją. Wiele technik relaksacji stosuje się 
wraz z wizualizacją, transem, a także masażem.

Badania prowadzone nad skutecznością techniki relaksacji wśród osób stosujących 
ją regularnie jako technikę redukcji stresu zawodowego wskazują na takie efekty, jak 
[Matteson, Ivancevich, 1987, s. 25]:

spadek niepokoju i lepsze samopoczucie, �
wzrost satysfakcji z pracy, �
poprawa relacji interpersonalnych z współpracownikami i przełożonymi, �
spadek skłonności do opuszczenia organizacji. �
Słabością tych badań był jednak brak grupy kontrolnej, która mogłaby wykazać istot-

ność zmian, oraz deklaratywny poziom wyników. Prócz tego, że badani sami potwierdzali 
zmiany w działaniu i zachowaniu, nie zastosowano żadnej dodatkowej metody, weryfiku-
jącej uzyskane efekty (np. obserwacja, wywiad wśród współpracowników itp.).

Badania Gravelinga i in. [2008, s. 59-71] nie wskazały jednoznacznie na skuteczność 
treningu relaksacji. W trzech badanych grupach uczestników kursów relaksacji mięśni, 
dwa z nich nie wskazały bezpośrednio na możliwość redukcji stresu, a jeden potwier-

2 Wzór zachowania A opisany został przez kardiologów amerykańskich Friedmanna i Rosen-
mana dla oznaczenia cech, które predysponują do zapadania na choroby układu sercowo-na-
czyniowego. Do kluczowych właściwości typu A zalicza się: silną potrzebę rywalizacji, niecierpli-
wość, tendencję do dominacji i sprawowania kontroli nad otoczeniem, agresywność, wrogość, 
tendencję do działania w pośpiechu, skłonność do pracoholizmu.
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dził. Następne trzy badane programy dotyczyły masażu relaksującego terapii dotykowej. 
Dwa z nich wskazały na korzyści w ramach redukowania stresu pracowników, a trzeci 
nie wskazał ani na korzyści, ani na straty. Wreszcie ostatni badany program dotyczył 
medytacji transcendentalnej. Rezultaty tego programu związane były z obniżeniem lęku 
i depresji, jednakże krótkotrwale.

ćwiczenia fizyczne

Aktywność fizyczna wszelkiego rodzaju, czy to uprawnianie określonej dyscypliny sportu, 
czy też ćwiczenia fizyczne w postaci gimnastyki, ćwiczeń na siłowni, marszu czy chodu 
nordyckiego, to niezwykle efektywny sposób redukcji stresu. Wyjaśnienie tego fenome-
nu łączy się ze spojrzeniem na stres jako zjawisko istotne w procesie ewolucji zwierząt. 
Stres jest reakcją instynktowną na zagrożenie życia lub zdrowia. Jego podstawowym za-
daniem jest przygotowanie organizmu do jednego z dwóch możliwych działań – walki 
albo ucieczki. Wszystkie reakcje fizjologiczne (wzrost tętna serca i ciśnienia krwi, spadek 
napięcia mięśni pokarmowych i wydzielania gruczołów trawiennych, napięcie mięśni, 
rozszerzenie źrenic itd.) mają przygotować organizm do walki lub ucieczki. W sytuacjach 
stresu zawodowego następuje cała gama reakcji przygotowujących organizm do aktyw-
ności fizycznej, która de facto nie następuje, gdyż sytuacje te nie łączą się zazwyczaj 
z bezpośrednim narażeniem życia lub zdrowia. Dzięki ćwiczeniom fizycznym następuje 
jakby „naturalna”, finalna faza odpowiedzi organizmu na stresor [Matteson, Ivancevich, 
1987, s. 27].

Wpływ ćwiczeń fizycznych na redukcję stresu dotyczy zmian fizjologicznych i bio-
chemicznych w organizmie – większa cyrkulacja krwi do mózgu zwiększa uwalnianie 
glukozy, która z kolei przyczynia się do polepszenia transportu tlenu, a w konsekwencji 
polepsza funkcjonowanie czynności mentalnych.

R. Graveling i in. [2008, s. 59-71] w swoim obszernym raporcie z badań nad efektyw-
nością programów zarządzania stresem wskazują, iż wszystkie badane przez nich przy-
padki uprawiania sportu potwierdziły pozytywny wpływ na redukcję stresu. K. Shulman 
i G. Jones [1996, s. 162] przytaczają badania nad redukcją niepokoju poprzez masaż. 
W cytowanych przez nich badaniach pięciu przypadków wprowadzenia 27-minutowego 
masażu uzyskano znaczący efekt redukcji stresu zawodowego.

Podsumowując, wiele programów wdrożeniowych analizowanych przez amerykań-
skich i europejskich badaczy posiadało wady metodologiczne, trwało zbyt krótko lub 
nie wskazało jednoznacznych rezultatów. Jednakże przytoczone wyniki badań ukazują 
w sposób obiektywny skuteczność przedstawionych technik w walce ze stresem, szcze-
gólnie zaś technik poznawczych i ćwiczeń fizycznych. Wiele niewymienionych w niniej-
szym artykule technik radzenia sobie ze stresem jest może bardzo skutecznych, jednakże 
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nie przeprowadzono badań naukowych nad ich wpływem na redukcję stresu zawodowe-
go. Szczegółowa analiza danych wskazuje w większości programów na niewystarczającą 
ilość danych, by potwierdzić ewidentną skuteczność któregokolwiek z nich. Niemniej 
jednak warto pokusić się o analizę oferty instytucji i firm szkoleniowych w celu ziden-
tyfikowania, czy propozycje tychże podmiotów w jakiś sposób harmonizują z wynikami 
badań nad skutecznością opisanych technik redukcji stresu.

Badania ofert firm szkoleniowych

Szkolenia, traktowane jako doskonalenie umiejętności i podnoszenie wiedzy z zakresu 
istotnego dla pracownika [Janiak-Rejno, 2007, s.108; Łaguna, 2004, 13], oferowane są 
zazwyczaj przez specjalistów, jakimi są firmy doradcze i szkoleniowe. Autorka doko-
nała analizy 172 programów szkoleniowych prawie osiemdziesięciu firm szkoleniowych 
lub doradczo-szkoleniowych w celu identyfikacji proponowanych przez nich sposobów 
walki ze stresem i jego skutkami. Oferty te dotyczyły szkoleń otwartych i zamkniętych, 
w programie których znajdowały się techniki radzenia sobie ze stresem lub elementy 
programów zarządzania stresem.

Oferty 63 firm szkoleniowych zamieszczone były w internecie na portalu Nowo-
czesnej Firmy, pod adresem www.szkolenia.nf.pl. Wybrano taką metodę pozyskiwania 
danych, gdyż portal ten, jako jeden z największych portali wiedzy dla biznesu, gromadzi 
szereg usystematyzowanych i wiarygodnych danych z branży HR. Miesięcznie notuje 
prawie 6 milionów odsłon i odwiedzany jest przez milion użytkowników. Oferty szkoleń 
zamieszczone w tej części portalu są stosunkowo dobrze opisane, gdyż zawierają za-
równo cel szkolenia, jak i szczegółowy program, zastosowane metody, a czasami nawet 
harmonogram proponowanego szkolenia.

Pozostałe oferty analizowane były dzięki współpracy autorki z szesnastoma firmami 
doradztwa personalnego i szkoleń.

Charakterystyka firm szkoleniowych i doradczych, których programy szkoleń zosta-
ły przeanalizowane, dotyczy czterech podstawowych cech: miejsca, czasu istnienia na 
rynku, liczby klientów i zatrudnianych trenerów. Cechy te wybrano po to, by uzyskać 
zadowalający poziom wiarygodności i profesjonalności analizowanych ofert. Dzięki tym 
danym można uważać, iż szkolenia są przygotowane i prowadzone przez specjalistów 
i doświadczonych trenerów, a zasięg działania firm jest bardzo szeroki.

Badane programy oferowane były w większości przypadków przez firmy warszaw-
skie – 38%. Lokalizacja pozostałych 59 firm jest następująca:

Kraków 15%, �
Trójmiasto 7%, �
Lublin 7%, �
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Katowice 5%, �
Wrocław 5%, �

oraz jedna lub dwie firmy w miastach: Częstochowa, Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Bytom, 
Gliwice, Olsztyn, Szczecin. Cztery firmy pochodziły z małych miejscowości. Na pod-
stawie tej charakterystyki można uznać, iż badania objęły swym zasięgiem teren całej 
Polski.

Analizowane programy oferowane były przez firmy istniejące na rynku od co naj-
mniej 2 lat. Rozkład tej zmiennej jest następujący:

Tabela 1. Charakterystyka firm ze względu na czas trwania na rynku szkoleniowym

Czas trwania na rynku % firm
2 lata  4%
3-5 lat 22%
6-10 lat 38%
11-15 lat 20%
16-20 lat 16%

Źródło: opracowanie własne

Wyniki analizy tej cechy, jak i następnej, wskazują, iż badane programy przygotowa-
ne zostały dzięki dużemu doświadczeniu na rynku szkoleń oraz we współpracy z klienta-
mi. Przegląd badanych firm pod kątem cechy, jaką jest liczba klientów, którzy skorzystali 
ze szkolenia, wskazuje, iż 40% analizowanych programów oferowanych jest przez firmy 
współpracujące z nie więcej niż setką klientów, a 33% może pochwalić się współpracą 
z prawie 500 klientami. Największa liczba to 7000 klientów. Badanie tej cechy obarczone 
jest błędem braku danych na temat liczby klientów wśród dwudziestu badanych firm.

Liczba zatrudnianych trenerów w firmach oferujących szkolenia ze stresu waha 
się w granicach 10-20 w 38% badanych firm, a 31% zatrudnia mniej niż 10 trenerów. 
Największa liczba zatrudnionych trenerów dotyczyła jednej z dwóch firm międzynaro-
dowych i wynosiła 150. Te dane również nie są kompletne, gdyż pochodzą z analizy 
zaledwie 50 firm. W pozostałych przypadkach uzyskano jedynie informacje o współpracy 
z doświadczonymi trenerami, bez podawania ich liczby.

Uzyskane dane pozwoliły na podjęcie decyzji o sensowności analizy przygotowanych 
programów szkoleniowych, jako ofert przygotowanych profesjonalnie i na podstawie do-
świadczenia zawodowego osób je sporządzających.
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Wnioski ogólne

W pierwszej kolejność należy zwrócić uwagę na fakt, iż prawie 100% (z wyjątkiem dwóch) 
ofert szkoleniowych zawiera dość skrótowy, ale bardzo logiczny i właściwy program wyja-
śniający podstawowe zagadnienia teoretyczne, niezbędne do skutecznego redukowania 
stresu zawodowego3. 10% programów szkoleniowych zawiera także propozycje badania 
różnych aspektów stresu za pomocą testów psychologicznych. I choć celem takiego ba-
dania jest raczej zwiększanie samowiedzy uczestników szkolenia, to wyniki mogą służyć 
dalszym działaniom organizacji, skierowanym na redukcję stresu pracowniczego.

Z drugiej jednak strony, ponad połowa programów nosi niekompatybilny z treścią 
tytuł. Wiele ofert zatytułowanych „zarządzanie stresem” nie zawiera w swoim programie 
propozycji działań czy choćby informacji z tego zakresu. Program taki bowiem powinien 
być związany z analizą i identyfikacją źródeł, poziomu oraz skutków stresu, procesem 
wyboru odpowiedniego programu interwencyjnego, a dalej przygotowaniem, implemen-
tacją oraz monitorowaniem procesu. Faktyczne propozycje działań dotyczących zarzą-
dzania stresem na poziomie organizacyjnym i jednostkowym zawiera w swojej ofercie 
12 programów (15%). Są to oczywiście jedynie elementy całych programów, mające na 
celu uświadomienie istotności i opłacalności wdrażania ich w przedsiębiorstwach. Wśród 
nich znajdują się takie propozycje, jak: analiza źródeł stresu w organizacji, warunków 
pracy, kosztów finansowych i emocjonalnych, kultury organizacyjnej redukującej stres 
zawodowy. Najwięcej, gdyż aż w połowie przypadków, propozycja dotyczy wdrożenia 
programów promocji zdrowia4.

Wśród wniosków ogólnych można jeszcze wymienić to, iż jedna trzecia badanych 
firm doradczych proponuje ofertę dotyczącą szkolenia z jednej tylko techniki redukcji 
stresu, pozostałe firmy proponują ofertę mieszaną dotyczącą dwóch, trzech, czterech, 
a nawet i pięciu różnych technik. Szczegółowy wykaz przedstawia wykres 1. Wydaje się, 
że szkolenia oferujące szeroką gamę sposobów radzenia sobie ze stresem są lepsze niż 
te, na których uczestnicy ćwiczą jedną technikę. Jednakże w świetle przytoczonych ba-
dań skuteczności poszczególnych technik warto stosować te, które przynoszą najlepsze 
rezultaty w aspekcie redukcji stresu.

3 Zazwyczaj w części teoretycznej zawarto wyjaśniania definicji stresu, reakcji fizjologicznych 
i psychologicznych, zgrubne analizy źródeł stresu oraz jego skutków. 
4 Jest to jeden z programów zarządzania stresem na poziomie organizacji (Organizational 
Level Interventions).
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Wykres 1. Liczba technik oferowanych podczas jednego szkolenia z zakresu 
radzenia sobie ze stresem w badanych programach

Źródło: opracowanie własne

Wnioski szczegółowe

Szczegółowa analiza programów szkoleniowych wskazuje, iż firmy doradcze proponują 
uczestnikom przede wszystkim nabywanie i pogłębianie umiejętności w zakresie technik 
poznawczo-behawioralnych (90%). W dalszej kolejności uczestnicy szkolenia nauczą się 
relaksacji w różnych postaciach – z wizualizacją, z medytacją (65%). Pozostałe techniki 
należące do indywidualnych programów redukcji stresu są proponowane w jednym na 
10 programów szkoleniowych lub nawet rzadziej. Ćwiczenia fizyczne zazwyczaj w po-
staci takich propozycji, jak: joga, pilates, tai chi, aerobik, dotyczą 10% ofert. Podobny 
wynik dotyczy oferty medytacji i hipnozy jako techniki eliminowania skutków długotrwa-
łego stresu. Techniki masażu stosowane są w 8% szkoleń, jednakże należy podkreślić, iż 
uczestnicy takiego szkolenia będą raczej poddawani masażom niż nauczani umiejętności 
ich wykonywania. Osiągnięty efekt dotyczyć więc będzie redukcji skutków stresu niż 
nabycia umiejętności radzenia sobie z nim. 6% programów oferuje różnorakie formy 
redukowania stresu i/lub jego skutków. Nazwano je „formami zastępczymi” i obejmu-
ją one takie działania, jak: arteterapia, aromaterapia, muzykoterapia, ziołolecznictwo, 
akupresura, koloroterapia oraz glinki. Inne propozycje redukowania stresu zanotowano 
w trzech programach szkoleniowych (4%) i były to: biofeedback, psychoterapia indywidu-
alna i grupowa z psychologiem oraz psychoimmunologiczna technika, oparta na rozwija-
niu zdolności do precyzyjnego odczytywania informacji z organizmu dotyczących nieza-
spokojonych potrzeb, przeciążenia niektórych partii mięśni czy narządów wewnętrznych 
oraz innych reakcji mogących doprowadzić do spadku odporności i choroby. Wykres 
przedstawiający wyniki oferowania poszczególnych technik zawiera wykres 2.
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Wykres 2. Rodzaje technik radzenia sobie ze stresem w analizowanych 
programach szkoleniowych

Źródło: opracowanie własne

Analiza uzyskanych wyników daje podstawy do wyciągnięcia kilku ważnych wnio-
sków. Po pierwsze, badania skuteczności technik redukcji stresu wskazują na najlep-
sze efekty podejścia poznawczo-behawioralnego. Nauczanie i polepszanie stosowania 
technik poznawczo-behawioralnych w ramach szkoleń z redukcji stresu dotyczą 90% 
wszystkich analizowanych ofert. Jest to więc propozycja jak najbardziej celna, aprobowa-
na i godna polecenia. Dodatkowo, podczas szkoleń przekazywana jest wiedza na temat 
podstawowych zagadnień teoretycznych zjawiska stresu, co zwiększa możliwości wnikli-
wej analizy własnych sposobów myślenia i działania w stresie, a następnie ich modyfiko-
wania.

Po drugie, analizując skuteczność technik redukcji stresu, na kolejnym miejscu pla-
sują się ćwiczenia fizyczne. W tej dziedzinie zaledwie 10% szkoleń oferuje nabywanie 
doświadczenia w redukcji stresu tą techniką. Wydaje się dość uzasadnione, zważywszy, iż 
ćwiczenia fizyczne jako metoda redukcji stresu powinny być przeprowadzane systema-
tycznie lub nasilać się w okresie wzmożonego przeżywania stresu zawodowego. Szkolenia 
natomiast są zazwyczaj przeprowadzane incydentalnie. Zastosowanie tej techniki zależy 
w dużej mierze od pracownika, który może systematycznie uprawiać jakąś dyscyplinę 
sportu, lub od organizacji, która może wspierać to działanie materialnie lub organizo-
wać miejsca ćwiczeń dla swoich pracowników. Niemniej jednak firmy doradcze mogłyby 
zwiększyć udział tej techniki w ramach oferty szkoleń z redukcji stresu, wzbogacając lub 
rozszerzając je o moduły zawierające propozycje ćwiczeń fizycznych.
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Trzeci wniosek dotyczy całkowicie niewykorzystanej, a skutecznej techniki biofeed-
backu. Zaledwie jedna oferta szkoleniowa zawierała możliwość poznania tego sposobu 
redukcji stresu. Niestety w polskiej literaturze niewiele można dowiedzieć się o sposo-
bach wykorzystania biofeedbacku do redukcji stresu, a jeszcze trudniej wyobrazić sobie 
możliwość systematycznego wykorzystania sprzętu medycznego do analizy czynności 
układu autonomicznego organizmu. Jednakże specjaliści w tym zakresie mogliby służyć 
swoją wiedzą i doświadczeniem w celu większego rozpropagowania tej techniki.

Ostatni wniosek, jaki nasuwa się z analizy propozycji szkoleniowych, to zbyt mały 
zakres wykorzystania profesjonalnych narzędzi badawczych do analizy różnorodnych 
czynników stresu. Zaledwie 10% programów oferuje możliwość badania stresu uczest-
ników. Z oferty nie wynika także, jakie aspekty stresu zostaną zbadane – czy będzie to 
poziom stresu, czy jego źródła, czy też skutki, a może style radzenia sobie z nim. Nie 
wiadomo także, jakiej jakości są oferowane metody zwane psychologicznymi. Tymcza-
sem specjaliści wskazują, iż jedynie poprawna diagnoza stresu daje możliwość zastoso-
wania trafnych sposobów jego redukcji [Dewe, O’Driscoll, 2002, s.145]. Warto więc 
wykorzystać dostępne i nowo powstające poprawne metodologicznie testy badające to 
skomplikowane zjawisko.

Zakończenie

Na podstawie przeprowadzonej analizy wydaje się, że tematyka stresu, zarządzania 
nim oraz zwiększania umiejętności jego eliminacji cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem. Zadowoleniem napawa fakt, iż w prawie wszystkich ofertach szkoleniowych 
uczestnicy mogą liczyć na uzyskanie podstawowej wiedzy na temat stresu, jego skutków 
oraz indywidualnego zestawu technik radzenia sobie z nim. Istotne jest również to, że 
proponowane szkolenia w dużej mierze opierają się na pogłębianiu umiejętności w zakre-
sie technik poznawczo-behawioralnych będących jednymi z najbardziej skutecznych.

Niemniej jednak brakuje na rynku ofert szkoleń na temat zarządzania stresem, 
podczas których menedżerowie mogliby się uczyć skutecznego rozpoznawania i redu-
kowania źródeł stresu w organizacji oraz wdrażania programów redukujących krótko- 
i długofalowe skutki stresu. Warto także uwypuklić fakt, że ciągle brakuje narzędzi do 
analizy tego zjawiska, które mogłyby być wykorzystywane nie tylko przez psychologów, 
ale również przez komórki personalne w przedsiębiorstwach.
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Training in Techniques for Coping with Occupational Stress: Is It Effective?

Summary
Methods and techniques for coping with occupational stress are of interest to business-
men and those who manage organizations as well as to each and every employee touched 
by occupational stress. The aim of this article is to describe the most efficient techniques 
for coping with occupational stress and present the results of an analysis of different 
approaches to training for improving skills in coping with stress as offered by consulting 
companies. This issue is presented from the perspective of stress management and an 
examination of the effectiveness of programs aimed at improving employee activities in 
the organization.
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