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Bezrobocie wciąż pozostaje aktualnym i jednym z najpoważniejszych proble-
mów społecznych współczesnych społeczeństw. Ponieważ pozostaje problemem 
globalnym, a jednocześnie angażującym duże środki na przeciwdziałanie jego 
przyczynom i niwelowanie jego konsekwencji, uzasadnione jest badanie tego zja-
wiska w sposób wielowymiarowy z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. 
Szczególnie interesującą propozycją jest praca Katarzyny Klebarskiej pt. Wsparcie 
społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia. Studium konfrontatywne, 
która w ujęciu psychologicznym analizuje zjawisko bezrobocia.

Autorka zajmując się problemem bezrobocia, które definiuje jako „stan 
bezczynności zawodowej osób zdolnych do pracy i zgłaszających gotowość 
do jej podjęcia” (s. 9), zrealizowała badania wśród osób niewykonujących 
płatnego zajęcia oraz zarejestrowanych jako bezrobotne. W tym miejscu należy 
uświadomić sobie konsekwencje – zalety i wady – takiego przyjętego założenia. 
Ograniczenie analiz do grupy osób zarejestrowanych w Urzędach Pracy nie daje 
pełnej wiedzy na temat bezrobotnych w ogóle, a jedynie pozwala monitorować 
stopę bezrobocia rejestrowanego, nie wszyscy bowiem, którzy pracy poszukują 
zgłaszają się do urzędów pracy. Taki celowy dobór próby osób bezrobotnych 
nie pozwala również na uogólnianie wniosków z badań. Mimo tych ograniczeń, 
bezrobocie rejestrowane jest uprawnionym i powszechnie w wielu krajach, także 
w Polsce, stosowanym – obok metody BAEL – pomiarem rozmiarów bezrobocia. 
Badanie osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ma więc swoje 
uzasadnienie. 

Niewątpliwą zaletą zrealizowanych przez Autorkę badań jest przyjęta perspek-
tywa oraz zdefiniowany problem badawczy, mianowicie rola wsparcia społeczne-
go – zarówno instytucjonalnego, jak i nieformalnego – w funkcjonowaniu osób 
bezrobotnych, zwłaszcza w kształtowaniu ich zaradności. Wsparcie społeczne 
jest uznawane za bardzo ważny element kapitału współczesnych społeczności 
i jednostek, zwłaszcza w sytuacji utrzymujących się na relatywnie wysokim 
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poziomie bezrobocia oraz ubóstwa. Poszerzenie analiz dotyczących możliwości 
walki z bezrobociem, ubóstwem czy zapobieganiu wykluczeniu społecznemu 
o analizy wsparcia społecznego, nie tylko potencjalnego, ale również rzeczywi-
stego, jest ciekawym kierunkiem badań.

Praca Katarzyny Ślebarskiej podzielona została na 2 części. Na pierwszą 
składają się 3 rozdziały teoretyczne, w których podjęto problematykę bezrobocia 
w ujęciu psychologicznym, problematykę wsparcia społecznego oraz radzenia 
sobie w sytuacji bezrobocia. W pierwszym rozdziale autorka przedstawia spo-
łeczną przestrzeń osoby bezrobotnej – jej psychologiczne funkcjonowanie oraz 
sieć relacji i interakcji społecznych w sytuacji braku pracy (na które składają się 
z jednej strony osoby niosące pomoc bezrobotnym, z drugiej strony inne osoby 
bezrobotne). Za charakterystyczne dla społecznej przestrzeni osób bezrobotnych 
autorka zalicza również osłabienie kontaktów nieformalnych z osobami pracu-
jącymi, rosnącą izolację społeczną oraz doświadczanie negatywnych skutków 
utraty pracy, takich jak pogorszenie sytuacji finansowej, obniżenie poczucia 
bezpieczeństwa, stabilizacji życiowej, poczucie niższości czy braku kompe-
tencji. Poza tym, autorka w tym rozdziale przedstawia krótką charakterystykę 
bezrobocia – w ujęciu strukturalnym i kulturowym – w Polsce i w Niemczech 
(ponieważ porównanie bezrobocia właśnie w tych dwóch krajach jest podstawą 
badań własnych autorki).

Teoretyczna refleksja na temat wsparcia społecznego jest przedmiotem 
rozważań w rozdziale 2. To w nim autorka dokonuje przeglądu definicji, ujęć 
teoretycznych o rodzajach i modelach wsparcia społecznego. Rozważana jest 
również kwestia roli wsparcia społecznego dla kształtowania samooceny oraz 
zaradności osób bezrobotnych, niezbędnych w poszukiwaniu pracy. Ciekawym 
ujęciem jest rozważanie zarówno pozytywnych efektów otrzymywanego wsparcia 
społecznego, ale również negatywnego oddziaływania, w sytuacji, gdy wsparcie 
jest nieadekwatne (zbyt małe lub nietrafne) dla bezrobotnego.

Rozdział 3. został poświęcony problematyce radzenia sobie w sytuacji bez-
robocia. Autorka analizuje postawy bezradności i zaradności jako reakcje na 
bezrobocie, koncentrując uwagę Czytelnika głównie na aktywność zaradczą, 
zwłaszcza zachowania ukierunkowane na poszukiwanie pracy. Aktywność zarad-
cza analizowana jest w ujęciu społeczno – psychologicznym, jako wypadkowa 
cech osobistych, doświadczenia życiowego, osobowości, samooceny, a także 
otrzymywanego wsparcia społecznego.

Druga część pracy składająca się z 5 rozdziałów przedstawia wyniki badań 
porównawczych w Polsce i Niemczech nad rolą wsparcia społecznego osób bez-
robotnych. Autorka definiuje wsparcie społeczne jako „faktycznie zachodzące 
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interakcje, mające na celu wymianę dóbr pomiędzy bezrobotnym a członkami 
jego sieci wsparcia” (s.73), „w trakcie danej interakcji następuje jednostronna 
lub dwustronna wymiana emocjonalna, informacyjna, instrumentalna jak również 
materialna” (s.10). W badaniach własnych autorki, wymiana ta rozpatrywana jest 
jednak jednostronnie i dotyczy ilości oraz oceny jakości wsparcia, relacjonowane-
go przez osoby pozostające bez pracy, jako otrzymywane od innych, a głównym 
celem badawczym było określenie związku między otrzymywanym wsparciem 
społecznym a zachowaniami ukierunkowanymi na poszukiwanie pracy. By zre-
alizować tak postawiony cel badawczy wykorzystane zostały metody ilościowe 
i jakościowe. Badania ilościowe z wykorzystaniem stworzonych przez autorkę: 
kwestionariusza do badania wsparcia społecznego, kwestionariusza do badania 
zachowań ukierunkowanych na poszukiwanie pracy, skali postaw wobec pracy 
i percepcji perspektyw jej znalezienia oraz zaadaptowanych na potrzeby badania: 
kwestionariusza samooceny Bartona i skali samooceny Rosenberga przeprowa-
dzono wśród próby osób bezrobotnych z Polski i Niemiec. Badania te zostały 
uzupełnione wywiadami jakościowymi nt. subiektywnego obrazu własnej sytuacji 
przeprowadzonymi wśród polskich bezrobotnych.

W kolejnych rozdziałach autorka przedstawia wyniki swoich badań. Do 
najważniejszych należy zaliczyć te o charakterze aplikacyjnym:

−	 Wsparcie społecznie korzystnie oddziałuje na zachowania ukierunkowane 
na poszukiwane pracy, wsparcie społeczne stanowi ważny czynnik aktywnego 
radzenia sobie w sytuacji bezrobocia, co ważne wsparcie takie dodatnio wiąże 
się z intensyfikacją poszukiwań bez względu na stopień dopasowania wsparcia 
do przejawianych potrzeb;

−	 Znaczenie adekwatności wsparcia wzrasta w przypadku samooceny, ta 
jednak nie wpływa bezpośrednio na poszukiwanie pracy;

−	 Adekwatność wsparcia informacyjnego wpływa w interesujący sposób na 
ocenę własnych szans znalezienia zatrudnienia – mianowicie, im bardziej trafną 
pomoc z zakresu potrzebnych informacji uzyskuje osoba bezrobotna, tym gorzej 
ocenia ona własne perspektywy wyjścia z bezrobocia;

−	 Z drugiej strony, im bardziej adekwatne wsparcie emocjonalne, na które 
składają się: treść rozmów na tematy niezwiązane z brakiem pracy, omawianie 
negatywnych aspektów bezrobocia oraz rozmowy dotyczące pozytywnych stron 
pozostawania bez pracy, tym lepsze funkcjonowanie psychologiczne bezrobotne-
go, wsparcie emocjonalne jest bezpieczniejsze dla poczucia własnej niezależności 
niż np. wsparcie informacyjne;

−	 W polskiej grupie badanych bezrobotnych nie zaobserwowano związku 
pomiędzy posiadanymi perspektywami wyjścia z bezrobocia a poszukiwaniem 
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pracy, polscy bezrobotni potrzebują dodatkowej motywacji, związanej zwłaszcza 
z działaniem otoczenia – presją innych lub po prostu motywowaniem ze strony 
rodziny;

−	 Poszukiwanie zatrudnienia obniża się wraz z wiekiem polskich bezrobot-
nych, w odróżnieniu od niemieckich bezrobotnych zniechęcają się i wycofują 
z aktywności nakierowanej na poszukiwanie pracy, wobec wydłużającej się 
długości trwania życia i konieczności wydłużenia wieku aktywności zawodowej 
warto zwrócić uwagę na wsparcie udzielane bezrobotnym w starszych kategoriach 
wiekowych.

Książka Katarzyny Ślebarskiej jest wynikiem pracy badawczej i analitycznej, 
której wynikiem jest rozprawa doktorska nagrodzona w Konkursie na najlepsze 
prace doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej, organizowanym przez 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, pod patronatem MPiPS. Jednak nie tylko 
z tego powodu praca jest warta zainteresowania. Zarówno część teoretyczna, 
w której ujęcie tematu wsparcia społecznego osób bezrobotnych z perspektywy 
psychologicznej, jak i wyniki badań własnych nad otrzymywanym wsparciem 
społecznym w ujęciu porównawczym Polski i Niemiec są ciekawe w wymiarze 
poznawczym oraz aplikacyjnym. Analiza zależności między ilością i oceną 
otrzymywanego wsparcia a funkcjonowaniem psychologicznym, aktywnoś-
cią zaradczą i poszukiwaniem pracy dostarcza ważnej wiedzy o roli wsparcia 
społecznego, zwłaszcza sytuacjach, kiedy może ono pomóc, ale również, kiedy 
może zaszkodzić. Potencjał takiego ujęcia jest jeszcze większy. Taki kierunek 
analiz może okazać się przydatny w dziedzinie polityki społecznej, doradztwa 
zawodowego czy pracy socjalnej.
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