
PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA 2016, 29
ISSN 2300-3952

http://dx.doi.org/10.19203/psir.2016.029.02

Ewa Kiliszek1

ZASOBY OSOBISTE I SPOŁECZNE
SĄDOWYCH KURATORÓW ZAWODOWYCH

NA PODSTAWIE PRÓBY KURATORÓW ZAWODOWYCH
ZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UW IPSIR

Streszczenie

Praca zawodowych kuratorów sądowych polega na podejmowaniu różnych zadań za-
równo wobec podopiecznych, jak i instytucji. Kuratorzy pracują w terenie z podopiecznymi,
w sądach wymieniają informacje z sędziami na temat prowadzonych i planowanych wobec
podopiecznych działań, w środowisku zewnętrznym współpracują z instytucjami i organiza-
cjami działającymi na rzecz pomocy i resocjalizacji. Wielość zadań i konieczność ich koor-
dynowania, podejmowanie trudnych decyzji związanych ze zmianami życia ludzkiego, doty-
czących podopiecznych i ich rodzin, trudności i opór przed wdrażaniem zmian — wpływa-
jący na efektywność, zagrożenia generowane przez specyfikę zadań, dzielenie konieczności
realizowania zaangażowania zewnętrznego z realizacją celów osobistych — to wszystko sta-
wia przed tą grupą zawodową wiele wymagań. Kuratorzy powinni być dobrze wyposażeni
wewnętrznie — mieć wysokie poczucie koherencji (zrozumiałości, zaradności, sensowno-
ści), stawiać sobie cele w życiu zawodowym i osobistym, mieć poczucie sensu życia, ważna
jest też dla ich grupy zawodowej umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Bada-
nie wymienionych zmiennych w grupie kuratorów zawodowych i ich opis stanowi właśnie
przedmiot refleksji przedstawionego artykułu.

Słowa kluczowe: kurator sądowy, poczucie koherencji, zrozumiałość, zaradność, sensow-
ność, poczucie sensu życia, radzenie sobie w sytuacjach trudnych
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Personal and social resources of the probation officers
based on the sample participants of the post-master degree for probation officers

at the Institute of Social Prevention and Rehabilitation, University of Warsaw
Abstract

In their work probation officers need to engage in an array of tasks in dealings with
their clients and institutional stakeholders. They work in the field with their clients, in the
courtroom, to exchange information with judges on pending and planned actions against their
clients, and interact with external stakeholders — institutions and organizations which foster
assistance and social rehabilitation. The variety of tasks and the need to coordinate them,
tough decisions which induce changes in human lives and affect the clients and their famil-
ies, difficulties and resistance to change, with the ensuing drop of effectiveness, insecurity
driven by task specificity, the need to combine the outside involvement with persona goals
— all these are major challenges for this professional group. Thus, probation officers need to
possess the proper ‘inner equipment’ understood as a high sense of coherence (comprehens-
ibility, manageability, and meaningfulness), the ability to define professional and personal
goals and the sense of purpose in life, not to mention the ability to cope in difficult situ-
ations. The paper presents and describes the findings from the study of the aforementioned
variables among professional probation officers.

Keywords: probation officer, sense of coherence, comprehensibility, manageability, mean-
ingfulness, the sense of purpose in life, the ability to cope in difficult situations

Kuratorzy sądowi to grupa zawodowa pracująca z osobami zagro-
żonymi wykluczeniem społecznym, mającymi trudną sytuację osobistą,
rodzinną, zawodową, a problemy ludzi, na rzecz których pracują, dotyczą
wielu sfer. Stąd kuratorzy powinni współpracować z wieloma instytucjami
i organizacjami na rzecz osób, którym pomagają.

Praca kuratorów wymaga zaangażowania, jest czasochłonna, często
mimo podejmowania wielu sensownych działań nie są one akceptowane
lub wdrażane przez podopiecznych. Ponadto przebywanie w środowisku
zmarginalizowanym — nie zawsze przestrzegającym norm społecznych,
wśród osób z różnymi zaburzeniami — nie jest pracą bezpieczną, generuje
stres i niejednokrotnie poczucie zagrożenia.

Efekty tej pracy mogą budzić nadzieję, poczucie spełnienia, zado-
wolenie z własnych działań, szacunek drugiego człowieka — dawać sa-
tysfakcję. Wtedy pogłębiają poczucie spójności wewnętrznej, skuteczno-
ści, wzrost szacunku dla innych i dla siebie, odczucie wspólnoty z innymi
ludźmi, przekonanie, że jest się skutecznym interwentem, osobą dobrze
pomagającą innym.

Może jednak pozostawiać osad niezadowolenia, niespełnienia, po-
czucie braku skuteczności i wpływu. Stawiane sobie wysokie standardy
pracy nie zostają spełnione, co powoduje poczucie porażki i niezadowole-
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nia z siebie, z innych. Wtedy praca staje się trudem, źródłem permanent-
nego zmęczenia pomaganiem — wypalenia zawodowego. Podobną ocenę
sytuacji pracy podaje znana autorka podręcznika diagnozy ujętej z per-
spektywy psychoanalitycznej — Nancy McWilliams. Uważa ona, że po-
siadanie wysokich kompetencji zawodowych przejawia się dobrym zro-
zumieniem sytuacji osób, z którymi się pracuje, a więc owocuje stawia-
niem dobrych diagnoz. Pisze też, że „pozytywnym efektem ubocznym do-
brej diagnozy jest wzmocnienie samooceny (…) dzięki stawianiu realnych
celów.(…). Do ryzyka zawodowego związanego z naszą pracą zalicza-
my poczucie oszukania, obawę przed niepowodzeniem (…) i wypalenie”
(McWilliams 2009: 41).

Kurator pracujący w tak trudnych warunkach zewnętrznych otoczenia
społecznego (por. Kiliszek 2013), który nie szuka wsparcia w postaci wie-
dzy, szkoleń, superwizji, świeżości spojrzenia na trudne sytuacje, który
nie ma wsparcia w kolegach, przyjaciołach, rodzinie, wierze, zaintereso-
waniach i pasjach, który nie umie odpoczywać i wieść pozytywnego stylu
życia, będzie bardziej narażony na wypalenie zawodowe – zwane też zmę-
czeniem pomaganiem. Zjawisko to może doprowadzić do zwiększonego
narażenia na choroby somatyczne, psychosomatyczne, załamania emocjo-
nalne i duchowe (nerwica noogenna według koncepcji Victora Frankla),
a wiec pogorszyć jakość życia.

Przegląd literatury na temat kurateli i działań podejmowanych
przez kuratorów sądowych

Inspiracją do podjęcia badań było przekonanie o dużej wadze tematu,
bowiem grupa kuratorów zawodowych to ok. 5 tys. osób w Polsce, nato-
miast kuratorów społecznych w Polsce jest ok. 30 tys. Łącznie stanowią
więc dużą grupę zajmującą się oddziaływaniami pedagogiczno-psycholo-
gicznymi wobec osób mających problemy z przestrzeganiem norm spo-
łecznych i prawnych — dorosłych, młodzieży, dzieci.

Praca kuratorów dotyczy bardzo trudnych problemów osób, z któ-
rymi współpracują. Problemy te pochodzą z obszaru zaburzeń zachowa-
nia, osobowości, zróżnicowanego zaawansowania kryminogenezy, ale też
podopieczni kuratorów to często osoby o obniżonym poziomie intelek-
tualnym, czasem chore psychicznie, często uzależnione od alkoholu, nar-
kotyków, różnych substancji (a więc często prezentujące zaburzenia or-
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ganiczne), także uzależnione behawioralnie. Wymienione obszary pro-
blemów ukazują, jak trudna, obciążająca emocjonalnie, wymagająca nie-
ustannej uwagi i częstych oddziaływań jest praca kuratorów. Problemy
podopiecznych są często tak pogłębione, trwają wiele lat, spowodowa-
ły liczne straty w życiu osobistym i społecznym, że zmiana ich jest nie-
zwykle trudna. Praca kuratora to często „praca na oporze”, więc efekty
oddziaływań nie przynoszą zadowolenia, często powodują poczucie bra-
ku nadziei do zmiany, a w efekcie prowadzą do wypalenia zawodowe-
go. Stąd podejmowanie badań w obszarze pomocy resocjalizacyjnej, któ-
rej efektywność nigdy nie jest 100-procentowa, to ważne wyzwanie ba-
dawcze.

W literaturze przedmiotu istnieje niewielka liczba badań dotyczących
kuratorów sądowych. Odnoszą się one do następujących kwestii:

1. analizy jakościowej i oceny pracy kuratorów sądowych (na podsta-
wie analizy danych statystycznych, badań ankietowych grupy kurato-
rów zawodowych i społecznych pionu rodzinnego i karnego, obser-
wacji uczestniczącej pracy kuratorów, analizy akt sądowych oraz opi-
su sesji fokusowych dotyczących oceny systemu probacji przez kura-
torów, porównanie sytuacji dozorowanych w początkowym i końco-
wym okresie dozoru, z uwzględnieniem czynników ryzyka i czynni-
ków ochronnych) (por. Wójcik 2010);

2. badań dotyczących pracy kuratorów społecznych (por. Marzec-Hol-
ka 1994);

3. efektów oddziaływań resocjalizacyjnych oczekiwanych od kurato-
ra sądowego, rzeczywistych możliwości służby kuratorskiej, a tak-
że przeszkód w efektywności oddziaływań kuratora sądowego (Kwa-
drans 2013);

4. efektywności pracy kuratorów:
• efektywności oddziaływań społecznych kuratorów sądowych

wobec osób objętych dozorami w związku z warunkowym
zawieszeniem wykonywania kary pozbawienia wolności —
jakość, sposoby oddziaływań wychowawczych, rola czynni-
ków socjopedagogicznych, styl ustosunkowani interpersonal-
nych ich, ocena pracy przez koordynujących ich kuratorów za-
wodowych (por. Gogacz 2012);

• efektywności środka wychowawczego w postaci nadzoru kura-
torskiego wobec nieletnich z orzeczonym środkiem w posta-
ci zakładu poprawczego (grupa badawcza scharakteryzowana
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pod względem stopnia wykolejenia i diagnozy resocjalizacyj-
nej) (por. Paszkiewicz 1992);

• efektywności dozorów kuratorskich wobec skazanych za prze-
moc w rodzinie na terenie okręgu nowosądeckiego (por. Bul-
zak 2003);

• efektywności pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej sądowego
kuratora zawodowego ze sprawcami przestępstw o charakterze
seksualnym (Zawiślak, Gajek-Olszewska 2002);

5. stresu w pracy kuratorów sądowych: (por. Kuziora 2005; 2006a;
2006b; Skowroński 2016);

6. umiejscowienia kontroli u sądowych kuratorów rodzinnych: (Mu-
drecka 2000).
Należy podkreślić, że większość publikacji z obszaru kurateli to roz-

ważania teoretyczne. Dotyczą one takich obszarów pracy kuratorów sądo-
wych i kurateli jak:

1. rola i zadania wykonywane przez kuratorów (por. Porębska 2012;
Majer 1984; Pawłowska 2002; Szymanowski 2003/2004; Kordowski
1999; Szykut 2005);

2. rola i zadnia kuratorów, kształtowanie się kurateli i jej ewolucja, pod-
stawy prawne kurateli, status społeczno-zawodowy kuratorów (por.
Wójcik 2010);

3. świadomość czynników wpływających na skuteczność pracy kurato-
rów (por. Strumińska 2012);

4. ogólna ocena wymiaru sprawiedliwości w Polsce i Unii Europejskiej
(por. Gruszczyńska i in. 2011; Siemaszko i in. 2006; Bałandyno-
wicz 2004; Szymanowski 1999; Stępniak 1998; Knap 1998; Zagór-
ski 1996; Wojciechowska 2002; Kordowski 1999; Jedynak, Stasiak
2007; Jankowiak 2006);

5. opis kompetencji zawodowych kuratorów sądowych (por. Samek
2012; Lipski, Chodyra 2003);

6. aspekty wychowawcze w pracy kuratorów (por. Gogacz 2002; Ostri-
hanska, Greczuszkin 2000);

7. metodyka pracy kuratorów rodzinnych i nieletnich (por. Heine 1986;
Kalinowski 1984; Kopeć-Chrościcka 1984; Mudrecka 1997; Pasz-
kiewicz 2006; Pospiszyl 1990; Skwarek, Zagdański 2006; Węgliń-
ski 2002; 2006);

8. wybrane obszary działalności rodzinnych kuratorów sądowych (por.
Bąkowska 1995; Korpanty 2004; Kosmalska 1999; Mudrecka 1994;
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Nowak 1999; Świerczek 2004; Węgliński 1996; Zinkiewicz 2005;
Ziętek 2007);

9. specyfika pracy kuratorów zawodowych dla dorosłych (por. Szykut
1999; Bałandynowicz 2006; 2007; Malińska 2004; Kamieński, Mi-
lewski 1975; Banaszek 2004; Gogacz 2003a; 2003b; 2007; Sobieraj-
ski 1999a; 1999b; Śpiewak 1998; Roskosz 2003; Zagórski 2002);

10. powstanie i rozwój instytucji kurateli w Polsce (por. Kalinowski
1990; Węgliński 2006);

11. różne aspekty pracy kuratorów ze względu na zróżnicowane grupy
podopiecznych (por. Fidor 2004; Goszczyński 2004; Kwadrans 2005;
Leman 2003; Mazur 2003; 2005; Prusiński 2001; Sobierajski 2004;
Stefański 1998; Surmiak-Domańska 2002; Tański 2002; Veillard-Cy-
bulsky, Veillard-Cybulsky 1968; Zinkiewicz 2004);

12. usprawnianie pracy kuratorów zawodowych (por. Białczyk i in. 2004;
Białczyk, Duszyński, Białczyk 2003);

13. rozważania na temat ustawy i aktów normujących pracę kurato-
rów (por. Szymanowski 2002; Szyszko 2004; Węgliński 1995/1996;
2002; Sękara 2003);

14. percepcja pracy kuratorów sądowych (por. Mudrecka 1997).

Badania własne

Niniejsze badania dotyczą zasadniczej kwestii dla działalności ku-
ratorów, mianowicie, jakie obszary osobowości są kluczowe dla prawi-
dłowego funkcjonowania życiowego i zawodowego kuratorów. Chodzi tu
o umiejętności radzenia sobie ze stresem, posiadanie celów życiowych
i zawodowych nadających sens życiu, pozwalających czerpać z niego sa-
tysfakcję mimo napotykania trudności, wzmacniających motywację do
pracy, życia. Są to ważne obszary w każdym okresie rozwojowym, wpi-
sane w zadania rozwojowe istotne w różnych okresach życia (por. Kili-
szek 2015).

Wybrane narzędzia badawcze określają ważne wymiary osobowości
ze względu na utrzymanie tzw. salutogenezy — wymiaru zdrowia fizycz-
nego, psychicznego i duchowego, a więc ujmującego zdrowie w sposób
holistyczny.

Badane wymiary to poczucie koherencji w ujęciu A. Antonovsky’ego
(2005) — spójności wewnętrznej, obejmujące zrozumiałość bodźców na-
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pływających ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, zaradności,
a więc przekonania o posiadaniu wystarczających zasobów do radzenia so-
bie z problemami napotykanymi przez człowieka oraz przekonanie o sen-
sowności świata — że życie ma sens i jest warte podejmowania wysiłku
i zaangażowania.

Skala PIL opiera się na koncepcji logoterapii V. Frankla (2012) —
na założeniu, że poczucie sensu życia jest niezbędne dla zdrowia psy-
chicznego, odczuwania dobrostanu fizycznego, psychicznego i duchowe-
go. Ma swoje źródła w przeżywaniu sensu ontologicznego, dotyczącego
bytu.

Skala CISS ocenia umiejętności radzenia sobie w efektywny sposób
ze stresem, wskazuje na słabości w tym obszarze, które domagają się pracy
i zmiany.

Opis narzędzi badawczych i koncepcji leżących u ich podstaw

Uznano, że kuratorzy to grupa, która powinna dobrze radzić sobie ze
stresem, potrafiąca rozwiązywać problemy, mieć cele zawodowe i osobi-
ste i poczucie sensu życia i świata. Wymienione cechy powinni posiadać
zwłaszcza kuratorzy świadomie dbający o rozwój własny poprzez syste-
mowe szkolenia.

Uznano, że ciekawe byłoby porównanie tych ważnych cech zarówno
w grupie doświadczonych kuratorów, jak i tych, którzy mogą zostać ku-
ratorami — jakby na początku ich drogi zawodowej — czyli u studentów
resocjalizacji.

Przeprowadzono porównanie grupy kuratorów z grupą studentów
pierwszego roku profilaktyki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu
Warszawskiego z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Do badań wykorzystano następujące narzędzia:
1. kwestionariusz osobowy;
2. CISS N.S. Endlera i J.D. Parkera — Kwestionariusz Radzenia So-

bie w Sytuacjach Stresowych — kwestionariusz do badania stylów
radzenia sobie ze stresem;

3. SOC-29 Kwestionariusz Orientacji Życiowej do badania poczucia
koherencji według koncepcji Aarona Antonovsky’ego;

4. PIL Kwestionariusz Poczucia Sensu Życia J.C. Crumbaugha
i L.J. Maholicka (Test Celu Życia).
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Ad. 1. Kwestionariusz osobowy
Grupa kuratorów została opisana w odniesieniu do następujących

zmiennych:
• płci;
• wieku;
• stanu cywilnego;
• liczby dzieci;
• wykształcenia;
• stażu pracy;
• powodu wyboru zawodu;
• powodu podejmowania szkoleń zawodowych.

Studentom zadano podobne pytania kwestionariuszowe, oprócz
trzech ostatnich, związanych z działalności zawodową. Grupy kuratorów
i studentów były zrównoważone pod względem liczebności i płci.

Ad. 2. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS
Autorzy polskiego podręcznika wskazują, że „współczesne badania

nad radzeniem sobie ze stresem wyrosły z psychoanalitycznie i psycho-
dynamicznie zorientowanych koncepcji, które podkreślały wagę obrony
ego jako mechanizmu adaptacji do stresu i lęku” (Strelau i in. 2005: 5).
Według Strelaua „(…) stan stresu stanowi wynik interakcji pomiędzy rze-
czywistymi wymaganiami a możliwościami jednostek, odpowiadających
tym wymaganiom” (Strelau 1996: 94). Autorzy podkreślają, że zgodnie
z paradygmatem różnic indywidualnych radzenie sobie ze stresem jest uj-
mowane w kategoriach stylu, a ten można określić jako „względnie stałą
tendencję do stosowania w różnych sytuacjach specyficznych dla jednostki
sposobów radzenia sobie, mających na celu usunięcie lub redukcję stanu
stresu” (Strelau i in. 2005: 9).

Kwestionariusz składa się z 48 stwierdzeń, którym osoba badana
przypisuje za pomocą liczb od 1 do 5 częstotliwość podejmowania przez
siebie określonej aktywności w sytuacjach trudnych, stresowych. Autorzy
wyróżnili trzy style radzenia sobie w sytuacji stresowej. Każda z trzech
skal składa się z 16 pozycji, minimalna liczba punktów, jakie można uzy-
skać, to 16, a maksymalna to 80 punktów. Kwestionariusz przeznaczony
jest do badania osób dorosłych powyżej 18. roku życia.

Styl skoncentrowany na zadaniu przejawiają osoby, które uzyskują
wysokie wyniki w tej skali. Mają one „tendencję do podejmowania wy-
siłków zmierzających do rozwiązania problemu poprzez poznawcze prze-
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kształcenia lub próby zmiany sytuacji. Główny nacisk położony jest na
zadanie lub planowanie rozwiązania problemu” (Strelau i in. 2005: 17).

Styl skoncentrowany na emocjach jest charakterystyczny „dla osób,
które w sytuacjach stresowych wykazują tendencję do koncentracji na so-
bie, na własnych przeżyciach emocjonalnych, takich jak złość, poczucie
winy, napięcie. Osoby te mają także tendencję do myślenia życzeniowego
i fantazjowania” (Strelau i in. 2005: 17). Celem tej strategii jest zmniej-
szenie napięcia emocjonalnego związanego ze stresem, bywa jednak, że
zwiększa się ono, występuje przygnębienie. Można powiedzieć, że osoby
przejawiające ten styl w sytuacjach trudnych są skoncentrowane na sobie.

Styl skoncentrowany na unikaniu przeżywania występuje u osób, któ-
re w stanie napięcia stresowego „wystrzegają się myślenia i doświadczania
tej sytuacji. Styl ten może przybierać dwie formy: angażowanie się w czyn-
ności zastępcze (…) albo poszukiwanie kontaktów towarzyskich” (Strelau
i in. 2005: 17).

Wydaje się, że kuratorzy pogłębiający wiedzę będą prezentować styl
skoncentrowany na zadaniu. Stwierdzenie to stanowi jedną z hipotez po-
stawionych w badaniu.

Autorzy podali, że policjanci, lekarze i osoby starające się o broń
wykazują przewagę stylu skoncentrowanego na zadaniu (uzyskali kolej-
no 58,9; 59,1; 61,4 punktu), jednak u lekarzy jako drugi styl, w przeci-
wieństwie do pozostałych grup, przeważa styl skoncentrowany na emo-
cjach (45,8), a poziom stylu skoncentrowanego na unikaniu w ich przy-
padku to 40,9. Policjanci i osoby starające się o broń na drugim miejscu
podejmują czynności unikające (kolejno 49,9; 47,1), a na trzecim miejscu
korzystają ze stylu skoncentrowanego na emocjach (kolejno 38,7; 33,9)
(Strelau i in. 2005: 34).

Ad. 3. Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC
Aaron Antonovsky, twórca teorii koherencji, określa, że „poczucie

koherencji to stabilna, trwała i uogólniona orientacja wobec rzeczywisto-
ści, charakteryzująca człowieka przez cały okres dorosłości. (…) Orienta-
cja ta wpływa na wszystkie dziedziny życia i sprawy dla człowieka ważne”
(Antonovsky 2005: 169). Najważniejsze jest — zdaniem Antonovsky’ego
— to, czy człowiek ma takie obszary życia, które są dla niego ważne. Wy-
mienia cztery zasadnicze obszary: najskrytsze uczucia, bezpośrednie rela-
cje z innymi ludźmi, główna aktywność życiowa oraz problemy egzysten-
cjalne (takie jak śmierć, nieuniknione porażki, niedociągnięcia, konflikty,
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izolacja). Wynikają one z siły zaangażowania i wysiłku, jakie w związku
z nimi podejmuje większość ludzi (Antonovsky 2005: 37). Stresory autor
traktuje jako uogólnione deficyty odporności (Antonovsky 2005: 31).

Antonovsky wyodrębnił trzy składniki poczucia koherencji:
1. Poczucie zrozumiałości — jest to stopień, „w jakim człowiek spo-

strzega bodźce, z którymi się styka, napływające ze środowiska, we-
wnętrznego i zewnętrznego, jako sensowne poznawczo, jako infor-
macje uporządkowane, spójne, ustrukturowane i jasne, a nie jako
szum, czyli informacje chaotyczne (…). Człowiek o silnym poczuciu
zrozumiałości spodziewa się, że bodźce, z którymi zetknie się w przy-
szłości, będą przewidywalne, lub w najgorszym wypadku oczekuje,
że kiedy jakiś bodziec go zaskoczy, będzie go mógł do czegoś przy-
porządkować i wyjaśnić” (Antonovsky 2005: 32).

2. Poczucie zaradności — „jest to stopień, w jakim człowiek spostrze-
ga dostępne zasoby jako wystarczające, by sprostać wymogom, jakie
stawiają bombardujące bodźce. (…) Człowiek o silnym poczuciu za-
radności nie czuje się ofiarą losu ani nie ma poczucia, że życie ob-
chodzi się z nim niesprawiedliwie” (Antonovsky 2005: 33).

3. Poczucie sensowności – „to stopień, w jakim człowiek czuje, że ży-
cie ma sens, z punktu widzenia emocjonalnego, że przynamniej część
problemów i wymagań, jakie niesie życie, warta jest wysiłku, poświę-
cenia i zaangażowania, jest czymś »mile widzianym«, a nie obciąże-
niem, którym człowiek wolałby się nie obarczać. (…) Wyraża stro-
nę motywacyjną. Osoby zakwalifikowane do grupy o silnym poczu-
ciu koherencji niezmiennie wspominały o takich dziedzinach życia,
które były dla nich ważne nie tylko w sensie poznawczym, ale emo-
cjonalnym. Zdarzenia z tych obszarów życia spostrzegane były jako
wyzwania, jako coś, w co warto było się angażować emocjonalnie,
czemu warto się poświęcić. (…) Osoby zakwalifikowane do grupy
o wyjątkowo słabym poczuciu koherencji sprawiały wrażenie, jakby
nic w ich życiu szczególnie nie obchodziło” (Antonovsky 2005: 33–
–34). Autor podkreśla, że nazwę tej skali zaczerpnął dzięki inspiracji
koncepcją Victora Frankla (2012).

4. Dodatkowym wymiarem są granice związane z życiem emocjonal-
nym, kontaktami interpersonalnymi, aktywnością życiową, w tym za-
wodową, a także zadaniami egzystencjalnymi, w tym z doświadcza-
niem porażki. Są one zmienne w czasie i są ważnym czynnikiem dla
jednostki. Człowiek wysoce koherentny rozszerza granice, włączając
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w nie nowe obszary życia, jednak ma możliwość zacieśnić je przej-
ściowo lub trwale, jeśli np. wymagania życia w jakimś obszarze sta-
ją się mniej zrozumiałe lub mniej podlegające wpływom człowieka
(Antonovsky 2005: 37–39).
Poczucie koherencji jest to więc „globalna orientacja człowieka, wy-

rażająca stopień, w jakim człowiek (…) ma dominujące, trwałe, choć dy-
namiczne poczucie pewności, że (1) bodźce napływające w ciągu życia
ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego mają charakter ustrukturo-
wany, przewidywalny i wytłumaczalny; (2) dostępne są zasoby, które po-
zwolą mu sprostać wymaganiom stawianym przez bodźce; (3) wymagania
te są dla niego wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania” (Antono-
vsky 2005: 34).

Antonovsky przyjmuje salutogenny — nakierowany na zdrowie —
punkt widzenia i przeciwstawia go orientacji patogenetycznej. Z założe-
nia autor uważa heterostazę, bezład, pęd ku entropii za pierwotną cechę
organizmów, nie zaś jak w koncepcji patogennej, gdzie za stan pożądany
uważa się homeostazę, która od czasu do czasu jedynie ulega zakłóceniu.
(Antonovsky 2005: 19–20).

Dla autora poczucie koherencji to orientacja dyspozycyjna, sytuują-
ca człowieka na kontinuum zgodnie z wychowaniem, w świecie doświad-
czeń ukształtowanych przez kulturę, strukturę społeczną i epokę historycz-
ną, w której żyje, a także przez wzorzec jednostkowych doświadczeń ży-
ciowych, popychających człowieka ku jednemu lub drugiemu biegunowi
spójności, równowagi obciążeń i udziału w podejmowaniu społecznie ce-
nionych decyzji” (Antonovsky 2005: 171).

Zdaniem Antonovsky’ego ludzie o silnym poczuciu koherencji po-
dejmują najbardziej adekwatne strategie dopasowane do konkretnych stre-
sorów, mają poczucie skuteczności i sensowności swoich działań. Ponadto
„mają wyraźną tendencję do zachowań prozdrowotnych” (Sęk 2005: 8).

W literaturze przedmiotu szczegółowy opis narzędzia SOC-29 Anto-
novsky’ego znajduje się w „Przeglądzie Psychologicznym” nr 4 z 1993 r.,
kwestionariusz SOC był bardzo popularny i przyczynił się do podejmowa-
nia wielu ciekawych projektów badawczych.

Ad. 4. Kwestionariusz Poczucia Sensu Życia PIL (Test Sensu Życia PLT)
Koncepcja poczucia sensu życia jest oparta na tzw. trzeciej gałęzi

wiedeńskiej szkoły psychoterapii Victora Frankla — logoterapii, opartej
na poszukiwaniu sensu ludzkiego życia, będącego najpotężniejszą siłą mo-
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tywującą człowieka (Frankl 2012: 151). Jego psychoterapia stawiała so-
bie za zadanie pomóc człowiekowi w przywróceniu sensu życia. Frankl
uważał, podobnie jak Antonovsky, że podstawą zdrowia psychicznego jest
rodzaj napięcia między tym, co już osiągnęliśmy, a tym, co jeszcze ma-
my osiągnąć, lub między tym, kim jesteśmy, a tym, kim powinniśmy być.
Stan napięcia, walka, jest ważny dla osiągnięcia wartościowych celów
(Frankl 2012: 158–159).

Przejawem egzystencjalnej pustki jest stan permanentnego znudze-
nia, tak charakterystyczny dla czasów współczesnych. Frankl wskazuje na
słowa Schopenhauera, że ludzkość oscyluje między dwoma stanami —
rozpaczy i znudzenia. Poszczególni zaś ludzie, którzy mają problemy z po-
dejmowaniem decyzji, albo skłaniają się do postępowania tak jak inni —
naśladując ich (konformizm), albo do robienia tego, czego inni od nas żą-
dają, oczekują (totalitaryzm) (Frankl 2012: 161).

Według Frankla tak powszechne zjawiska jak depresja, agresja, nało-
gi czy kryzysy doświadczane przez ludzi wynikają ze stanu egzystencjal-
nej pustki (Frankl 2012: 162). Twierdzi on ponadto, że sens jest konkretny,
nie abstrakcyjny, polega na wypełnieniu konkretnego zadania, jednostko-
wej misji życiowej. Sens życia można odkryć na trzy sposoby: (1) poprzez
twórczą pracę lub działanie; (2) poprzez doświadczanie czegoś lub kontakt
z drugim człowiekiem; (3) poprzez to, jak znosimy nieuniknione cierpie-
nie (Frankl 2012: 165–167).

„Wartości mają strukturę hierarchiczną, wielopoziomową i koncen-
tryczną. Oznacza to, że wartości z poszczególnych wymiarów różnią się
jakościowo oraz że mają właściwość koncentrowania się wokół wartości
mającej znaczenie dla konkretnej osoby, danego wymiaru, w określonym
czasie i przestrzeni. (…) Żadnej wartości nie sposób realizować w izo-
lacji od innych. Ich życiową wagę odkrywa się w dążeniu ku nim, w za-
angażowaniu się w nie, w ich urzeczywistnianiu. Nie można też odkry-
wać roli i znaczenia wartości dla egzystencji, zwłaszcza wyższych, na
sposób teoretyczny. Brak ich spełniania w konkretnym życiu daje o so-
bie znać w wielu negatywnych przejawach życia indywidualnego i spo-
łecznego. Ujawnia się także w formie nerwic egzystencjalnych” (Popiel-
ski 1987: 112).

Crumbaugh i Maholick za pomocą pomiaru swojego testu chcieli
uchwycić ilościowy wymiar stanu frustracji egzystencjalnej, by stwier-
dzić, czy istnieje nerwica noogenna wyrażająca się brakiem poczucia sen-
su życia.
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Skala składa się z trzech części: Część A tworzy 20 stwierdzeń, do
których respondent odnosi się na 7-stopniowej skali, w której 1 oznacza
minimalne nasilenie cechy, 4 — neutralne, a 7 — maksymalne. Część B,
składającą się z 13 zdań niedokończonych, i Część C polegającą na swo-
bodnej wypowiedzi na temat swoich dążeń, ambicji i celów w życiu —
pominięto w badaniu grupy kuratorów w związku z tym, że ilościowo in-
terpretuje się tylko część A.

Crumbaugh i Maholick podają następujące średnie miar globalnych
— normy dla populacji amerykańskiej — kobiety zdrowe — 121 punk-
tów, nerwicowe — 102 punkty, mężczyźni zdrowi — 118 punktów, ner-
wicowi — 97 punktów. W badaniach twórców testu osoby osiągające suk-
ces zawodowy miały globalny wynik bliski 119, osoby przywódcze partii
protestanckich — 114, a studenci college’ów – 108, zaś pacjenci szpital-
ni — 106.

Kazimierz Popielski podaje, że zaobserwowano związek pomiędzy
poziomem poczucia sensu życia i procesami przystosowania się do ży-
cia — utrata poczucia sensu życia może doprowadzić do zaniku wszel-
kich technik przystosowania. Popielski podkreśla również, że normy te
są bardzo ogólne, nie są zróżnicowane ze względu na wiek, środowisko
społeczne. Brak jest też w Polsce przeprowadzonej normalizacji skal (Po-
pielski 1987: 242–247).

Test Poczucia Sensu Życia zawiera następujące skale:
1. Afirmacja życia
2. Akceptacja siebie
3. Świadomość celu
4. Poczucie wolności
5. Ocena przyszłości
6. Postawa do śmierci
7. Poczucie celu i sensu życia ogółem (Cekiera 2001: 188).

Możliwy wynik ogólny mieści się w granicach od 20 do 140 punk-
tów.

Normy dla testu ustalone przez Crumbaugha i Maholicka dla popu-
lacji amerykańskiej to:

• 118 punktów, SO 11,60 dla zdrowych mężczyzn
• 97 punktów, SO 15,03 dla nerwicowych mężczyzn
• 121 punktów, SO 13,97 dla zdrowych kobiet
• 103 punkty, SO 18,37 dla nerwicowych kobiet (Popielski 1987: 244;

por. Szymanowska 1992: 75).
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Polskie normy zostały ustalone przez Pilecką na KUL w Lublinie, nie
różnicują płci — są jednakowe dla mężczyzn i kobiet — i wynoszą dla obu
grup 100 punktów (Pilecka 1986). Wynik 100 uznawany jest jako wynik
średni (Crumbaugh, Maholick 1981).

Osoby zdrowe uzyskują wynik powyżej 100 punktów, natomiast gru-
py kliniczne poniżej 100 (usiłowanie samobójstwa — 66, toksykomani —
77, alkoholicy — 95, normalni — 114) (Cekiera 1985).

Opis przeprowadzonych badań

Badania dotyczące grupy kuratorów zostały przeprowadzone
w czerwcu 2013 r. podczas ostatniego spotkania studiów podyplomowych
dla kuratorów organizowanych przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Re-
socjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Druga część badań, odnosząca się do studentów I roku profilakty-
ki społecznej i resocjalizacji, dotyczyła zbliżonej grupy pod względem li-
czebności i płci. Badania przeprowadzono w miesiącu marcu 2014 r. w In-
stytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

Dane metryczkowe

Płeć: grupa kuratorów to 24 osoby, 20 kobiet (83,3 proc.) i 4 męż-
czyzn (16,7 proc.).

Wiek: Połowa osób — 12 osób (50 proc.) ma wiek między 31 a 40 lat,
9 osób — 37,5 proc. ma między 41 a 50 lat, a jedynie 3 osoby — 12,5 proc.,
mają 25–30 lat.

Stan cywilny: 2⁄3 osób (75 proc. — 18 osób) jest w związkach małżeń-
skich, a po 12,5 proc. — po 3 osoby — jest w grupie osób stanu wolnego
i w grupie osób rozwiedzionych.

Posiadanie dzieci: Większość badanych kuratorów ma dzieci
(17 osób — 70,8 proc.), zaś 1⁄3 (7 osób — 29,2 proc.) jest bezdzietna.
Prawie 2⁄3 badanej grupy ma po 2–3 dzieci, zaś nieco ponad 1⁄3 ma jedno
dziecko.

Wykształcenie wyższe mają wszystkie osoby badane, 2⁄3 osób
(18 osób — 75 proc.) ma wykształcenie pedagogiczno-psychologiczne,
a 1⁄3 (6 osób, 25 proc.) ma wykształcenie prawnicze.
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Staż pracy prawie połowy badanych (11 osób, 45,8 proc.) wynosi od
5 do 10 lat, 20,9 proc. (5 osób) pracuje w przedziale od 16 do 25 lat pracy,
16,7 proc. osób (4 osoby) pracuje poniżej 5 lat. Wszystkie z osób w czasie
badania były zatrudnione w sądach (100 proc.).

Powody podjęcia pracy kuratora

Najwięcej osób — 16 (66,7 proc.) kierowało się motywami we-
wnętrznymi (własnymi zainteresowaniami). Drugie miejsce w wyborze
to motywy losowe (przypadek) — 5 osób (20,8 proc.). Na trzeciej po-
zycji znalazły się motywy prospołeczne (4 osoby, 16,7 proc.). Na czwar-
tym miejscu znalazły się motywy finansowe (chęć zarobku) i motywy ze-
wnętrzne (namowa innych) — po 2 osoby (po 8,3 proc.). Jedna osoba
(4,2 proc.) wymieniła motywy poznawcze (poznanie przyczyn nieprzysto-
sowania społecznego). Inne motywy nie zostały wymienione przez osoby
badane.

Opinia na temat doskonalenia zawodowego w pracy kuratora doty-
czyła profesjonalnego przygotowania, kompetencji szkolących (opcję tę
wybrało 62 proc. — 16 osób), aktywności szkolonych (opcję tę wybrało
50 proc. — 12 osób), wskazania na optymalną częstotliwość potrzebnego
kuratorom szkolenia (na opcję te wskazała łącznie 1⁄4 osób — 33 proc.,
6 osób). Co do ostatniego wyboru — połowa z osób go wybierających
(12,5 proc. — 3 osoby) uważa za optymalną częstotliwość szkoleń — raz
na pół roku, 8,3 proc. osób (2 osoby), że powinno się szkolić raz na rok,
a 1 osoba (4,2 proc.) stwierdziła, że szkolenie jest niepotrzebne.

Jako powód podjęcia studiów na własne zainteresowania wskazało
60 proc. (15 osób), prawie połowa (48 proc. — 12 osób) wskazała moty-
wy prospołeczne i potrzebę niesienia pomocy innym, 16 proc. (4 osoby)
wskazało na motywy poznawcze dotyczące zainteresowań (chęć poznania
źródeł i przyczyn nieprzystosowania społecznego), na ostatnim miejscu
znalazły się motywy o zewnętrznych źródłach przyczyn — (8 proc. — po
2 osoby) — przypadek, namowa innych.

Rezultaty badań kwestionariuszami CISS, SOC-29, PIL

Do oceny nasilenia poszczególnych cech osób badanych za pomocą
kwestionariuszy (stylów radzenia sobie ze stresem, koherencji oraz poczu-
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cia sensu życia) posłużono się miarami opisu statystycznego: minimum,
maksimum, średnią i odchyleniem standardowym. Dodatkowo sprawdzo-
no, czy spełnione jest założenie o normalności rozkładu dla badanych
zmiennych, posługując się testem Kołmogorowa-Smirnowa.

Tabela 1. Statystyki opisowe dla stylów radzenia sobie ze stresem — kuratorzy

Style radzenia
sobie ze stresem Minimum Maksimum Średnia

Odch.
standard. K-S

SSZ 42 76 59,76 9,53 0,72; p > 0,05
SSE 22 66 43,22 10,28 0,64; p > 0,05
SSU 21 61 42,67 9,60 1,02; p > 0,05
ACZ 9 31 18,43 5,33 0,77; p > 0,05
PKT 5 25 17,08 5,41 0,68; p > 0,05

W trzech głównych skalach CISS odnoszących się do stylów radzenia
sobie ze stresem można uzyskać tyle samo punktów (od 16 do 80), zatem
wyniki uzyskane w tych skalach można ze sobą porównywać.

W tym kontekście warto zauważyć, że badani kuratorzy osiągnęli naj-
wyższe wyniki w skali odnoszącej się do stylu radzenia sobie ze stresem
skoncentrowanego na zadaniu, zdecydowanie niższe natomiast w skali sty-
lu radzenia sobie ze stresem skoncentrowanego na emocjach oraz stylu
radzenia sobie ze stresem skoncentrowanego na unikaniu. Wskazuje to
zatem na adekwatne radzenie sobie przez kuratorów w sytuacjach trud-
nych, poprzez zajmowanie się rozwiązywaniem problemów zamiast dez-
organizacji emocjonalnej czy podejmowanie czynności zastępczych. War-
to wskazać, że zgodnie z wynikami przeprowadzonych przeze mnie badań,
kolejność wybierania stylów rdzenia sobie ze stresem jest podobna u stu-
dentów. Rozkłady wyników w skalach CISS spełniają założenie o normal-
ności.

Tabela 2. Statystyki opisowe dla poczucia koherencji — SOC-29 kuratorzy

Wymiary poczucia
koherencji Minimum Maksimum Średnia

Odch.
standard. K-S

Poczucie zrozumiałości 38 63 47,71 6,69 0,66; p > 0,05
Poczucie zaradności 35 59 45,33 5,34 0,53; p > 0,05
Poczucie sensowności 26 55 40,04 7,42 0,48; p > 0,05
Poczucie koherencji

ogółem 106 177 133,08 17,76 0,51; p > 0,05
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Rozkłady wyników w skalach SOC można uznać za normalne. Bada-
nia testem SOC wykazały, że kuratorzy uzyskali najwyższe wyniki w ska-
lach poczucia zrozumiałości i poczucia zaradności (nieco wyższe w skali
poczucia zrozumiałości), najmniejszy poziom osiągnęli w skali poczucia
sensowności. Pierwszy składnik to trwała zdolność człowieka do oceny
rzeczywistości o charakterze poznawczym. Druga miara wskazuje na po-
strzeganie własnych zasobów jako wystarczających do sprostania wyma-
ganiom. Najniższy wynik w poczuciu sensowności wskazuje na zaanga-
żowanie emocjonalno-motywacyjne.

Być może prawie 10-punktowa zniżka tej miary w stosunku do po-
zostałych pokazuje, że decyzje dotyczące podejmowanych przez kurato-
rów działań są zewnętrze wobec nich — decydują o tym sędziowie. Być
może z tego powodu wynika niższy poziom zaangażowania czy mniejsze
przekonanie o sensowności. Może to także wynikać z przedziału punktów
uzyskanych dla poczucia koherencji — punktacja globalna uznawana dla
normy mieści się w przedziale 117–156 punktów, zaś punktacje dla po-
szczególnych skal (średnie) są następujące : dla poczucia zrozumiałości
X = 41,5 pkt, dla poczucia zaradności X = 41 pkt, a dla poczucia sensow-
ności X = 39 pkt (Jarco 2004).

SOC-29 przez grupę kuratorów (średnia = 133,08), zgodnie z poda-
nym przez Piotra Jarco zestawieniem dotychczasowych badań kwestiona-
riuszem SOC-29, można porównać do średniej globalnej poczucia kohe-
rencji uzyskanej wśród następujących grup: robotników fabrycznych stanu
Nowy Jork (111 osób badanych) i studentów amerykańskich (336 o.b.) —
wynosiła ona 133 punkty.

Wyższe wyniki globalnych średnich w badaniach SOC-29 uzyska-
ły następujące grupy: grupa kontrolna zdrowych mężczyzn z Warsza-
wy (31 o.b.) i próba reprezentatywna mieszkańców Izraela (297 o.b.) —
136 punktów; współuzależnione kobiety po półrocznej terapii (105 o.b.)
i grupa kontrolna kobiet z Warszawy (38 o.b.) — 139 punktów; amerykań-
scy magistranci psychologii (59 o.b.) — 140 punktów; słuchaczki Studium
Pomocy Psychologicznej (66 o.b.) — 141 punktów; pracownicy służby
zdrowia w Edmonton (108 o.b.) — 149 punktów; studenci szkoły oficer-
skiej w Izraelu (338 o.b.) — 160 punktów.

Niższe wyniki niż kuratorzy globalnych średnich poczucia kohe-
rencji uzyskali: współuzależnione kobiety przed terapią (105 o.b.) —
118 punktów, pacjentki z zaburzeniami nerwicowymi z Warszawy (54)
— 109 punktów; pacjenci z zaburzeniami nerwicowymi z Warszawy (36)
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— 102 punkty; kobiety z zespołem depresyjnym z Warszawy (13 o.b.) —
99 punktów.

Badania Piotra Jarco pokazują, że kuratorzy (133,08) mają zbliżoną
średnią globalnego poczucia koherencji do studentów (134,75 — grupa
57 o.b.) i pracowników umysłowych (134,48 — grupa o.b.). U osób bez-
robotnych jest ono znacznie niższe — 122,30 (247 o.b.).

Dla porównania miary poszczególnych składników poczucia kohe-
rencji to poczucie zrozumiałości (47,71 — kuratorzy, 45,84 — studenci,
45,68 — pracownicy umysłowi), poczucie zaradności (45,33 — kuratorzy,
48,46 — studenci, 47,38 — pracownicy umysłowi), poczucie sensowności
(40,04 — kuratorzy; 40,39 — studenci, 41,34 — pracownicy umysłowi).
W moich badaniach jest inna kolejność u studentów: najwyższe również
jest poczucie zaradności — 48,36, na drugim miejscu jest u nich poczucie
sensowności — 41,44, a na ostatnim — poczucie zrozumiałości — 40,04,
przy globalnym wyniku — średnia 129,84. Spośród tych trzech grup naj-
wyższe miary poznawcze mają kuratorzy, poczucie zaradności w najwyż-
szym stopniu charakteryzuje studentów, zaś poczucie sensowności na naj-
wyższym poziomie mają pracownicy umysłowi — najniższe zaś kuratorzy.
Z pewnością do powyższych wniosków należy podchodzić z ostrożnością
ze względu na znacznie zróżnicowaną liczebność grup. Uzyskane wyniki
kuratorów są we wszystkich skalach powyżej normy.

Tabela 3. Statystyki opisowe dla poczucia sensu życia — kuratorzy

Wymiary poczucia
sensu życia Minimum Maksimum Średnia

Odch.
standard. K-S

Afirmacja życia 29 60 44,25 7,75 0,68; p > 0,05
Akceptacja siebie 11 21 17,21 2,65 0,87; p > 0,05
Świadomość celu 8 21 16,63 3,09 0,64; p > 0,05
Poczucie wolności 6 12 8,92 1,50 0,92; p > 0,05
Ocena przyszłości 8 14 11,83 1,83 0,79; p > 0,05
Postawa do śmierci 5 13 9,83 1,94 0,69; p > 0,05
Poczucie sensu ży-

cia ogółem 79 129 108,67 13,32 0,92; p > 0,05

Rozkłady wyników w poszczególnych skalach spełniają założenie
o normalności. Najwyższe wyniki kuratorzy uzyskali w miarach afirma-
cji życia (średnia 44,25), na drugim miejscu znalazły się akceptacja siebie
(wyższa o ponad 1,5 punktu) i świadomość celu (kolejno 17,21 i 16,63).
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Trzecie miejsce ma ocena przyszłości (11,83), a najniżej plasuje się po-
czucie wolności (8,92), po wyższej o 1 punkt postawie wobec śmierci.

Porównując wyniki uzyskane przez kuratorów w globalnym poczu-
ciu sensu życia, ich średni wynik wyniósł 108,67, dla porównania —
A. Szymanowska (1992) w swoich badaniach uzyskała podobne wy-
niki średnie dla następujących grup: chłopi (107,8), działacze partyj-
ni (105,9), pracownicy nauki (105,4), ekonomiści (105), lekarze (104,8),
adwokaci (104,1), działacze kościelni (102,5), nauczyciele (102,2), stu-
denci (101,1).

Należy podkreślić, że wyniki przeze mnie uzyskane są wyższe niż
uzyskane przez Szymanowską, jednak robiła ona badania w innej rzeczy-
wistości polityczno-społeczno-ekonomicznej w Polsce (ponad 20 lat te-
mu) oraz niektóre z grup były bardziej liczne, co nie pozostaje bez wpływu
na uzyskane średnie.

Najniższe wyniki w badaniu Szymanowskiej uzyskali narkoma-
ni (86,5), kobiety przerywające ciążę (88,7), alkoholicy (91), neuroty-
cy (94,4) oraz inwalidzi narządu ruchu (96,7). Szymanowska podkreśla,
że niższe wyniki dla toksykomanów w swoich badaniach uzyskali Z. Gaś
(1986) — 72,5 dla uzależnionych i 79,4 dla okazjonalnie zażywających
oraz C. Cekiera (1985) — 77,25 punktu.

Korelacje między badanymi cechami dla kuratorów

Wysunięto hipotezę, że istnieje zależność między poczuciem ko-
herencji odczuwanej przez kuratorów oraz stylami radzenia sobie przez
nich ze stresem. Do weryfikacji hipotezy zastosowano analizę korelacyjną.
Otrzymane współczynniki korelacji r-Pearsona przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Korelacje między poczuciem koherencji a stylami radzenia sobie ze stresem —
kuratorzy

SSZ SSE SSU ACZ PKT
Poczucie zrozumiałości 0,74** −0,55** −0,14 −0,24 0,03
Poczucie zaradności 0,48* −0,70** −0,17 −0,06 −0,07
Poczucie sensowności 0,57** −0,71** −0,04 0,02 0,09
Poczucie koherencji ogółem 0,66** −0,71** −0,12 −0,10 0,03

**p < 0,01 *p < 0,05
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Z danych przedstawionych w tabeli 4 wynika, że poczucie koherencji
u kuratorów pozostaje w istotnej zależności ze stosowanymi przez nich
stylami radzenia sobie ze stresem, przy czym zależność taka zachodzi
w odniesieniu do stylu skoncentrowanego na zadaniu oraz na emocjach. Im
wyższe poczucie koherencji ogółem oraz w poszczególnych wymiarach,
tym częściej w sytuacjach trudnych kuratorzy stosują styl radzenia sobie
ze stresem skoncentrowany na zadaniu. Natomiast niski poziom koheren-
cji (ogółem i w poszczególnych wymiarach) współwystępuje z radzeniem
sobie w sytuacjach trudnych poprzez stosowanie stylu skoncentrowanego
na emocjach. Styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na unikaniu
nie jest istotnie skorelowany z poczuciem koherencji.

Tabela 5. Korelacje między poczuciem celu i sensu a stylami radzenia sobie ze stresem —
kuratorzy

Wymiary poczucia celu i sensu życia SSZ SSE SSU ACZ PKT
Afirmacja życia 0,47* −0,57** −0,24 0,03 −0,22
Akceptacja siebie 0,57** −0,50* −0,14 0,03 −0,02
Świadomość celu 0,39 −0,59** −0,01 0,10 −0,02
Poczucie wolności 0,12 −0,18 −0,26 −0,38 −0,23
Ocena przyszłości 0,53** −0,38 0,24 0,13 0,31
Postawa do śmierci −0,03 −0,01 0,17 0,06 0,03
Poczucie celu i sensu życia ogółem 0,56** −0,64** −0,14 0,03 −0,11

**p < 0,01 *p < 0,05

Wyniki analizy wskazują, że ogólne poczucie sensu i celu życia jest
istotnie oraz pozytywnie skorelowane ze stosowaniem stylu radzenia sobie
ze stresem skoncentrowanego na zadaniu oraz skorelowane istotnie i nega-
tywnie ze stosowaniem stylu radzenia sobie ze stresem skoncentrowanego
na emocjach.

Wysoki poziom afirmacji życia, akceptacji siebie oraz oceny przy-
szłości współwystępuje z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych poprzez
podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania problemu. Z kolei
im wyższy jest poziom afirmacji życia, akceptacji siebie oraz świadomości
celu, tym rzadsze jest stosowanie stylu radzenia sobie ze stresem skoncen-
trowanego na emocjach. Styl unikowy nie pozostaje w istotnej zależności
z poczuciem celu i sensu życia.

W wyniku analizy otrzymano wiele istotnych i wyłącznie pozytyw-
nych korelacji między poczuciem sensu życia a poczuciem koherencji. Sil-
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Tabela 6. Korelacje między poczuciem celu i sensu a poczuciem koherencji — kuratorzy

Wymiary poczucia
sensu życia

Poczucie
zrozumiałości

Poczucie
zaradności

Poczucie
sensowności

Poczucie
koherencji

ogółem
Afirmacja życia 0,49* 0,64** 0,78** 0,71**
Akceptacja siebie 0,54** 0,43* 0,66** 0,61**
Świadomość celu 0,51* 0,78** 0,69** 0,71**
Poczucie wolności −0,17 −0,18 −0,30 −0,24
Ocena przyszłości 0,29 0,41* 0,64** 0,50*
Postawa do śmierci 0,03 −0,02 0,01 0,01
Poczucie sensu życia ogółem 0,54** 0,67** 0,81** 0,74**

**p < 0,01 *p < 0,05

ne ogólne poczucie sensu życia współwystępuje z wysokim poziomem ko-
herencji, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i w poszczególnych aspek-
tach. Podobnie wysoki poziom afirmacji życia, akceptacji siebie oraz świa-
domości celu jest skorelowany z silnym poczuciem koherencji. Pozytywna
ocena przyszłości współwystępuje z dużym poczuciem zaradności, sen-
sowności i koherencji ogółem. Jedynie poczucie wolności oraz postawa
wobec śmierci nie są istotnie skorelowane z poczuciem koherencji.

Do porównania nasilenia stylów radzenia sobie ze stresem u kura-
torów i studentów zastosowano test t-Studenta dla prób niezależnych. Na
rysunku przedstawiono średni poziom stylów w obu grupach, a pod rysun-
kiem podano wyniki testu t.

Rys. 1. Średni poziom radzenia sobie ze stresem u kuratorów i studentów
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Rys. 2. Średni poziom poczucia koherencji u kuratorów i studentów
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Rys. 3. Średni poziom poczucia sensu życia u kuratorów i studentów
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Porównanie graficzne jest bardziej wyrazistym podsumowaniem te-
go, jak w miarę zdobywania doświadczeń zawodowych mimo podo-
bieństw poszczególne aspekty radzenia sobie w sytuacji stresowej, poczu-
cie koherencji i poczucie sensu życia ulegają zmianie.

Podsumowanie

Niniejsze badania stanowią obszar zainteresowania autorki dotyczący
pracy pomocowej w zakresie nieprzystosowania społecznego, będącej du-
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żym wyzwaniem dla osób niosących pomoc i jednocześnie sytuacją streso-
genną. Zbadanie grupy studentów dopiero uczącej się profesji z obszaru
resocjalizacji wskazuje na ciekawe podobieństwa i różnice między bar-
dziej i mniej doświadczonymi profesjonalnymi „pomagaczami”. Temat ni-
niejszego artykułu pozwolił jedynie sygnalnie dotknąć tego zagadnienia,
szerzej badania opisujące porównawczo obie grupy: studentów resocjali-
zacji i kuratorów, będą przeze mnie opisane w innym miejscu.
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