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Abstrakt 

Praca o tytule „Wiek nauczycieli oraz wybrane aspekty różnic indywidualnych, jako kategorie 

zarządzania różnorodnością w organizacjach oświatowych” stanowi rozprawę doktorską, która 

łączy ze sobą kilka dziedzin nauki, m.in. psychologię oraz zarządzanie.  

 

Celem pracy jest pokazanie postawy jaką prezentują nauczyciele wywodzący się z Pokolenia 

BB, X, Y i Z oraz jej znaczenia i sposobu adaptacji w organizacji oświatowej. Istotnym jest 

również określenie wartości centralnych i cech interpersonalnych, które posiadają nauczyciele 

z Pokolenia X, Pokolenia Y oraz Pokolenia Z. Kolejnym aspektem jest zestawienie postawy 

nauczycieli pochodzących z różnych pokoleń z ich obecną sytuacją oraz adekwatnością ich 

postępowania w odniesieniu do współczesnej metodologii kształcenia uczniów w klasach IV-

VI szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych. Kluczowym jest także zwrócenie uwagi 

na czynniki stresowe, które w dużej mierze są uzależnione od generacji z jakiej wywodzi się 

nauczyciel oraz metody radzenia sobie z nimi. Następujące po sobie pokolenia inaczej radzą 

sobie ze stresorami, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań. 

 

W pracy, w obszarze badawczym posłużono się badaniami ilościowymi. Przeprowadzono 

je na grupie 135 nauczycieli, wykorzystując pięć metod badawczych o uznanej renomie 

badawczej, ale w części użytych w nowym kontekście pola badań: Kwestionariusz stylów 

osobistych (Analiza Transakcyjna), Kwestionariusz Satysfakcji z pracy, Test wartości  

i meta-wartości, Drabina życia, Stres w zawodzie nauczyciela. 

 

W pierwszym rozdziale zostało zaprezentowane główne zagadnienie pracy – tematyka 

zarządzania różnorodnością. Podkreślono w tym miejscu jego rosnącą rolę we współczesnych 

kulturach organizacyjnych oraz świadomości pracowników. Wskazano na czynniki globalizacji 

jako multiplikator tempa popularyzacji teorii. Zaprezentowano wykorzystywane narzędzia  

i strategie zarządzania różnorodnością w organizacjach. 

 

Następny rozdział związany jest z charakterystyką Pokolenia Baby Boomers, Pokolenia X, 

Pokolenia Y oraz Pokolenia Z. Charakterystyka poszczególnych generacji w dużym stopniu 

determinuje sposób interpretowania przez nich sposobu postrzegania wydarzeń, które ich 

bezpośrednio bądź pośrednio dotyczą. Podłoże teoretyczne dotyczące aspektów związanych 
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z różnorodnymi koncepcjami stresu. Jest to zjawisko, które może być rozumiane w wieloraki 

sposób oraz wpływać na konkretne, specyficzne zachowania ludzi.  

 

Kolejną część stanowi opis następujących koncepcji: teoria stresu transakcyjnego, teoria 

zachowania zasobów, teoria napięcia emocjonalnego, salutogeniczna koncepcja stresu oraz 

teoria percepcji zagrożenia. Stanowią one podstawę do zrozumienia różnych rodzajów 

stresorów, które oddziałują na badaną przeze mnie grupę nauczycieli.  

 

Kolejny aspekt, który został zawarty w rozdziale teoretycznym, dotyczy koncepcji rozumienia 

wartości, z uwzględnieniem różnych koncepcji mających swoją podstawę w różnorodnych 

dziedzinach, m.in.: filozofii, naukach społecznych oraz naukach o organizacji. Zestawienie ze 

sobą myśli filozofów starożytnych, „wartości zdrowych i niezdrowych” z łańcuchem wartości 

Portera, stosowanym w zarządzaniu, ukazuje odmienne sposoby rozumienia tych samych pojęć. 

Uwzględnienie tak szerokiego spektrum nauk pozwala na holistyczne przeprowadzenie analizy 

badań własnych, które zostały opisane w pracy doktorskiej.  

 

Kolejny aspekt, który został uwzględniony w rozdziale teoretycznym dotyczy oceny satysfakcji 

z życia z uwzględnieniem pokolenia, z którego pochodzą badani. Dokonano przeglądu 

koncepcji dotyczących sposobu rozumienia satysfakcji. Zacytowani zostali tacy autorzy jak 

Tadeusz Tomaszewski, Janusz Czapiński i inni.  

 

Kolejny wymiar stanowi temat związany z samooceną oraz oceną własnego życia. 

Przedstawione zostały tutaj modele socjologiczne i psychologiczne, które w różnoraki sposób 

interpretują czynniki wpływające na zmianę poziomu oceny własnego życia oraz samooceny.  

 

Kolejne ujęcie, które zostało uwzględnione w części teoretycznej pracy, dotyczy analizy 

transakcyjnej. Na jej podstawie określone zostały stany Ego, które prezentują poszczególni 

nauczyciele, z uwzględnieniem stażu pracy oraz pokolenia z którego się wywodzą. 

Scharakteryzowane zostały postawy Ego Dorosłego, Dziecka (Dziecko Spontaniczne, Dziecko 

Przystosowane, Dziecko Zbuntowane, Dziecko Podporządkowane) oraz Rodzica (Rodzic 

Opiekuńczy, Rodzic Ratownik, Rodzic Normatywny, Rodzic Prześladowca).  

 

Kolejny, a zarazem ostatni rozdział, opisuje grupę badawczą, procedurę przeprowadzania 

badań oraz narzędzia, które zostały w nich użyte w celu przeprowadzenia rzetelnej analizy.  
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W grupie badawczej wzięło udział 268 nauczycieli (tylko kobiety) – 133 nauczycieli szkoły 

podstawowej oraz 135 nauczycieli gimnazjum.  

 

Badania opisane w pracy doktorskiej trwały dwa lata. Pierwsza tura badań odbyła się w roku 

szkolnym 2016/2017, druga zaś w roku szkolnym 2017/2018. Przebadani zostali nauczyciele 

pracujący w województwie małopolskim, którzy zostali podzieleni na cztery kategorie 

z uwzględnieniem przedstawicieli Pokolenia BB, Pokolenia X, Pokolenia Y i Pokolenia Z. 

Zostali oni zakwalifikowani do poszczególnych pokoleń ze względu na wcześniej ustalone 

przedziały lat, w których nauczyciele się urodzili. Badani zostali skategoryzowani również 

według kryterium stażu pracy z uwzględnieniem pięciu grup (grupa 1 – poniżej 3 lat, grupa 2 

– od 4 lat do 10 lat, grupa 3 – od 11 do 18 lat, grupa 4 – od 19 do 24 lat, grupa 5 – powyżej 25 

lat). 

 

Grupa badawcza została poproszona o wypełnienie baterii testów, w skład której wchodziły 

następujące kwestionariusze: Kwestionariusz stylów osobistych (Analiza Transakcyjna); Skala 

Oceny życia – SWLS E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larson i S. Griffin, adaptacja testu 

Z. Jurczyński; Test wartości i meta-wartości; Drabina życia; Kwestionariusz dotyczący stresu 

w zawodzie nauczyciela.  

 

Trzeci, a zarazem ostatni, rozdział pracy doktorskiej, uwzględnia 10 hipotez badawczych,  

z których każda została poddana dokładnemu opisowi. Na bazie weryfikacji hipotezy bądź jej 

falsyfikacji, zostały uwzględnione wnioski, które w późniejszym czasie można 

zaimplementować w systemie oświaty. Hipotezy, które zostały poddana badaniom brzmią 

następująco: 

 

1. Nauczyciele uczący w szkole podstawowej i gimnazjum różnią się między sobą 

manifestowanym stanem ego wg. analizy transakcyjnej Erica Berna. 

2. Prezentowane stany ego wg. analizy transakcyjnej Erica Berna różnią się  

w zależności od pokolenia, do którego należą nauczyciele. 

3. Nauczyciele uczący w szkole podstawowej i gimnazjum różnią się między sobą 

manifestowanym stanem ego wg. analizy transakcyjnej Erica Berna w zależności 

od stażu pracy. 

4. Poziom satysfakcji wśród badanej grupy różni się w zależności od pokolenia. 

5. Poziom satysfakcji wśród nauczycieli różni się w zależności od stażu pracy. 
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6. Poziom oceny życia wśród badanych nauczycieli rożni się w zależności od 

pokolenia. 

7. Źródła stresu różnią się w zależności od miejsca nauczania. 

8. Źródła stresu różnią się w zależności od pokolenia. 

9. Metody radzenia ze stresem różnią się w zależności od pokolenia. 

10. Metody radzenia ze stresem różnią się w zależności od miejsca nauczania 

 

Praca stanowi analizę postaw oraz czynników wpływających na zachowania 

organizacyjne nauczycieli - uwzględniają uwarunkowania na poziomie różnic indywidualnych 

oraz uwarunkowań kulturowych i pokoleniowych. Wśród wyników, znaleźć możemy elementy 

konfirmujące twierdzenia na temat przyjmowania przez nauczycieli różnych ról w obszarze 

pełnionego zawodu (nauczyciela, mentora, aktywatora oraz innowatora) w zależności od 

pokoleń, odmienne (w poszczególnych pokoleniach) reakcje na stres i metody radzenia sobie  

z nim. Wśród głównych czynników mających wpływ na postawy jednostki znaleźć możemy 

reakcje na zmiany technologiczne oraz ministerialne oraz nastawienie do pracy. W wymiarze 

instytucjonalnym (szkoła wczesnopodstawowa, a stare gimnazjum) – same różnice są mniej 

eksponowane, zarysowane jednak wyraźniej w obszarze roli nauczyciela i podejścia do pracy, 

w zależności od roli placówki szkolnej w życiu uczniów. 

 

Słowa kluczowe: Zarządzanie Wiekiem, Zarządzanie Różnorodnością, Pokolenie XYZ, 

Zarządzanie w Oświacie, Analiza Transakcyjna 
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Abstract 

The paper "The age of teachers and selected aspects of individual differences as categories of 

diversity management in educational organizations" constitutes a doctorate dissertation that 

interlinks several fields with e.g. psychology and management among them. 

 

The aim of the doctoral thesis is to present the stances represented by teachers from Generation 

BB, X, Y and Z, as well as its importance and way of adaptation in an educational organization. 

It is also important to define the central values and interpersonal traits of teachers from 

Generation X, Generation Y and Generation Z. Another aspect is the comparison of main 

attitudes of teachers representing different generations with their current situation and the 

adequacy of their behaviour in relation to the contemporary methodology of educating students 

in IV-VI of primary school and lower secondary school classes. It is also crucial to pay attention 

to stress factors and methods of coping with it, which are largely depend on the generation from 

which the teacher descend. Successive generations cope with stressors differently, which is 

reflected in the researches results. 

 

In the doctoral thesis, quantitative research was used in the research area. They were conducted 

on a group of 135 teachers, using five research methods of recognized research reputation, 

but partly used in the new context of the research field: Personal Styles Questionnaire 

(Transactional Analysis), Job Satisfaction Questionnaire, Values and Meta-Values Test, Life 

Ladder, Stress in teaching profession. 

 

In the first chapter, topic of diversity management was presented. Its role and position in 

nowadays organizations and organizational cultures were highlighted, as well, as growing 

impact on employees satisfaction from executed work and participation in professional 

environment. Globalization was pointed as a major factor of such rapid changes and 

popularization of such approach. Additionally, diversity management methodology, strategies 

and tools were presented. 

 

Next chapter is including description of the main notion of the dissertation was presented. 

The notion is connected with characteristics of following generations: Baby Boomers, 

generation X, generation Y and generation Z. Those characteristics, to a major extend, influence 

that way their members interpret events that directly or indirectly affect them. 
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Following part consists theoretical background of various concepts of stress is presented. It is 

a phenomenon than can be understood in various of ways, which can influence specific human 

behaviours. Chapter, starts with description of following concepts: transactional stress theory, 

resource preservation theory, theory of emotional strain, salutogenic health model and stress 

theory, and perception of threat theory. Those are fundamental for understanding of stressors 

by which targeted group of researched teachers are influenced 

Next aspect highlighted in the theoretical chapter is including various of different concepts 

taking roots in diversified areas – philosophy, social sciences and organizational sciences, 

among others. Comparison of ancient philosophical concept of “healthy and unhealthy values” 

with, popular in the management, the Porter’s chain of values shows different understanding of 

same concepts. Takin into consideration such a broad representation of different areas allows 

holistic analysis in studies, which were elaborated in my doctorate dissertation.  

 

Following aspect of the theoretical chapter addresses appraisal of life satisfaction of specific 

generations. There have been presented different approaches for understanding life satisfaction. 

Among others, Tadeusz Tomaszewski and Janusz Czapiński were citated. 

Subsequent topic is connected to self-esteem and evaluation of one’s own life. There were 

presented sociological and psychological models that differently interpret factor influencing 

changes in levels of life satisfaction and self-esteem. 

 

Another theoretical concept included in the theoretical part is transactional analysis. Base on 

this approach, Ego states exhibited by teachers were defined, depending on their work 

experience and generation they come from. I characterised following Ego states: Adult Ego, 

Child Ego (Spontaneous Child, Adapted Child, Rebellious Child and Subdued Child), and 

Parent Ego (Caring Parent, Rescue Parent, Normative Parent, and Tormenting Parent). 

In last chapter, there were described the participants, procedure and tools used in order to 

conduct a reliable analysis. The sample included 268 teachers (only women) – 133 primary 

school teachers and 135 middle school teachers. 

 

Analysed researches lasted 2 years. The first round took place during the 2016/2017 school 

year, the second round – a year later. All of the teachers worked in the Lesser Poland 

Voivodeship. Participants were divided into 4 groups depending on the generator they are a part 

of (Baby Boomers, X, Y or Z). The division was based on predetermined ranges of years they 
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were born in. Furthermore, they were categorised basing on their work experience (1st group – 

less than 3 years, 2nd group – 4 to 10 years, 3rd group – 11 to 18 years, 4th group – 19 to 24 

years, and the 5th group – over 25 years).  

 

The participants were asked to fill battery of tests that involved: 

Personal styles questionnaire (Transactional analysis); Life Rating Scale – SmWLS E. Diener, 

R. A. Emmons, R. J. Larson i S. Griffin, adopted by Z. Jurczyński; Value and meta-value test; 

The ladder of life; Questionnaire on stress in the teaching profession.  

 

The third and the last chapter of the dissertation describes 10 research hypotheses. Based 

on verification or falsification of the hypotheses, conclusions were prepared, followed by 

potential implementation recommendations in educational institutions. The hypotheses were as 

following: 

1. Primary and middle school teachers will exhibit different ego states in line with 

Eric Bern’s transactional analysis. 

2. Exhibited ego states are vary depending on generation teachers come from. 

3. Primary and middle school teachers will exhibit different ego states in line with 

Eric Bern’s transactional analysis depending on work experience. 

4. Life satisfaction among teachers depends on work experience. 

5. Life satisfaction among teachers depends on generation. 

6. Level of life evaluation among researched teachers differs depending on generation. 

7. Sources of stress depend on where the teachers teach. 

8. Sources of stress are different for each generation 

9. Stress coping mechanism are different for each generation 

10. Stress coping mechanism depend on where the teachers teach. 

 

The researches results are a broad analysis of teachers' attitudes and factors that are important 

to them and which are impacting them, taking into account their organizational and generational 

conditions, customs and beliefs. Among the results, we can find confirmations of the statements 

determining the different roles adopted by teachers depending on the generations, different 

reactions to stress and methods of coping with it. Among the main factors we can find responses 

to technological and ministerial changes and attitudes to work. In the institutional dimension 

(primary school and the old middle school) - the differences themselves are less exposed, but 
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more clearly outlined in the area of the role of the teacher and the approach to work, depending 

on the role of the school institution in the lives of students. 

 

Keywords: Age Management, Diversity Management, Generation XYZ, Education 

Management, Transactional Analysis 
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Wstęp – Tło Zmiennych 

Koncept zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem, jako jednego z jego 

wymiarów należy do grupy tematów, które z uwagi na zmieniającą się sytuację społeczno-

ekonomiczną wzrastają na znaczeniu. Przez turbulencje demograficzne (ujemny przyrost 

naturalny dla krajów pierwszego świata), szybko dezaktualizujący się próg wejścia na rynek  

w sferze umiejętności i kompetencji (często, z uwagi na rozwój technologiczny zmniejszenie 

wymagań lub uproszczenie procedur operacyjnych w zestawieniu do czasów przeszłych, gdy 

rozpoczęcie pracy jako nauczyciel było trudniejsze – co przedkłada się na opinię i prestiż 

nauczycieli obecnie), a także globalnie zdefiniowaną i przyspieszającą migrację ludności, 

lokalne i globalne rynki pracy zmuszone są do błyskawicznej adaptacji. Postawione  

w niecodziennej sytuacji, placówki często borykać się muszą z problemami, które dotąd ich nie 

dotyczyły. Bazując dotąd na stabilnych, przewidywalnych modelach demograficznych, 

standaryzowanym systemem szkolnictwa oraz ograniczonej migracji, specjaliści branży mieli 

możliwość prognozowania potencjalnych zasobów siły roboczej w poszczególnych gałęziach 

gospodarki lub w oświacie. Obecnie, z uwagi na procesy opisane powyżej, wszelkie równania 

muszą uwzględniać aspekty zróżnicowania, jak nigdy dotąd. 

Różnorodność w sferze wieku zmusza działy kadr i HR do poruszania się pomiędzy wieloma 

płaszczyznami oczekiwań, lęków, planów oraz refleksji odmiennych grup wiekowych, a także, 

co przede wszystkim istotne – różnych, często sprzecznych ogólnych oczekiwań jednostki 

względem podejmowanej pracy, a także szczególnie w obszarze konstrukcji modelu 

zarządzania, kultury organizacyjnej, budowy środowiska pracy oraz właściwego modelu 

wynagradzania. W tym przypadku odpowiednie zrozumienie własnych pracowników oraz 

wybór z obfitego katalogu dostępnych benefitów (umożliwiającym im samorozwój, oferującym 

dodatkowe środki finansowe, opiekę medyczną, elastyczne godziny pracy czy dofinansowania 

do aktywności sportowych) pozwala pracownikom na zachowanie odpowiedniego balansu 

między życiem osobistym, a zawodowym. Skuteczność tego typu działań potwierdzają badania 

empiryczne1. To z kolei docelowo przedkłada się na wyższą motywację, większą chęć do pracy 

i zaangażowanie. 

Dobrym przykładem odnoszącym się do powyższej tezy, są wnioski z badań 

przeprowadzonych w 2017 roku przez Bolesława Goranczewskiego. Wskazują one na istotną 

różnice w motywacji grup określonych przez płeć, w sytuacji podejmowania przez nich decyzji, 

 
1 Klimkiewicz, Katarzyna & Beck-Krala, Ewa. (2019). Sustainable Reward Systems Design from the Perspective 

of HR Professionals. 2. 81-96. 
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np. w obszarze działań wykraczających poza zakres standardowych obowiązków (działań 

obywatelskich w organizacji), jak poświęcenia czy nadprogramowej pracy (np. gdzie grupa 

kobiet motywowana była przez pryzmat satysfakcji z dobrze wykonanego działania i pochwały 

przełożonych istotniej częściej, niż grupa mężczyzn, którzy to decydowali się na cięższą pracę 

chętniej w przypadku dodatkowych gratyfikacji finansowych)2. Tego typu informacje stanowią 

istotny wsad merytoryczny w oś strategii operacyjnych zarządzania personelem, gdyż 

pozwalają na precyzyjne określenie potrzeb poszczególnych grup wraz ze szczególną próbą ich 

realizacji dla osiągnięcia korzyści w modelu zarządzania różnorodnością. 

 W związku z aktualnością tematu, badacze podjęli się prób zdefiniowania elementów 

wspólnych dla konkretnych grup, agregatów, starając się zbudować bazę oczekiwań mogącą 

służyć za punkt wyjściowy do dalszych analiz i badań, mających zgłębić tematykę determinant 

zarządzania wiekiem3. Wiek w ujęciu metrycznym nie dostarcza jednak wystarczających 

informacji o konkretnej jednostce. Stanowi on natomiast pewien wyznacznik, na podstawie 

którego możliwe staje się przypisanie osobnika do generacji, jako względnie spójnego agregatu, 

opisywanego przez grupę zgodnych wobec siebie charakterystyk. Opierając się na czynniku 

wieku oraz przynależności do właściwej generacji, w rozprawie skoncentrowano się na 

zrozumieniu podstawowych różnic pomiędzy generacjami, rozumianymi przede wszystkim  

w sferze prywatnej i zawodowej. Nakreślenie tego tematu daje szansę na zdefiniowanie 

głównych obszarów, na poziomie których występują różnice (szczegóły scharakteryzowano 

w rozdziale dotyczącym Generacji), takich jak postawy wobec pracy, zaangażowania, stosunku 

do pracodawcy i współpracowników. Te natomiast miały wpływ na reakcje operacyjne 

jednostek – motywację, stres czy potrzebę osiągnięć4. Opierając się na wspomnianej analizie 

różnic oraz eksplorując literaturę skoncentrowaną na determinantach zarządzania wiekiem 

(wskazanych w rozdziale dotyczącym Zarządzania Różnorodnością), zbadano relacje  

z podstawowymi reakcjami w miejscu pracy, takimi jak stres czy motywacja (rozumiana na 

poziomie rozprawy przez pryzmat wyznawanych wartości). 

Wspomniany obraz uzupełniono o czynniki satysfakcji i oceny własnego życia, jako 

bezpośrednie wypadkowe powyższych zagadnień, podejmujące się fragmentacji 

poszczególnych odczuć i potrzeb wynikających z realizacji ról w życiu zawodowym, oraz ich 

 
2 Goranczewski, B. (2017). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie,  t. 44, nr 3, s. 175-187. 
3 Cox, C., Posthuma, R., Castro, F., Smith, E. (2019). “Managing Age Diversity in the Workplace” [w]: Oxford 

Research Encyclopaedias: Business and Management. 
4 Cox, C., Posthuma, R., Castro, F., Smith, E. (2019). “Managing Age Diversity in the Workplace” [w]: Oxford 

Research Encyclopaedias: Business and Management. 
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przełożeniu na życie osobiste. Opierając się na wnioskach płynących z badań5, wskazuję się 

istotność czynników pozapłacowych (zebranych w podgrupę zbioru), co umożliwia podział 

determinant satysfakcji i ich zróżnicowanie pod względem samorealizacyjnym czy 

stabilizacyjnym. Charakterystyki te pasują do profilu pedagoga, stąd wydają się istotnymi do 

włączenia ich jako komponent analizy. Tak skonstruowany obraz pozwala więc na budowę 

kompletnego profilu pracownika-nauczyciela, którego to w oparciu o miejsce zatrudnienia oraz 

przynależność generacyjną scharakteryzować można według standaryzowanych testów. 

Bazując na tak uzyskanym profilu, podjęto próbę definicji oraz włączenia w grupę 

potencjalnych determinant także modelu podejmowania decyzji. Uwzględnienie tego aspektu 

pozwolić miało określić schemat zachowania, przyjmowanych postaw oraz preferowanych 

reakcji w poszczególnych grupach wiekowych (generacyjnych), umożliwiając tym samym na 

zbudowanie bardziej dopasowanego komunikatu, przygotowywanego na potrzeby jednostki  

w oparciu o dane psychometryczne. Jako badany model podejmowania decyzji, w pracę 

włączono Analizę Transakcyjną Berna, starając się zestawić poszczególne, preferowane stany 

„Ja” z kohortą, do której dana jednostka należy. Badania pod tym kątem nie były dotąd 

prowadzone lub udostępniane (dla grupy pedagogów), co utrudniło dostęp do jakichkolwiek 

materiałów źródłowych.  

Analiza badań oraz motywów pedagogów dostępnych na chwilę przygotowania rozprawy 

stanowi pewną bazę teoretyczną i badawczą, która może nie obejmować skończonego katalogu 

determinant, który z uwagi na opisane powyżej, postępujące procesy społeczne 

(np. globalizację), fluktuuje i z biegiem czasu może się zdezaktualizować.  

 

 

  

 
5 CBOS. (2013). Zadowolenie z pracy i jej oceny. BS/10/2013. 
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Zarządzanie Różnorodnością 

Pod pojęciem zarzadzania różnorodnością w organizacji rozumiemy zjawisko, w którym 

różnice występujące pomiędzy ludźmi stanowią podstawę do osiągania korzyści przez firmy 

w przyszłości. Główną rolą organizacji jest optymalne opracowanie polityki zarządzania 

różnorodnością w celu najefektywniejszego wykorzystania zróżnicowanego potencjału 

pracowników6. 

 

Zarządzanie różnorodnością jest problematyką, która podejmowana jest przez badaczy od 

ponad dwudziestu lat.7 Definicja zarządzania różnorodnością może być rozumiana oraz 

interpretowana na wiele różnych sposobów. Podchodząc holistycznie do tematu zarządzanie 

różnorodnością opisywane z punktu widzenia firmy stanowi strategię zarządzania personelem, 

w której głównym celem jest różnorodność w miejscu pracy. Uwypukla się ją, jako działania 

zmierzające do prawidłowego wykorzystania zróżnicowanych cech pracowników w miejscu 

pracy8. Lub też rozumie, jako zasób organizacyjny, który jest przyczyną do realizacji celów 

biznesowych.9 B. Amershi i S. Holmes zajmujący się tym tematem, kładli główny nacisk na 

możliwość rozwoju oraz nauki przez uwypuklenie różnic panujących pomiędzy 

pracownikami10. D.A. Thomas [2004] zdefiniował strategie zarządzania różnorodnością, jako 

efekt wypadkową zarządzania zasobami ludzkimi, mającą na celu osiągnięcie przewagi 

konkurencyjnej poprzez uwypuklenie roli przywództwa i pracy zespołowej11. Dla Wintersa 

natomiast, strategiczne zarządzanie różnorodnością oznacza przede wszystkim dostrzeganie 

różnic między ludźmi (jednostkami) w organizacji i poza nią, a także świadome rozwijanie 

środowiska rozumianego przez szereg polityk, decyzji i programów, które tworzą klimat dla 

 
6 Waligóra, Ł. (2018). Zarządzanie różnorodnością w organizacjach. Prezentacja wybranych praktyk. Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 348, s.26-43, s.26. 
7 Bombiak E. (2014), Zarządzanie różnorodnością – wyzwaniem dla współczesnych menedżerów, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, seria: „Administracja i Zarządzanie”, nr 

102. 
8 Wiktorska-Święcka A. (2011), Zainwestuj w różnorodność. Logiczna decyzja biznesowa dla Dolnego Śląska. 

Opracowanie strategii zarządzania różnorodnością, Agencja Rozwoju Innowacji, Wrocław. 
9 Kondraciuk J. (2014), Promowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, 

http://info.mergeto.pl/2014/09/promowanie-i-zarzadzanie-roznorodnoscia-w-miejscu-pracy/ 
10 Amershi B., Holmes S., Jablonski H., Keil M., Lüthi E., Matoba K. (2007), Poradnik szkoleniowy: zarządzanie 

różnorodnością, Anti-Discrimination and Diversity Training VT/ 2006/009, International Society for Diversity 

Management, Komisja Europejska. 
6 Thomas D.A. (2004), Diversity as Strategy, “Harvard Business Review”, Vol. 82, No. 9. 
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oszanowania i wykorzystania tych różnic na rzecz własnej organizacji12. Tak zdefiniowane 

podejście pozwala na efektywne wykorzystanie jednostek i talentów dostępnych na rynku 

pracy, ponieważ zakłada stworzenie takich warunków środowiskowych oraz legislacyjnych  

w organizacji, w których każdy z zatrudnionych ma szansę na realny rozwój13.  

 

Zarządzanie różnorodnością może być rozumiane z trzech różnych perspektyw: pierwotnej, 

wtórnej i organizacyjnej14. Do każdego poziomu tożsamości zaliczamy wiele elementów.  

 

Pierwsza kategoria – pierwotna, złożona jest z takich elementów określających jak: płeć, wiek, 

sprawność fizyczna, orientacja seksualna, osobowość, rasa, pochodzenie, narodowość i język. 

Są to elementy, które stanowią swojego rodzaju podstawę egzystencji. Są one zdeterminowane 

i występują u każdego człowieka. Przez kontekst wtórny rozumiemy np.: miejsce 

zamieszkania, status materialny, dochody, wykształcenie, sytuacje rodzinną, wyznanie, 

wygląd, zainteresowania, kultura, styl życia, wartości, postawy, stan cywilny, dzietność 

i religia. Stanowią je elementy, na które człowiek może wpływać, są one od niego zależne. 

Ostatni poziom tożsamości – organizacyjny – obejmuje m.in.: zajmowane stanowisko, 

charakter wykonywanej pracy, przynależność do organizacji, zajmowane miejsce w strukturze 

organizacyjnej, uprawnienia zawodowe, zasady wynagrodzenia, zakres obowiązków 

zawodowych oraz staż pracy.  

 

Istotne jest zwrócenie faktu, iż elementy, składające się na trzeci poziom tożsamości są 

niezależne od człowieka, ale wymagają one od niego dostosowania się do otoczenia. 

Reasumując rozważania należy podkreślić fakt iż tożsamość wtórna oraz organizacyjna mają 

ścisły związane z miejscem jakie człowiek zajmuje w społeczeństwie oraz jego funkcją, 

zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym15. 

 

 
12 Anand R., Winters M.A. (2008), Retrospective View of Corporate Diversity Training from 1964 to the 

Present, “Academy of Management Learning and Education”, Vol. 7, No 3. 
13 Billing Y.D., Sundin E. (2006), Form Managing Equality to Managing Diversity: A Critical Scandinavian 

Perspective on Gender and Workplace Diversity [w:] A.M. Konrad, P. Prasad, J.K. Pringle (eds.), Handbook 

of Workplace Diversity, SAGE Publications, London. 
14 Billing Y.D., Sundin E. (2006), Form Managing Equality to Managing Diversity: A Critical Scandinavian 

Perspective on Gender and Workplace Diversity [w:] A.M. Konrad, P. Prasad, J.K. Pringle (eds.), Handbook 

of Workplace Diversity, SAGE Publications, London. 
15 Kwiatek A. (2014), Społeczna odpowiedzialność a różnorodność w organizacji, http://www.ue.katowice.pl/ 

(dostęp: 19.12.2019). 
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Sposób implementacji prawidłowo funkcjonującego zarządzania różnorodnością niesie ze sobą 

wiele pozytywnych skutków16. Przez uznawanie odmienności oraz różnic indywidualnych 

pracowników, unikanie sytuacji, w których osoby mogą się czuć dyskryminowane z powodu 

swojej odmienności osoba może czuć się szanowana i doceniana w swoim miejscu pracy17. 

Skutkuje to jej możliwością do pełnego wykorzystania swojego potencjał intelektualny, 

a w rezultacie również do realizacji zadań w organizacji18. Korzyści z zarządzania 

różnorodnością to: umacnianie wartości kultury wewnątrzorganizacyjnej, wzmacnianie 

reputacji korporacji, wspomaganie zarządzania talentami, polepszanie motywacji 

i efektywności istniejącej kadry oraz zwiększanie innowacyjności pracowników19. 

 

Jednak zarządzanie różnorodnością, prócz sfery mikro (organizacyjnej) charakteryzuje się 

także ujęciem makro (instytucjonalnym), definiowanym na poziomie międzynarodowym. 

 

Postępujące procesy integracyjne, wspierane silnymi ruchami odgórnymi dążącymi do 

unifikacji poszczególnych regionów przez uwspólnotowienie, wyrażają się między innymi 

w aspektach zacierania realnych barier geograficznych, granic komunikacyjnych. 

 

Jednym z przykładów takich aktywności była powstała w 1985 na bazie traktatu z Schengen, 

specjalna strefa, której celem miało być m.in. ujednolicenie polityki przepływu kapitału 

ludzkiego przez zniesienie kontroli granicznej dla krajów będących sygnatariuszami tejże 

umowy20. Wspomniany traktat z czasem stał się fundamentem budowy zasad Unii Europejskiej, 

a jego podpisanie stanowiło wymóg formalny do uczestnictwa w samej wspólnocie. Istotnym 

jest, iż układ zakłada całkowitą niwelację jakichkolwiek wewnętrznych granic, niezależnie 

od narodowości czy przynależności etnicznej – dla wszystkich ludzi, którzy to przekroczyli 

jakkolwiek zewnętrzne granice Unii Europejskiej, minimalizując tym samym konieczność 

spełnienia jakichkolwiek warunków formalnych w sytuacji poruszania się po obszarze 

 
16 Wrench J. (2007), Diversity Management and Discrimination, Ashgate Publishing Ltd., Aldershot. 
17 Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania 

kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer, Warszawa. 
18 Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego 

organizacji, „E-mentor”, nr 3(40). 
19 Kieżun W. (2011), Państwo sprawne i życzliwe [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze 

zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 
20 Drożdż W. (2007). Biuletyn Informacyjny, Polska w Strefie Schengen, MRR, Warszawa. 
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będącym podmiotem Traktatu21. Zniesienie kontroli i granic stymuluje jednostki do mobilności 

w ramach podróży turystycznych lub biznesowych, a wspomniane ruchy, często – dzięki 

uproszczonemu prawu i silnym aspiracjom solidarnościowym (np. w Unii) – zmienia się 

w formę tymczasowego bądź stałego pobytu, nie tylko dla inicjalnych obywateli Unii. 

Narastająca migracja kapitału ludzkiego, prócz aspektów czysto prawnych, znajduje także 

swoje uzasadnienie w sferze technologicznej – z jednej strony malejącym kosztom transportu, 

wynikającym z rozwoju i postępu technicznego, ale także postępującej cyfryzacji, która 

umożliwia na budowanie relacji prywatnych bądź biznesowych za pośrednictwem Internetu. 

  

 
21 Adrian Grycuk, Piotr Russel: Członkostwo w Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski. W: Studia BAS 

[on-line]. Biuro Analiz Sejmowych, 2017. s. 91. [dostęp 2020-03-07]. 
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Globalizacja 

Prawo, technologia (przede wszystkim cyfryzacja i Internet) oraz dążenia wspólnotowe 

są przykładami czynników wspierających proces globalizacji, który to stanowi czołowy 

składnik redefinicji obecnego świata w sferze społecznej, kulturowej oraz biznesowej. 

Globalizacja na potrzeby niniejszej pracy definiować należy jako agregat procesów 

sprzyjających pogłębianiu się współzależności i integracji niezależnych państw, społeczeństw, 

gospodarek oraz kultur w sposób dobrowolny, którego celem jest kreacja jednego świata, 

definiowanego czasem jako „globalna społeczeństwo” lub globalna wioska”. 

Globalizacja jako suma procesów stanowi punkt odniesienia, determinant tempa zacierania 

granic, a wyraża się tak w niwelowaniu różnic i etnicznej czystości poszczególnych 

społeczeństw (przez przytoczoną powyżej migrację kapitału), ułatwienie dostępu do dóbr 

dotychczas niedostępnych z uwagi problemów komunikacyjnych oraz istotną zmianę w sferze 

gospodarczej – znaczący wzrost roli międzynarodowej konkurencji oraz klaryfikację konceptu 

„międzynarodowych korporacji”, czyli firm działających na wielu rynkach jednocześnie, 

korzystających z zasobów ludzkich noszących różne obywatelstwa.  

 

Globalizację w literaturze przedmiotu opisuje się przez pryzmat czterech charakterystycznych 

dla niej wymiarów: 

 

1. Wymiaru gospodarczego – gdzie globalizacja odciska piętno na procesach, których 

celem jest ujednolicenie zasad panujących na rynkach (m.in. dzięki międzynarodowym 

umowom pomiędzy krajami czy wspólnotami) oraz otworzenie poszczególnych rynków 

na różnorodne towary. Dla wymiaru gospodarczego istotnym jest redukcja barier, 

często także ceł, dla jak największej liberalizacji w sferze wymiany handlowej22. 

2. Wymiar społeczno-kulturowy – w obszarze to którym globalizacja skutkuje otwarciem 

granic na charakteryzowaną już migrację kapitału ludzkiego, turystykę, ale także 

upowszechnienie dorobku kulturowego poszczególnych regionów, w tym 

komercjalizacji produktów regionalnych (np. eksport oscypka w Unii Europejskiej)23. 

Charakteryzując globalizację w obszarze społeczno-kulturowym często nawiązuje się 

do terminu „makdonaldyzacji” – czyli powielania pewnego wzoru oczekiwań, według 

 
22 Piotr Sztompka: Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak, 2005, s. 93-94. 
23 Tomasz Burdzik. Między indywidualizmem a zbiorowością – globalizacja a tożsamość. „Horyzonty 

Wychowania”. 12(24), s. 59–73, 2013. Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie. DOI: 

10.6084. 
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którego np. nabywane dobra powinny być przewidywalne, szybko i wygodne w nabyciu 

oraz standaryzowane, odpowiadające szeroko zdefiniowanym i zbliżonym potrzebom. 

3. Wymiar techniczny – który to bazuje na powszechnym wykorzystaniu środków 

masowej komunikacji, np. Internetu do błyskawicznej komunikacji z pominięciem 

jakichkolwiek granic geograficznych, umożliwiając tak kontakt bezpośredni jak i pracę 

w formie tak zwanej „telepracy”, popularyzowanej ostatnimi czasy wśród zwolenników 

teorii „work-life balance” bądź niektórych nurtów optymalizacji kosztów 

w przedsiębiorstwach. 

4. Wymiar polityczny – który to nakreślony został początkiem niniejszego rozdziału przez 

przytoczenie przykładu Strefy Schengen oraz Unii Europejskiej. Wymiar polityczny 

wskazuje na powstawanie ponadnarodowych instytucji, wspólnot oraz organizacji 

mających na celu organizowanie międzynarodowej przestrzeni politycznej 

oraz gospodarczej. Przykładami takich instytucji są np. Bank Światowy, Światowa 

Organizacja Handlu czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale także wspólnot 

ponadnarodowych, jak np. Unia Europejska24. 

  

 
24 Anthony Giddens: Socjologia. Warszawa: PWN, 2004, s. 77-78. ISBN 83-01-14225-1. 
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Metodologia Zarządzania Różnorodnością 

Nowa definicja realiów gospodarczych, uwarunkowanych przenikaniem się obcych wobec 

siebie dotąd kultur czy konstruktów społecznych wymusiła na przedstawicielach biznesu 

adaptację, której zadaniem stało się dostosowanie organizacji do ekosystemu, w której przyszło 

jej funkcjonować. 

 

Termin zarządzania różnorodnością jest jedną ze strategii charakterystycznych dla podsystemu 

zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Strategia ta zakłada definicję różnorodności jako 

jednego z kluczowych zasobów firmy, podkreślając tym samym, iż właściwe jej wykorzystanie 

zagwarantować może osiągnięcie przewagi rynkowej, przyczyniając się bezpośrednio 

do wewnętrznego wzrostu, właściwej kalibracji bądź bezpośrednio – realizacji kluczowym 

celów biznesowych25. Zarządzanie różnorodnością jako ściśle związane z obszarem 

zarządzania zasobami ludzkimi, definiowane jest przez właściwe decyzje podejmowane 

w obszarze rekrutacji, definiowania zasad gratyfikacji finansowej, kontroli i ocenie pracy, 

motywacji oraz rozwoju pracowników czy definicji ram organizacji zadaniowej zespołów26.  

 

Zgodnie z ideą przyświecającą rozbudowie niniejszego nurtu, dzięki różnorodności 

przedsiębiorstwo kreuje zbalansowany zespół, mogący reagować w sposób elastyczny wobec 

problemów powiązanych z międzynarodową ekspansją bądź lokalną walką rynkową. Na tym 

etapie ważnym jest podkreślić, iż przez różnorodność w ramach doktryny rozumie się nie tylko 

aspekty kulturowe czy społeczne, ale także płeć, wiek, wykształcenie, orientację seksualną, 

a także niepełnosprawność określonej jednostki27.  

 

Idea zarządzania różnorodnością, prócz jej umocowania w ekonomiczno-gospodarczej sferze, 

w której działa określone przedsiębiorstwo, odwołuje się także do rosnących na popularności 

ruchów społecznych mających na celu budowę systemu, w którym każdy uczestnik ma pełne 

prawo do partycypacji, niezależnie od charakteryzujących go parametrów społeczno-

kulturowych, które lokowane są wśród potencjalnych powodów wykluczeń w życiu 

społecznym. Zarządzanie różnorodnością jest więc formą strategicznego manifestu, wdrożenia 

 
25 Sznajder A., Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, W&B, Warszawa 2013, s. 6. 
26  D.A. Thomas, Diversity as Strategy, Harvard Business Review, September 2004. 
27 Leśniowska E., Andrejczuk M. (2016), Łączy nas różnorodność. Przewodnik po Karcie 

Różnorodności, Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa, https://odpowiedzialnybiznes.pl/ 

https://odpowie/?fbclid=IwAR3nxODVKOuTiEsFK2XhkSEuToiyAu1aYhXUACwkVbnV-6iNDDxEmjluHho
http://dzialnybiznes.pl/?fbclid=IwAR1naZZlhsBkXg3W57sTpmvyWcBjDY-IVlpOEBiVVjRfYRm0Ff81MHyH0kM
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i asymilacji praktyk antydyskryminacyjnych, budujących środowisko akceptacji umożliwiające 

rozwój każdemu z pracowników28. 

 

Wdrożenie praktyk powiązanych z zarządzaniem różnorodnością podyktowane jest tak silnymi, 

oddolnymi ruchami społecznymi, aktywnie agitującymi za prawem do odmienności 

i nieskrępowanego wyrażania siebie w życiu publicznym (adresuje więc grupę potrzeb 

akceptacji ludzi różnych wyznań, potrzeb czy preferencji), ale także – niejako będąc 

wypadkową pierwszego punktu – jest naturalną odpowiedzią pracodawców na migracje 

konceptualne w sferze społeczno-kulturowej, celem uzyskania jak najszerszego, najbardziej 

zdolnego grona pracowników z puli obecnej w określonym czasie na rynku pracy. Traktując 

różnorodność z perspektywy strategicznej, organizacja wysyła jasny sygnał do potencjalnych 

pracowników, kreując się na miejsce pracy sprzyjające indywidualnym potrzebom 

pracowników, kolektywnie definiując ich jako ludzi równych sobie niezależnie od parametrów 

społeczno-kulturowych. 

 

Zarządzanie różnorodnością, jako strategia biznesowa ma na celu zrealizowanie określonych 

zadań29:  

 

1. Budowy środowiska pracy wolnego od dyskryminacji.  

2. Tworzenia odpowiednich warunków pracy z poszanowaniem dla potrzeb jednostki. 

3. Tworzenia właściwych warunków rozwoju niezależnie od wyznawanych przekonań. 

4. Poprawy konkurencyjności firmy przez wykorzystanie różnorodności jako czynnika 

przewagi. 

5. Poprawy jakości świadczonych usług dzięki wykorzystaniu różnorodności.  

6. Poprawy zadowolenia, lojalności oraz zaangażowania pracowników przez prezentację 

otwartej postawy z poszanowaniem potrzeb jednostki. 

7. Budowy wizerunku firmy odpowiedzialnej, nowoczesnej i adaptacyjnej wobec potrzeb 

zmieniającego się świata. 

 

 
28 Wiktorska-Święcka A., Zainwestuj w różnorodność. Logiczna decyzja biznesowa dla Dolnego Śląska. 

Opracowanie strategii zarządzania różnorodnością, Agencja Rozwoju Innowacji, Wrocław 2011, s. 13. 
29 Karta Różnorodności w Polsce. [dostęp 07.03.2020]. 
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Implementacja powyższych założeń stanowi z jednej strony wyraz adaptacji kierowniczej 

określonego przedsiębiorstwa, podejmującego decyzje zgodnie z trendami społecznymi,  

z drugiej przykład employer brandingu, czy nawet społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstwa (które to w sposób statutowy obliguje się przeciwdziałać wykluczeniu  

i dyskryminacji).  

Przez szczególną koncentrację na czynnikach społecznych należących do pozastatutowego 

obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa – organizacja wysyła pewien komunikat do 

otoczenia, spodziewając się osiągnięcia określonych korzyści30: 

 

1. Reorganizacja kultury organizacyjnej przez umocnienie jej roli w kreowaniu 

wewnętrznego systemu pracy i docenianych wartości. 

2. Budowa bądź wzmacnianie dobrej opinii odnoszącej się do organizacji.  

3. Otwarcie się organizacji na pracowników z grup powszechnie zaliczanych 

do dyskryminowanych. 

4. Sprzyjanie pozyskiwaniu utalentowanych pracowników należących do pewnych 

mniejszości. 

5. Poprawa efektywności, motywacji i determinacji istniejącej kadry poprzez podkreślenie 

poszanowania dla jednostki. 

6. Poprawa kreatywności i innowacyjności pracowników poprzez budowę otwartego 

i akceptującego otoczenia. 

 

Jak zarysowane zostało to powyżej, zdecydowana większość oczekiwanych rezultatów 

odwołuje się w sposób pośredni do istotnej zmiany w kulturze organizacyjnej, promując 

swobodę, niezależność i wolność w wyrażaniu siebie. Zgodnie z założeniami nurtu zarządzania 

różnorodnością, czynniki te wpłynąć mają pozytywnie na pracowników niezależnie od ich 

parametrów społeczno-kulturowych, podnosząc zaangażowanie, uwalniając kreatywność 

i zwiększając lojalność, dzięki koncentracji na prawach jednostki i powszechnym szacunku.  

 

Zarządzanie różnorodnością jest nurtem mocno związanym z globalizacją i globalną zmianą 

konstruktów myślowych, przez co jest zdecydowanie popularniejsze w krajach, w których rola 

różnorodność stałą się istotnym aspektem życia społeczno-kulturowego. Jednakże, na tym 

 
30 Rawłuszko M., Zarządzanie różnorodnością a przeciwdziałanie dyskryminacji, [w:] Podręcznik trenerski. 

Zarządzanie Firmą Równych Szans, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2008, s. 21-22. 
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etapie pracy ponownie należy podkreślić, iż przez różnorodność rozumie się nie tylko 

preferencje religijne, kulturowe, ale także płeć, wiek, wykształcenie czy nawet orientację 

seksualną. Z uwagi na szeroki wachlarz charakterystycznych dla różnorodności aspektów, 

możliwym jest implementacja strategii zarządzania, odnosząc się do uniwersalnych założeń 

dotykających każde społeczeństwo (np. starzenia się, czy problemu braku równości płac 

między płciami) – niezależnie od zasięgu czy geograficznego ulokowania poszczególnej firmy. 

W związku z potencjalną powszechnością i użytecznością strategii, organizacje mogą 

decydować się na podjęcie odpowiednich korków celem wdrożenia i adaptacji najlepszych 

praktyk rynkowych, wśród przykładów znajdują się31:  

 

1. Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń wśród pracowników w obszarze 

różnorodności i planów organizacji. 

2. Tworzenie planów różnorodności będących operacyjną formą wdrożenia różnorodności 

w określonych obszarach organizacji. 

3. Wykorzystywanie w organizacji wskaźnika Diversity Index, którego rolą jest 

prezentacja określonego obszar różnorodności w organizacji. 

4. Aktualizacja strategii rekrutacyjnej i modelu zarządzania zasobami ludzkimi. 

5. Adaptacja i wykorzystanie narzędzi charakterystycznych dla controllingu personalnego. 

 

Posługując się powyższymi działaniami organizacja może zainicjować proces implementacji 

strategii zarządzania różnorodnością, włączając (szczególnie w obszarze zarządzania zasobami 

ludzkimi) w nią metody charakterystyczne dla firmy i sektora, w którym działa.  

 

Na zakończenie warto podkreślić istotną wyrównawczą rolę strategii zarządzania 

różnorodnością. Prócz czynników ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarczo 

zorientowanych strategii zarządzania organizacjami, w przypadku zarządzania różnorodnością 

istotną rolę odgrywa podkreślany kilkukrotnie obszar społeczny – wskazując na partycypację 

graczy rynkowych w modelu kreowania sprawiedliwego świata oferującego zrozumienie, 

akceptację i brak dyskryminacji. Strategie jak ta, rosną na popularności w sytuacjach, gdy  

w sferze społecznej ciągle funkcjonują pewne podziały, np. na pracowników typu  

 
31 Rawłuszko M., Zarządzanie różnorodnością a przeciwdziałanie dyskryminacji, [w:] Podręcznik trenerski. 

Zarządzanie Firmą Równych Szans, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2008, s. 21-22. 
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„white-collar”, „blule-collar” oraz „pink-collar”, w tłumaczeniu „białych kołnierzyków, 

„niebieskich kołnierzyków” oraz „różowych kołnierzyków”.  

 

Nazwy te pochodzą od koloru uniformu poszczególnych grup zawodowych, identyfikujących 

jednocześnie w sposób szerszy szczebel biznesowy, do którego te należą, a więc prestiż zawodu 

czy wynagrodzenie. Pierwsza ze wskazanych grup opisywana jest przez pracowników najlepiej 

opłacanych, często powiązanych ze światem biznesu, takich jak bankierów, maklerów, 

prezesów, kierowników i dyrektorów. Przedstawicielami drugiej grupy są pracownicy fizyczni 

oraz pracownicy przemysłu. Do trzeciej grupy należą natomiast zawody kojarzone zazwyczaj 

z kobietami, takie jak opiekunka do dzieci, nauczycielka, bibliotekarka czy pielęgniarka32. 

Wspomniane podziały są naturalnym zaprzeczeniem idei zarządzania różnorodnością, 

segregują bowiem ludzi według typu pracy (determinowanego np. płciom, wykształceniem), 

ograniczając tak ścieżkę rozwoju zawodowego, jak i uzyskiwania satysfakcji z pełnionej pracy. 

  

 
32 U.S. Department of Labor - Bureau of Labor Statistics, [z:] 26 Maja 2006, Occupational Employment and 

Wages - Waiters and Waitresses, US Department of Labor. 
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Podsumowanie – Zarządzanie Różnorodnością 

Zarządzanie różnorodnością jest przemyślaną koncepcją, u podłoża której znajduje się chęć 

rozwoju firmy oraz realizacja jej celów biznesowych. Umiejętność dostrzeżenia potencjału 

i wykorzystanie różnych doświadczeń pracowników oraz potrzeb występujących w organizacji, 

będzie skutkować wzrostem w dynamice rozwoju. Odpowiednio zaplanowany proces 

zarządzania różnorodnością wśród pracowników może być źródłem wymiernych korzyści 

zarówno dla współczesnych organizacji jak i jednostek, które ją tworzą. 

 

Reasumując powyższe założenia wskazać można na istotny (rosnący) wpływ aspektów 

społecznych na strukturę i odpowiedzialność biznesu. Różnorodność rozumiana przez pryzmat 

odmienności, ale także definicji poszczególnych grup społecznych (płeć czy wiek) odnotowuje 

coraz silniejszy wpływ na organizacje, wpływając na strategię działania firmy, a przez nią 

na strategię zatrudnienia, motywacji czy definicji płacy. Z uwagi na ruchy i preferencje 

społeczne, ignorancja sfery różnorodności odbić się może pogorszeniem wizerunku firmy, 

ograniczając bazę jej klientów. Z drugiej strony, ze względu na zmiany demograficzne, 

konserwatyzm (rozumiany jako klasyczne podejście homogenizujące) w obszarze zatrudnienia, 

może odbić się na brakach kadrowych (np. z uwagi na starzejące się społeczeństwo) czy 

problemach komunikacyjnych (z uwagi na problem ze zrozumieniem specyfiki innych kultur).  
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Charakterystyka Pokoleń 

Społeczeństwo nie jest homogenicznie zdefiniowaną grupą, zakładającą jedynie wariancje 

kulturowe (lokalne), rasowe czy narodowe. Na przestrzeni lat przyjęło się dokonywanie 

klasyfikacji poszczególnych grup - generacji (zwanych także kohortami), wyróżniających się 

na tle pozostałych pokoleń określonymi cechami charakteru, wyznawanymi wartościami czy 

charakterystykami, które wspomniane grupy definiowały. Obecnie na rynku pracy spotkać 

można przedstawicieli 4 pokoleń, scharakteryzowane w niniejszym rozdziale. 

 

Schodzący z niego Baby Boomers, będący efektem wyżu powojennego to pionierzy kulturowi, 

osoby, które swoją ciężką pracą wykształciły dobrobyt oraz wychowały następne pokolenia. 

Charakteryzowali się pracowitością oraz lojalnością wobec pracodawcy oraz stałością miejsca 

zamieszkania. Ich następcy, Pokolenie X kontynuują trend zapoczątkowany przez rodziców 

(zaangażowanie w pracę i lojalność), borykając się z problemami załamań rynkowych  

(np. kryzys naftowy) czy makroekonomicznych stabilizacji – przykładają znaczną wagę do 

kariery. Pokolenie Y – mając szczęście wyboru, wchodzi w dorosłość w okresie globalizacji. 

Przedstawiciele tej grupy eksplorują niedostępne wcześniej gałęzie rynkowe oraz możliwości 

komunikacji z innymi (np. Internet). Podążają za swoimi ambicjami rewolucjonizują podejście 

do pracownika na rynku pracy. Pokolenie Y rozpoczyna trend zwany rynkiem pracownika. Ich 

dzieci Pokolenie Z to natomiast ludzie pozostający w ciągłej łączności ze sobą poprzez Internet 

i social media. Te aspekty z jednej strony pomagają im odnaleźć się w technologicznie złożonej 

rzeczywistości, nauczyć tolerancji i zdobyć wiedzę – z drugiej odciskają znaczący wpływ na 

ich umiejętnościach interpersonalnych czy zdolności do wyrażania siebie poza siecią. 

 

Każda z grup, prócz wspomnianych charakterystyk definiowana jest przez swoje cele, wartości 

i cechy określające tak przydatność na rynku pracy, odpowiedź na jego potrzeby jak i samą 

tożsamość, jako jednostek. Rozumiejąc determinanty poszczególnych grup, z perspektywy 

organizacyjnej możliwym jest trafniejszy dobór metod oddziaływania na poszczególnych 

pracowników oraz, co kluczowe konstrukcja właściwego modelu zarządzania, 

odpowiadającego zróżnicowaniu pokoleniowemu. Czynniki te stanowią istotny aspekt.  

W szczególności w okresie rynku zorientowanego wokół pracowników, gdy to rolą organizacji 

jest zrozumienie oraz zatrzymanie kluczowych zasobów na dłużej. 
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Zestawienie wszystkich powyższych teorii wraz z przykładowymi cechami 

charakterystycznymi znajduje się w poniższej tabeli. Charakterystyki zostaną omówione  

w dalszej części rozdziału. 

Tabela 6.. Tabela porównawcza analizowanych pokoleń 

Pokolenie Cecha pokolenia Odwołanie 

Baby Boomers Potrzeba stabilizacji 

życiowej 

McKay 

Potrzeba pracy Jagoda 

Niechęć do migracji Bonvalet 

Hierarchiczność i dystans 

wobec władzy 

Frank 

Wiedzę czerpią z 

Telewizji/Radia 

Rosa 

Lojalność wobec pracodawcy Smolbik –Jęczmień 

Koncentracja na relacjach z 

rodziną i przyjaciółmi 

Brown 

Pokolenie X Potrzeba edukacji Szynal 

Kult pracy Stosik 

Potrzeba osiągnięć i kariery Weroniczak 

Rozwój osobisty Bresnal i Rao 

Pewność swoich umiejętności Smolbik –Jęczmień 

Indywidualizm Weroniczak 

Satysfakcja z życia Szynal 

Pokolenie Y Konsumpcjonizm Delloite 

Poleganie na technologii Delloite 

Wysoka elastyczność na 

rynku pracy 

Hart 

Obywatele świata Males 

Kreatywność Males 

Wysoka samoocena Espinoza 

Egocentrycy Fazlagić 

Równowaga w życiu 

prywatnym i zawodowym 

Mendryk 
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Tolerancyjność Mendryk 

Pokolenie Z Skłonni do zmian PWC 

Cyfryzacja Prensky 

Komunikatywni w Internecie  Lenhart 

Technocentryzm Mike 

Mobilni i nieświadomi 

rynkowo 

Robinson 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury z rozdziału 

Baby Boomers 

Przedstawiciele pokolenia Baby Boomers to osoby, które urodziły się podczas wyżu 

demograficznego przypadającego na okres po zakończeniu drugiej wojny światowej. 

Najczęściej mówi się o ramach czasowych pomiędzy 1946, a 1964 rokiem. 

Cechą charakterystyczną definiującą przynależność do kohorty, w przypadku BB jest okres 

dorastania oraz wychowanie odebrane od swoich rodziców. Wspomniana grupa funkcjonuje 

w rzeczywistości żyjącej po II WŚ, odradzającym się świecie oferującym znaczące możliwości 

ekonomiczne oraz społeczne. Z uwagi na okres w jakim przyszło im dojrzewać, ludzie 

wchodzący w dorosłość, a wywodzący się z tego pokolenia wyjątkowo cenili sobie stabilizację, 

tak zawodową i prywatną. 

 

Są to raczej osoby szukające pewnego gruntu. Zależy im na budowie silnej pozycji w zakładzie 

pracy, gwarantującej utrzymanie określonej jakości życia i potencjalnego planowania 

przyszłości. W obszarze poglądów, pokolenie BB to raczej tradycjonaliści, aczkolwiek 

postępowi - redefiniujący kontekst społeczny i kulturowy społeczeństwa, w którym przyszło 

im funkcjonować. Wśród zespołu ich wartości, wyjątkową rolę zajmuje rodzina i przyjaciele, 

czyli ogólnie ujęci bliscy. Ma to też swoje odzwierciedlenie w demograficznych trendach 

(uzupełnienie braków w zasobach ludzkich wynikłych z uwagi na wojnę). Baby Boomers 

zostali ukształtowani przez obraz powojennego świata. Ich rodzice i dziadkowie pamiętają 

tragedie powiązane z wojną, powiązane z brakami podstawowych zasobów (dóbr), ciągłą 

niepewnością. Aspekty te miały znaczący wpływ na przyjętą formę wychowania33.  

 
33 McKay, H. (1997). Generations: Baby Boomers, their Parents and their Children.  Sydney: Macmillan 

Publishing. 
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Wiązało się to z podkreślaniem roli ciężkiej pracy oraz oszczędności w codziennym życiu 

i zarządzaniu gospodarstwem domowym. Wpajane wartości, jak dla przykładu poczucie 

bezpieczeństwa, komfort stabilizacji czy niezależność, z uwagi na ich deficyt w latach 

poprzedzających narodziny członków BB definiowane były, jako wymagane dla budowy 

szczęśliwego oraz spełnionego życia34.  

 

Będąc niechętni wobec migracji (ekonomicznej oraz społeczno-kulturowej), osoby 

charakteryzowane jako Baby Boomers prowadzą raczej osiadły tryb życia (tj. preferują życie 

w miastach oferujących lepsze możliwości). Podkreśla to wyrażaną przez nich potrzebę 

stabilizacji.  

Istotnym jest jednak wspomnieć, że w ramach samej grupy identyfikujących BB jako 

mieszkańców wyróżnić można trzy typy: pionierów gentryfikacji (pokolenie BB z uwagi na 

swoją pracowitość oraz możliwości ekonomiczne, było stosunkowo majętnym, realnie 

oddziałującym na strukturę miasta), niezwiązanych z miejscem zamieszkania 

(przemieszczających się pomiędzy dzielnicami miasta/miejscami ze względów czysto 

ekonomicznych) oraz grupę lokalnych mieszkańców, mocno związanych z zamieszkiwanym 

miejscem. Wśród wymienionych grup najliczniejszą jest ta ostatnia. Wskazuje to na 

geograficzną potrzebę przynależności, afiliacji dominującą wśród członków kohorty35. 

 

W życiu codziennym, BB bardzo mocno koncentrują się na pracy, uważając ją za gwarant 

stabilizacji i drogę do osiągnięcia sukcesu zawodowego. W przypadku definicji ról życiowych, 

nie są grupą jednorodną. Pierwsza fala podąża klasycznym modelem z dominującym 

ekonomicznie mężczyzną, którego obowiązkiem jest realizacja celów finansowych  

i odpowiedzialność za stan majętności gospodarstwa domowego i jego dobrobyt. Oraz rolą 

kobiety, określoną, jako podtrzymywanie ogniska domowego, opieka nad gospodarstwem  

i jego wewnętrzną organizacją. Sytuacja taka ma miejsce szczególnie we wczesnych latach 

powojennych, gdy z uwagi na wygaśnięcie konfliktów na arenie międzynarodowej, mężczyźni 

wracający z frontu mogą ponownie pełnić ekonomiczne role w społeczeństwie, umożliwiając 

kobietom podjęci decyzji dotyczących rodzicielstwa. Globalna stabilizacja ekonomiczna, 

 
34 Jagoda A. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a organizacja czasu i miejsca pracy pracowników, 

"Marketing i rynek", nr 3. 
35 Catherine, B., Jim, O. (2008). Ageing in Inner Cities The Residential Dilemmas of the Baby Boomer 

Generation. [w:] International Journal of Ageing and Later Life. 2. 
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ogólny optymizm wynikający z poprawy stosunków politycznych i poprawa nastrojów 

wpływają pozytywnie na wspomniane aspekty i konstrukcję koncepcji rodziny36. 

 

W przeciwieństwie do pierwszej fali, kolejne grupy BB podważając tradycyjny model rodziny 

pozycjonowały rolę płci przeciwnie – kobiet, jako jednostek aktywnych zawodowo. Także 

w branżach zdominowanych wcześniej przez mężczyzn. Trend ten miał swoje podłoże w kilku 

aspektach. Po pierwsze, na młode matki znaczący wpływ miało wychowanie z uwzględnieniem 

wojennych realiów, gdy kobieta zmuszona była pozostawać aktywną gospodarczo z uwagi 

na sytuację polityczną i braki społeczne (wojna wymuszała na mężczyznach często 

przymusowy pobór). Po drugie, z uwagi na aspekty ekonomiczne, często do utrzymania dużej 

rodziny – aktywność zawodowa kobiety była wymagana. Szczególnie wśród ludzi młodych 

budujących dopiero stabilizację finansową (początkowo, jak wynika z danych zarobki osób 

wchodzących w rynek pracy były niskie). Wreszcie ostatnim z aspektów jest sama konstrukcja 

rynku pracy, promująca na tym etapie tak aktywność zawodową, jak i społeczną – budując 

niejako przymus, wymuszając wspomniane formy zaangażowania. Baby Boomers to kohorta, 

która kontynuowała rewolucję kulturalną w obszarze definicji rynku pracy, znacząco ją 

przyspieszając. W dłuższym okresie czasu, wspomniane zmiany miały wpływ na odwrócenie 

pierwotnych trendów demograficznych i społecznych. Do najważniejszych należy spadek 

liczby małżeństw oraz znaczący wzrost odsetku rozwodów, w porównaniu do poprzedniego 

pokolenia. Wspomniane trendy wskazywały na zwrot w definicji społeczno-kulturowej, mając 

swój wpływ na wychowanie i rozwój tak członków BB jak i pozostałych pokoleń oraz 

odwracając koncepcję konstrukcji rodziny. Wpływ przemian zauważalny jest już w postawach 

preferowanych przez pokolenie X37. 

 

Baby Boomers są generacją, na którą znaczący wpływ miały masowe media, a w szczególności 

telewizja. Jest ona dla niech podstawowym źródłem rozrywki, a także i informacji. Trend 

ten zachowany jest także obecnie, gdy to właśnie BB pozostają grupą najbardziej podatną 

na wykorzystanie wskazanych mediów w celach reklamowych (rynek produktów) 

oraz politycznych. Wychowanie w rzeczywistości opartej o klasyczne mass media, jak 

telewizja czy radio ma także kolejną, ważną implikację na wskazaną grupę. BB wyjątkowo 

szanują pozycję eksperta, autorytetu – tak w przypadku komunikacji (np. reklamowej),  

 
36 Bean, F. (1983). The baby boom and its explanations [w:] The Sociological Quarterly, 24. 
37 Blomquist, N.S., H. Wijkander (1994). Fertility Waves, Aggregate Savings and the Rate of Interest [w:] 

Journal of Population Economics 7 (s. 27-48). 
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jak i w obszarze kształtowania światopoglądu czy opinii na konkretny temat lub w pracy 

zawodowej. Tego typu preferencje zmodyfikowały rynek, np. reklamowy, poprzez 

intensyfikacje wykorzystania bądź referencji do badań, statystyk, lekarskich opinii czy 

wsparcia celebrytów. Pomimo upływu czasu, ciągle przedkłada się to w sposób bezpośredni na 

formę komunikacji aktualną w dzisiejszych mediach i samą konstrukcję komunikatu. Aspekt 

ten podkreślał także rolę jednostki w organizacji (podporządkowanie się liderowi) oraz co 

istotne – zrozumienie jej konstrukcji i samego łańcucha hierarchicznego. Dzięki szacunkowi 

do autorytetu, jednostki akceptowały obecną pozycję, gotowe były do znacznie większych 

poświęceń w życiu zawodowym, charakteryzowały się daleko posuniętą lojalnością38. 

Jak zostało to wspomniane, światopoglądowo BB było pokoleniem różnego tempa, dynamiki 

i poglądów. Część z nich skorzystała na sprzyjającej sytuacji (świat, ekonomia po kryzysie 

potrzebująca wypełnienia niszy). Część natomiast musiała skonfrontować się z rzeczywistością 

stosunkowo niskich płac (początkowo, dla wchodzących na rynek) oraz ciągle istniejących, 

wyraźnych nierówności. Pomimo stopniowych zwrotów w obszarze definicji ról płci, zmian 

w strukturach rodzinnych, we wskazanym aspekcie członkowie BB ciągle nawiązywali czy 

to bezpośrednio konstruowaniem rodziny we wczesnych fazach, czy pośrednio poprzez 

wyznawane wartości i ideały do tradycjonalizmu rodziców. Członkowie kohorty to w dużej 

mierze indywidualiści szukający szans na budowę lepszego jutra, ufający, iż ciężka praca 

będzie w stanie poprawić ich stan życia, stabilizując je w krótkim oraz długim okresie. Pomimo 

tego, BB odczuwają bardzo silną potrzebę nawiązywania związków ze społeczeństwem 

(szczególnie dominująca część „lokalnych mieszkańców” opisana w poprzednim paragrafie), 

partycypacji w lokalnym i nie tylko życiu. Odczuwając deficyty relacyjne oraz odwołując się 

do doświadczeń, przeżyć rodziców, nadają kolektywnym wartościom wysoką wagę, 

pozycjonując je także jako jeden z aspektów ich stabilizacji. BB cenią sobie przynależność tak 

do grup społecznych, zawodowych jak i organizacji zrzeszających. W tym organizacji 

charytatywnych, niosących różnorodną formę wsparcia dla osób potrzebujących. BB w życiu 

zawodowym także starają się uczestniczyć w kulturze organizacyjnej, stanowić integralną jej 

część. Podkreślają tym samym potrzeby stabilizacji i wzrostu, przypominającego bardziej 

endogeniczny rozwój, niż egzogeniczną ekspansję39. 

 

 
38 Rosa (G. 2013). Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń Y, X i baby boomers, [w:] Zeszyty 

naukowe Uniwerystet Szczeciński. nr 751. 
39 Smolik-Jęczmień A. (2011). Wpływ rozwoju kariery zawodowej pracownika na zachowanie równowagi 

między pracą a życiem [w:] Prace Naukowe UE we Wrocławiu). nr 223. 



35 
 

Potwierdzają to badania przeprowadzone na przedstawicielach różnych generacji przez Grace 

Brown w 2017 roku. Grace wskazuje w nich na wysokopoziomowy podział i wartościowanie 

konkretnych aspektów życia, przez ludzi wywodzących się z odmiennych pokoleń. BB jako 

najważniejszy z aspektów wskazują właśnie utrzymanie odpowiednich relacji z innymi, ale 

także na motywację, zdrowie (dla BB zdrowie jest jednym z najważniejszych aspektów, 

w przeciwieństwie do innych pokoleń), a także na potrzebę dzielenia się z innymi owocami 

swojej pracy. Interesującym jest zaangażowanie w działalność charytatywną i wolontariat oraz 

wysoka ocena wspomnianych aspektów. 

W obszarze niskopoziomowych priorytetów, BB poszukują szczęścia i spełnienia życiowego, 

ale także okazji na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. To ważne cechy 

świadczące tak o ich przydatności na rynku pracy, jak i wpasowujące się w ogólną 

charakterystykę kohorty szanującej autorytety, dążącej do stawania się jednymi z nich. 

Poruszając się obecnie na rynku pracy grupa, będąc istotnym zasobem w strukturze firmy 

definiowana jest, jako doświadczona i odporna na ekonomiczne tąpnięcia. Jako część 

organizacji BB starają się budować właśnie taką formę kultury organizacyjnej – otwartą na 

przepływ informacji, wiedzy, opartą o doświadczenie i uczciwe, równe traktowanie40. 

Pokolenie X 

Zwana także „utraconym pokoleniem” definiuje umownie grupę ludzi urodzonych w latach 

pomiędzy 1961, a około 1980 rokiem (dla USA), dla innych krajów okres może być różny. 

Dla przykładu w Polsce mówi się o latach 1961-1985. 

Cechą charakterystyczną, definiującą przynależność do wspomnianych ram jest ulokowanie 

dorastania jej członków w okresie kryzysu naftowego (1973), a więc w czasach osłabionej 

koniunktury gospodarczej, problemów z zatrudnieniem oraz rozwoju wolnego rynku  

(np. poprzez usunięcie sztywnego kursu dolara wobec złota). Czynniki te w połączeniu 

z koncepcją rodziny oraz wartościami, które nią kierują mogą odcisnąć największe piętno na 

jej charakterystyce, preferencjach oraz postawach przez nią prezentowanych.  

Młodzi pochodzący z tego okresu to potomkowie Baby Boomers. Od małego byli, 

więc wychowywani i kształceni w duchu oddania pewnym ideałom. Pokolenie X uczy się od 

nich oddania i zaangażowania w pracy (Baby Boomers skupiali się na tym aspekcie, jako 

powojennej próbie odbudowy nadwyrężonych gospodarek – przez ciężką pracę realizowali 

 
40 Brown, Grace. (2017). The Voice of the Baby Boomers, Changing the workplace for the future. 
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swoje cele zawodowe i osobiste)41. Czynnik ten jest tym bardziej wzmocniony wspomnianą 

sytuacją ekonomiczną – czasem kryzysu, niepokojów, stagnacji, a nawet recesji, a następnie 

całym modelem wychodzenia ze wspomnianej recesji. Każdy kryzys, prócz charakterystyki 

czysto korekcyjnej (tu: korekty rynkowej oraz upadków licznych przedsiębiorstw)  

i związanego z nim bezrobocia – skutkuje także zmianą prawa (zwykle liberalizacją obrotu 

rynkowego, luzowaniem ilościowym, których celem jest zwiększenie ilości pieniądza na rynku) 

i globalnej strategii gospodarczej oferującej nowe możliwości. Rynek, kolokwialnie mówiąc 

„oczyszczony” z ofiar kryzysu, po jego ustąpieniu jest bardziej chłonny, dynamiczny, dający 

większą szansę na rozwój i budowę wielkich karier. Z drugiej strony, ludzie obserwujący 

upadki i skutki kryzysu (jako nastolatkowie lub dzieci), zauważają rolę pracy, która jest 

jedynym (lub jednym z niewielu) gwarantów stabilizacji w otaczającym ich świecie. Przez 

wspomniane czynniki tak zaangażowanie, jak i wykształcona lojalność oraz daleko posunięta 

hierarchiczność stały się znakiem definiującym pokolenie X na rynku pracy. To ludzie 

pracujący, budujący swoje życie wokół karier zawodowych, podążający za pieniądzem  

i stabilizacją poprzez ciężką pracę. Ciągle pamiętając echo kryzysu chcą uniknąć losu swoich 

sąsiadów czy rodziców oraz jego konsekwencji społecznych czy gospodarczych na losy wielu 

ludzi42. 

Przedstawiciele Pokolenia X dostają więc szansę od rynku – zmiana podejścia do prowadzenia 

polityki gospodarczej, np. rozwój wolnego rynku (wspomniane uwolnienie kursu dolara mające 

poważne implikacje na następującą sytuację ekonomiczną i koncepcję, czy teoretyczną szansę 

nieskończonego pomnażania bogactw, nielimitowanych już ilością kruszcu), postępujące 

procesy globalizacji i internacjonalizacji gospodarek, rosnące, powszechne wykorzystanie 

współcześnie popularnych strategii zarządzania przedsiębiorstwami, np. outsourcingu  

i offshoringu dla redukcji kosztów, dały tym ludziom szansę niedostępną wcześniej dla żadnego 

pokolenia43. 

Wspomniane czynniki potęgowane były także przez wzrost znaczenia mass-mediów. Tu przede 

wszystkich bardzo powszechnych i napędzających konsumpcjonizm - telewizji czy radia. 

W tamtym okresie mass-media, a przede wszystkim wspomniana telewizja podkręcały 

dominujący trend powiązany z kultem pracy, budując kulturę pracoholizmu, umiłowania pracy, 

 
41 Pieczka, A., Rosinski, J. (2018). Postawy wobec użytkowania technologii cyfrowej w miejscu pracy - 

eksploracja obszaru badawczego, s. 2-3. 
42 Hysa B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, "Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej", nr 1964, 

s. 387. 
43 Bresman, H., Dao, V., (2017) A Survey of 19 Countries Shows How Generations X, Y, and Z Are — and 

Aren’t — Different. 
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kariery, aż w końcu wykształcając całkowicie nowe pojęcie zwane „wyścigiem szczurów”. 

Wykształcona tym samym postawa stanowiła podstawę sprawnie funkcjonującego modelu 

w ramach mechanizmu samospełniającej (samonapędzającej) się przepowiedni, gdy właśnie 

dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu, ludziom udawało się wybić w ramach struktur 

zawodowych i społecznych. Dzięki swojej postawie – zachęcali też innych do podejmowania 

podobnych aktywności. Mechanizm w połączeniu z luzowaniem post-kryzysowym pozwalał 

ludziom odnoszącym sukcesy zawodowe wyraźnie wyróżniać się na tle pozostałych, wskazując 

na racjonalność podejmowanego poświęcenia i powściąganych decyzji44. 

Lata 80 i 90 to także okres wzrostu znaczenia dużych podmiotów (w tym korporacji), które 

to dzięki wsparciu ze strony organów legislacyjnych (np. przychylności praw fiskalnych 

wynikających z kiepskiej globalnej sytuacji ekonomicznej w czasie kryzysu) oraz 

nagromadzonemu kapitałowi generalnie lepiej przetrwały kryzys. Zjawiska te wiązały się 

z utworzeniem (ponownie – potęgowanego przez mass-media) przekonania o stabilności i sile 

korporacji (szczególnie tych, które przetrwały kryzys naftowy), podkreślając przeświadczenie 

obywateli o wysokim prestiżu wynikającym z pracy w międzynarodowych gigantach. 

Standardy tak wytyczone wiązały się w sposób bezpośredni z utrwaleniem na około 30 lat 

modelu lojalnego pracownika, bezpośrednio implikując generalną niechęć do migracji 

pomiędzy firmami (lojalność była jedną z podstawowych wartości, doceniana tak przez 

pracowników, jak i pracodawców) zachęcając ich do pełnego oddania pracy i osiągnięcia dzięki 

niej zamierzonych celów45. 

 

Zaznacza się, że przez opisany powyżej „wyścig szczurów” i pogoń za karierą, to właśnie 

Pokolenie X najchętniej edukowało się, rozszerzało i polepszało swoje kompetencje, 

rozbudowywało wiedzę i umiejętności. Spowodowane ogólnymi nastrojami rynkowymi 

(np. przeświadczeniem o niestabilności gospodarczej) wysokie wymagania pracodawców 

wobec pracowników, konkurencyjność rynku pracy związana z realiami post-kryzysowymi 

wymuszała na pracownikach znaczny wzrost oczekiwań wobec siebie i innych46. 

 

 
44 (red.) Szynal J. (2013). Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - 

podobieństwa i różnice [w:] Nauki o zarządzaniu, nr 1, (s. 94). 
45 Juchnowicz M. (2009). Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna Wolters Kluwer 

Business, Kraków (s. 118). 
46 Weroniczak L. 2010. Człowiek w obliczu szybko dokonujących się zmian, Wydawnictwo Edustacja.pl. Sp. z 

o.o., Poznań (s. 39). 
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W 2013 roku Joanna Szynal zaprezentowała interesujące badania podejmujące tematykę 

motywacji, wśród grupy identyfikowanej z Pokoleniem X. Wyniki wspomnianego badania 

potwierdzają powyższe tezy, przedstawiane na przestrzeni lat przez różnych autorów47. 

 

Co najważniejsze, badania podkreślają koncentrację na pracy wskazanej grupy, generacji. 

Wśród nich najsilniejszym motywatorem jest chęć rozwoju własnej kariery zawodowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem awansu w ramach struktur organizacyjnych. Przez wyraźną 

koncentrację na hierarchiczności oraz istotną rolę konsumpcjonizmu, awans zawodowy 

postrzegany jest, jako najefektywniejsza z metod realizacji celów zawodowych i społecznych. 

Zgodnie z badaniami na drugim miejscu wśród istotnych motywatorów dla Pokolenia X 

znajduje się dyskutowane wcześniej rozwijanie własnych kompetencji. Aspekt ten 

bezpośrednio identyfikowany jest jako jedna z przyczyn awansu zawodowego (lub niezbędny 

predyktor, gdyż awans rozumiany jest przez pryzmat nagrody za wzrost znaczenia czy wartości 

dla pracodawcy). Osoby rozwijające własne zdolności, starające dopasować się do standardów 

panujących w danej branży (pod kątem wiedzy, umiejętności czy w końcu kompetencji) 

traktowane są jako te, które lepiej wykorzystują oferowanym im czas. Dzięki swojemu 

zaangażowaniu zwiększają szansę na szybszy awans w strukturach organizacyjnych (czyli, 

przyczyniają się do wzrostu wagi pierwszego motywatora).  

 

Ta relacja jest bardzo istotna, gdyż podkreśla przyczynowo-skutkową relację pomiędzy 

motywatorami wśród reprezentantów Pokolenia X. Kolejnym z czynników/motywatorów 

wskazanym w badaniu jest satysfakcja z pracy. Z uwagi na kulturę kultywującą pracę, 

nakłaniającą do znaczących poświęceń występowanie wskazanego motywatora nie jest 

zaskoczeniem dla badaczy. Przedstawiciele Generacji X, poddając się pracoholizmowi 

oraz definiując swoje cele życiowe przez pryzmat sukcesu zawodowego dla zachowania 

koherencji muszą podnieść rangę satysfakcji z samej pracy, jako istotnego z motywatorów. 

Inwestując czas, zdrowie oraz energię w ciągle doskonalenie, reprezentanci Pokolenia X są 

przekonani o swojej wartości dla pracodawcy, stąd też rozumieją, iż praca i jej jakość jest 

czymś, co ich wyróżnia. Wskazanie zdefiniowanej cechy redukuje dysonans czy konflikt 

wewnętrzny, pełniąc tym samym funkcję pewnego wytłumaczenia. Kolejnym z motywatorów 

opisanym w badaniu jest poczucie spełnienia, które z perspektywy logicznej i psychologicznej 

 
47 Smolbik-Jęczmień A. (2018). Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach 

gospodarki opartej na wiedzy. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław (s. 234). 
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pełni bardzo podobne funkcje, co satysfakcja z pracy. Uogólniając to przeświadczenie jednostki 

o tym, że jest we właściwym miejscu, o właściwym czasie, a to co robi (po stronie zawodowej) 

zgodne jest z tym, co robić by chciała bądź do czego ma predyspozycje. Brak poczucia 

spełnienia w ramach doświadczenia zawodowego w poważny sposób odbić by się mogło na 

stabilności jednostek (np. zaburzenie koherencji, z uwagi na wewnętrzny konflikt pomiędzy 

planami jednostki, a jej rzeczywistymi celami) i jej wydajności w pracy (zaburzenie sensu, 

metod czy istotności realizowanych planów/marzeń – czyt. Rozwoju zawodowego). Na bardzo 

podobnym poziomie istotności, wśród motywatorów podkreśla się także rolę wysokiej pozycji 

materialnej oraz stabilizacji czy bezpieczeństwa pracy. Jeżeli pierwszy ze wskazanych 

czynników nie jest wyjątkowo ważny, jako odrębna charakterystyka (pozycja materialna w 

sposób bezpośredni w psychice ludzkiej wiąże się z awansem zawodowym), szczególnie ten 

drugi czynnik jest interesujący, z perspektywy aktualnych badań, gdyż zaprzecza niejako 

jednemu z wyuczonych zachowań przedstawicieli Pokolenia X. Pierwotnie myśl badawcza, 

bazująca na analizie społecznych realiów dorastania przedstawicieli dyskutowanej generacji, 

wskazywała na chęć budowy zaplecza finansowego, jako jeden z podstawowych motywatorów 

w celu uniknięcia losu rodziców. Badania Joanny Szynal podkreślają jednak, że sama 

charakterystyka nie jest istotna, nie należy także do głównych celów i co więcej – posiada 

znacznie niższy priorytet niż awans zawodowy (który to implikuje niemal zawsze w percepcji 

ludzkiej tak wzrost prestiżu społecznego jak i środków finansowych). Zaproponowana 

interpretacja (tj. wskazanie na powiązania i prostą logikę na przykładzie zależności pomiędzy 

awansem zawodowym, a np. gwarantowaniem bezpieczeństwa), wydaje się we względnie 

logiczny sposób odpowiadać na pytanie – dlaczego awans zawodowy traktowany jest jako 

remedium na wszystkie bóle i problemy (bezpieczeństwo pracy, stabilność finansową, 

stabilność zatrudnienia). Interpretacja nabiera szerszego zrozumienia, gdy połączy się ją 

z wartościami dyskutowanej grupy (np. wysoka lojalność, hierarchiczność przedstawicieli 

Pokolenia X), podkreślająca, iż wzrost w ramach jednej firmy traktowany jest jako znaczący 

sukces, wśród tak kolegów z pracy, jak i przyjaciół z poza niej. 

 

Wśród najniżej ocenianych motywatorów znajdują się awans poziomy, oraz równowaga 

pomiędzy życiem, a pracą zawodową. Oba czynniki z uwagi na stosunkowo niską korelację 

ze wzrostem zawodowym w danym okresie osiągnęły najniższe wyniki w ramach badania siły 

motywatoru wśród przedstawicieli Pokolenia X. Dla wspomnianej grupy awans poziomy 

nie stanowi atrakcyjnej alternatywy (nie wiąże się on ze znaczącym wzrostem wynagrodzenia, 

bądź prestiżu), a równowaga zwana potocznie „work-life balance” nie wpisuje się w panujący 
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model kultu pracy, pracoholizmu. Bazując na logicznych konstruktach służących za wzorce dla 

Pokolenia X, równowaga pomiędzy pracą, a życiem zawodowym przyczynia się bezpośrednio 

do mniejszego zaangażowania w pracę, co skutkuje (według nich – i niesłusznie) mniejszą 

wydajnością pracownika, przedkładającą się na wydłużoną ścieżkę kariery i znacznie wolniej 

osiągany „sukces”.  

 

Tak skoncentrowane myślenie stawia na drugim miejscu aspekty życia prywatnego 

oraz „nasycenie” osiągniętym sukcesem zawodowym, nakłaniając ludzi do ciągłego 

podnoszenia poprzeczki i definiowania swojej wartości przede wszystkim przez pryzmat 

sukcesu zawodowego. Wspomniany sukces, napędzany mechanizmami rynkowymi, sytuacją 

gospodarczą oraz zmianami społecznymi stanowi dla przedstawicieli Pokolenia X wartość 

autoteliczną, do której dążą przy inwestycji zasobów własnych (czasu, zdrowia, pieniędzy), 

doskonaląc się z perspektywy zawodowej, profesjonalnej. Oczywiście wskazany model i co się 

z tym wiąże sam pracownik podążający za takim światopoglądem jest wysoko cenionym 

zasobem w dużych i małych organizacjach. Dzięki swojej determinacji, zaangażowaniu i chęci 

rozwoju, nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Z uwagi na szacunek do władzy i hierarchii 

jest raczej posłuszny i lojalny, rzadko zmienia pracę, jest gotów czekać na podwyżkę starając 

się udowodnić pracodawcy, że to właśnie on na nią zasługuje. Jest to grupa wychowana na 

zasadach skupionych wokół potrzeb materialnych (np. konsumpcjonizm), wysoko podatna na 

bodźce zewnętrzne wzmacniające preferowane przez nich wartości (np. telewizja). Taka 

koncentracja wartości czyni z nich ważne ogniwa organizacji oraz wzorowych (lub wysoko 

pożądanych) pracowników. 

Pokolenie Y 

Potocznie nazywane jest „Millenialsami”, charakteryzuje ludzi urodzonych w latach 

dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych oraz według niektórych danych, także na początku 

XXI wieku. Pokolenie Y to bezpośredni potomkowie X-ów. Ich poglądy stają w opozycji 

do postaw, ideałów wyznawanych przez ich rodziców– szczególnie tych powiązanych z pracą 

czy koncepcją stabilizacji życia. Dokładne ramy czasowe urodzin dla członków pokolenia 

różnią się nieznacznie w zależności od sytuacji ekonomicznej kraju, do którego opisywani 

obywatele należą. Szacunkowo uznaje się lata 1982-1984 za dolną granicę kohorty, 

argumentując to wielkimi datami w okresie dojrzewania wspomnianej grupy (np. upadek muru 

berlińskiego). Do ogólnych charakterystyk opisujących Millenialsów, rozróżniając ich tym 
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samym od poprzednich kohort, należą elastyczność i dynamika zawodowa, przystosowania do 

życia w środowisku ciągłej zmiany oraz mobilność w ujęciu kulturowym (zmiana postaw  

i stereotypów, np. modelu rodziny czy podejścia wobec odmienności rasowej) oraz 

geograficznym48. 

 

Bazując na obecnie dostępnych danych statystycznych, należy zauważyć, że członkowie 

pokolenia Y stanowią najliczniejszą grupę ludzi aktywnych zawodowo. Przez to, wpływają oni 

w sposób znaczący na kształt tak gospodarki, jak i otoczenia kulturowego współczesnego 

świata. Czynnik ten oddziałuje dwojako na strukturę rynku, z jednej strony determinując 

podejście pracodawców, organizacji (Millenialsi są grupą o określonych oczekiwaniach wobec 

życia oraz wobec samej pracy), zmuszając ich do ciągłej aktualizacji oferty, podnoszenia jej 

atrakcyjności i konkurencyjności (szczególnie w krajach „bogatego” zachodu), z drugiej 

prowadząc do samej redefinicji rynku pracy (mówi się coraz częściej o tak zwanym „rynku 

pracownika”, gdzie wysoko wykwalifikowana kadra wybiera miejsce swojego zatrudnienia,  

a rolą pracodawcy jest dostosowanie się do jej wymagań). Według wspominanego raportu 

opartego o bazę Głównego Urzędu Statystycznego, Pokolenie Y stanowi około 22% całości 

populacji Polski49. 

 

Rolę Generacji Y zauważają także eksperci z branży consultingowej. Delloite, wskazuje, 

iż to właśnie Millenialsi stanowią filar nie tylko rozwoju gospodarczego, ale i pośrednio także 

obecnego cyklu koniunkturalnego (obecnej hossy) z uwagi na całokształt ich aktywności na 

rynku detalicznym oraz finansowym. Według statystyk, kohorta ta dokonuje największej liczby 

transakcji (zakupów), wydaje najwięcej pieniędzy oraz jest najmocniej skoncentrowana na 

polepszeniu swojej sytuacji maturalnej i samej wygodzie życia. Dane te stanowią bardzo istotny 

punkt odniesienia dla specjalistów z branży, gdyż przedkładają się w sposób bezpośredni na 

aktywności w obszarze działań marketingowych i sprzedażowych. W związku z powyższym to 

właśnie na dotarciu do wspomnianej grupy koncentrują się podmioty funkcjonujące na rynku. 

Pokolenie Y dobrze orientuje się w najnowszych nowinkach technologicznych oraz 

modowych, podąża za trendami. Ich poglądy w obszarze luksusu i wygody życia są dynamiczne 

– zmienne i poniekąd plastyczne (tj. z uwagi na dostęp, powszechność Internetu, na co dzień 

 
48 Fazlagić J. (2008). Charakterystyka pokolenia Y, E-mentor, nr 3, s. 13. 
49 Sadowski, R. (2017) Raport Newspoint: Pokolenia w Polsce i potrzeba monitorowania ich rosnącej 

aktywności [dostep: 16.06] https://blog.newspoint.pl/index.php/2018/03/21/raport-newspoint-pokolenia-w-

polsce-i-potrzeba-monitorowania-ich-rosnacej-aktywnosci/ 
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mają styczność z odmiennymi formami reklamy – od spotów, poprzez banery, reklamy 

multimedialne, kampanie społeczne, reklamy oparte o czynniki społecznościowe czy takie,  

o charakterze podprogowym), skupiają się jednak na ergonomii, komforcie oraz wpływie na 

środowisko. Z uwagi na wspomniane preferencje, wymagają od rynku rozwoju takich gałęzi 

jak ekologia, life-science oraz telekomunikacja50. 

 

Cechą charakterystyczną pokolenia jest jego wysoka elastyczność oraz orientacja w świecie 

technologii. Jego członkowie dorastali w okresie przemian kulturowych oraz technologicznych, 

co wykształciło w nich wysoką akceptację na zmianę oraz przystosowanie do niej samej51. 

Za czasów ich dojrzewania (1-fala), runęła „żelazna kurtyna” - upadł Związek Radziecki 

i koncepcja „komunizmu”, a wraz z nią wykształciły się nowe trendy rynkowe  

i zapotrzebowania na konkretny typ kwalifikacji czy stanowiska wobec pracy. Druga fala 

natomiast, wchodziła w dorosłość na przełomie tysiąclecia – z czym wiązały się znaczące, 

przemiany technologiczne i kulturowe, w tym przede wszystkim globalizacja, popularyzacja 

Internetu oraz elektronicznych urządzeń, gadżetów. Na obecny kształt poglądów czy postaw 

przyjmowanych przez członków Pokolenia Y, to właśnie globalizacja oraz powszechność 

Internetu odcisnęła największy wpływ. Internet znacząco ułatwił dostęp do informacji, 

niezależnie od miejsca przebywania. Przez niego standardowe media (jak prasa, telewizja czy 

radio) przestały mieć monopol na podaż informacji, a same wiadomości uzyskiwane z nich od 

teraz mogły być sprawnie zweryfikowane (potwierdzone bądź sfalsyfikowane). Internet miał 

także bezpośredni wpływ na ułatwienie komunikacji międzyludzkiej z technicznego punktu 

widzenia. Dzięki niemu i tak zwanym „komunikatorom internetowym” ludzie mieszkający  

w różnych częściach globu mogli rozmawiać ze sobą, pracować, bez przeszkód czy 

dodatkowych kosztów. Wspomniane dwa czynniki skróciły realny dystans pomiędzy ludźmi, 

pozwalając Millenialsom krytycznie podchodzić do otrzymywanych informacji, weryfikować 

je przy wykorzystaniu danych pochodzących z różnych źródeł oraz zestawiać swoje opinie,  

z opiniami innych. Z biznesowego punktu widzenia, Internet oraz globalizacja miały ogromny 

wpływ na rozwój koncepcji off-shoringowych oraz outsourcingowych, prowadząc do dalszej, 

tak zwanej „optymalizacji kosztowej”, poprzez przenoszenie procesów biznesowych do 

centrów usługowych w Azji (np. Indie, Filipiny) oraz Europie (np. Polska czy Ukraina). 

 
50 Delloite (2018) Raport Milenialsi 2018: Młodzi oczekują elastycznych form zatrudnienia. 
51 Hart, K.A. (2006). Generations in the workplace: Finding common ground. In: Ch. Blauth, J. McDaniel, C. 

Perrin  and P.B Perrin, Age-Based Stereotypes: Silent Killer of Collaboration and Productivity. 
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Millenialsi poprzez codzienny kontakt w ramach relacji biznesowych czy osobistych, 

wykształcić mogli postawy niedostępne dla ich rodziców. 

 

Czynniki te sprawiają, że przedstawiciele Generacji Y są lepiej doinformowani (np. poprzez 

ułatwiony dostęp do informacji), mają szersze horyzonty i bardziej krytycznie podchodzą 

do stawianych tez. Przedkłada się to na – teoretycznie – na większą tolerancyjność (Millenialsi 

to ludzie pracujący w międzynarodowym środowisku, często w międzynarodowych 

korporacjach), swobodę komunikacji i zainteresowanie światem. Ta grupa jest jedną  

z najbardziej mobilnych – często decydując się na zmianę miejsca zamieszkania w skali 

lokalnej (np. migracja w ramach kraju za lepszą pracą), ale także i globalnej (przemieszczanie 

się pomiędzy filiami danej organizacji). Wspomniana mobilność należy do kolejnych 

charakterystyk opisywanej kohorty. Dzięki niej, Pokolenie Y, pogłębia swoją wiedzę na temat 

otaczającego ich świata, wpływa na modyfikację struktur kulturowych i społecznych 

(np. jednolitych etnicznie i kulturowo narodów), wymuszając tym samym uelastycznienie czy 

wręcz zmianę poglądów innych grup należących do społeczeństwa – głównie mowa tutaj 

o wpływie Millenialsów na Pokolenie ich rodziców – X52.  

Członkowie Pokolenia Y charakteryzują się na ogół wysoką samooceną przedkładającą się 

na świadomość własnej wartości na rynku pracy. Wspomniane wcześniej zalety – jak orientacja 

w sytuacji społeczno-kulturowej oraz na rynku pracy, czy wspomniana elastyczność  

w relacjach, przedkładają się także na wady członków wspomnianej generacji. Millenialsi na 

ogół są egocentrykami i narcyzami, będąc przeświadczonymi o swoich kompetencjach 

i umiejętnościach. Skutkuje to niską tolerancją na krytykę czy spontanicznymi, aczkolwiek 

występującymi problemami w podporządkowaniu się czy pracy w grupie – na ogół ciężko się 

nimi zarządza53. 

 

Z uwagi na obecnie panujący trend społeczny (np. w krajach Europy), sytuacja demograficzna 

tylko potęguje wspomniany efekt. Millenialsi rozumiejąc obecną sytuację społeczną (np. niże 

demograficzne czy migracje ekonomiczne), wiedzą, iż pracodawcy zmuszeni są zaangażować 

dodatkowe środki w celu pozyskania siły roboczej, dla utrzymania samej działalności. Skutkuje 

to tym, iż w przeciwieństwie do swoich rodziców nie cechuje ich lojalność wobec pracodawcy, 

a ambicja oraz chęć szybkiego uzyskania oczekiwanych, zaplanowanych przez siebie 

 
52 Fazlagić J. (2008). Charakterystyka pokolenia Y, E-mentor, nr 3 (s. 13). 
53 Espinoza, Ch., Ukleja, M. and Rusch, C. (2011). Core competences for leading today’s workforce. Leader to 

leader. 
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rezultatów. W sytuacji, gdy pracodawca nie postępuje zgodnie z ich  

oczekiwaniami – członkowie Pokolenia Y gotowi są zmienić pracę dla uzyskania bardziej 

satysfakcjonujących warunków, lepszej (bardziej im odpowiadającej) kultury organizacyjnej 

czy nawet innych osób, zespołu54. 

 

Postawa ta odbija się w znaczący sposób na konstrukcji samych organizacji, zwiększając tempo 

rotacji, czy zmuszając je do ciągłej poprawy warunków pracy oraz podnoszenia pensji 

w najbardziej wyspecjalizowanych sektorach (głównie IT). To, z kolei odciska się na 

regionalnych specjalizacjach w obszarze edukacji (np. Indie pozycjonujące się, jako centrum 

świadczenia usług z obszaru IT, w ramach dużych graczy działających na arenie 

międzynarodowej) oraz samych trendach, które je kształtują. Jednocześnie istotnym jest 

wspomnieć, że determinantą postawy Millenialsów jest nie sama kariera, a możliwość rozwoju 

(który według nich jest gwarantem długofalowego sukcesu). Ponadto, wśród właśnie tej grupy 

powstały stwierdzenia czy postawy nawiązujące do ideologii „work-life balance”, wskazującej 

na istotność rozdziału pomiędzy życiem zawodowym, a życiem osobistym55.  

 

Pokolenie Y różni się od swoich poprzedników także preferowaną konstrukcją rodziny. 

Dominuje wśród nich model bez dzieci bądź z jednym dzieckiem, a z dwójką pracujących 

rodziców. Kariera czy praca przestaje być dla wspomnianej grupy przywilejem czy 

obowiązkiem dla mężczyzn, stając się realną opcją także dla kobiet, gotowych zrezygnować 

(bądź odłożyć w czasie lub zminimalizować) z aspektów powiązanych z rodziną czy 

macierzyństwem. Grupa zwraca wyjątkową uwagę na emancypację kobiet w sferach 

zawodowych, promując model „pracującej mamy”, bądź „pracującej kobiety”, zorientowanych 

na karierze, a nie tylko i wyłącznie na samej rodzinie. W kwestii relacji międzyludzkich, 

Millenialsi angażują się także częściej w wolne, nieformalne związki lub budują relacje oparte 

o nieznane wcześniej modele (np. LAT – living apart together). Inaczej podchodzą także do 

seksu (liberalnie) czy związków partnerskich, rezygnując często z długofalowego 

zobowiązania (np. poprzez rezygnację ze wspomnianej formalizacji) na rzecz swobodnych 

 
54 Kim H., Knight D.K, Crutsinger C. (2009). Generation Y employees’ retail work experience: The mediating 

effect of job characteristics [w:] Journal of Business Research, Vol. 62, (s. 548–556). 
55 Espinoza, Ch., Ukleja, M. and Rusch, C. (2011). Core competences for leading today’s workforce. Leader 

to leader. 
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spotkań. Czynnik ten wiąże się bezpośrednio z mobilnością grupy (brak rodziny oznacza często 

możliwość wyjazdu, delegacji czy przemieszenia się do innej filii spółki)56. 

 

Istotnym punktem w dyskusji wydają się także badania przeprowadzone w 2015 roku na grupie 

634 przedstawicieli Pokolenia Y pochodzących z Polski, przez Iwonę Mendryk. Podejmuje ona 

problem hierarchizacji określonych umiejętności, zdolności, potrzebnych według Millenialsów 

w ich karierze zawodowej57. Mendryk opierając się na przeprowadzonym ankiecie 

kwestionariuszowej potwierdza globalnie uznane charakterystyki, utożsamiane z generacją. 

Według badania do umiejętności najbardziej cenionych przez Millenialsów, a także 

ich definiujących należy zdolność do samodzielnego zarządzania własną pracą (potwierdza 

to samodzielność i indywidualizm charakterystyczny dla kohorty), zdolność do nauki, 

przyswajania wiedzy (pozwalającą nadążać za zmianami w środowisku biznesowym), 

umiejętność radzenia sobie ze stresem (powiązaną z katalizacją dynamiki pracy i otoczenia), 

kreatywne myślenie, zdolności interpersonalne oraz specyficzne umiejętności pracy  

w środowiskach wielokulturowych, odmienno-płciowych, a także zdolność do sprawnego 

radzenia sobie z konfliktami58.  

 

Wspomniane umiejętności, wskazywane przez respondentów oddają charakter całej grupy oraz 

to, w jaki sposób opisywana jest ona w literaturze. Wskazują one także na to, iż Millenialsi jako 

grupa są dość spójni i świadomi własnej charakterystyki – ze szczególnym uwzględnieniem 

kultu indywidualizmu oraz zdolności pracy w różnorodnych środowiskach (odpowiadając na 

problemy kulturowe powiązane z wykluczeniem rasowym, wykluczeniem płciowym), czy 

umiejętnością rozwiązywania konfliktów. Charakterystyki te znajdują swoje podłoże  

w postępujących procesach globalizacyjnych. Badani, jako najważniejsze ze wspomnianych 

cech wskazują umiejętność zarządzania własną pracą, kreatywne myślenie, zdolność do 

radzenia sobie ze stresem oraz umiejętność sprawnej nauki i adaptacji.  

 

Mendryk w swoim badaniu podejmuje także tematykę wartości wyznawanych przez 

Millenialsów. Poprosiła ich o scharakteryzowanie i uporządkowanie względem ważności 

hierarchii tego, co jest dla nich istotne w życiu, do czego dążą i co cenią najbardziej. 

 
56 Bakewell, C., Mitchell, V. (2003). Generation Y female decision-making styles. [w:] International Journal of 

Retail & Distribution Management, 31. 
57 Mendryk, I. (2015). Employees of Generation Y – Their Profile Based on Research Results (s.4-12). 
58 Mendryk, I. (2015). Employees of Generation Y – Their Profile Based on Research Results. 
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Respondenci w bardzo wyraźny sposób skategoryzowali (zgrupowali) wskazane wartości, 

zdecydowanie podkreślając rolę uczciwego życia i szczęścia rodziny, jako najważniejszych.  

W obu przypadkach około 82% wskazało opisane wartości. Na kolejnych pozycjach 

wskazywano na zdrowie – 54,9%, spokój – 43,7%, zamożność (dostatek finansowy) – 34,4%, 

szacunek wobec innych – 33,4 %, życie pełne przygód i przeżyć – 24,4%, tolerancyjność -

23,8%, środowisko naturalne – 19,8%, dobre relacje z kolegami z pracy – 16,9%, work-life 

balance – 16,7%, bezpieczeństwo – 16,2%, osiągnięcia osobiste – 15,5% oraz autonomia 

w życiu i pracy – 14,8%. Pozostałe wartości, jak uczciwość zawodowa, autorytet, stymulacja 

intelektualna oraz odpowiedzialność zostały wybrane przez mniej niż 10% badanych.  

Wyniki podkreślają nastawienie przedstawicieli Pokolenia Y tak do życia, jak i siebie samych. 

Wskazują na fakt, że cenią sobie wygodę, szczęście oraz aspekty materialne. Podążają za 

trendami kulturowymi, skupiając się na tematach medialnie istotnych (np. równość rasowa oraz 

płciowa czy środowisko naturalne). Ciekawym natomiast wydaje się wysoki wynik w pozycji 

„szczęście rodziny”, zważywszy na zdecydowane rozluźnienie tradycyjnych modeli i większą 

koncentrację na pracy. Stanowi to z pewnością interesujący punkt, warty pogłębionej analizy. 

Pokolenie Z 

Przedstawicieli pokolenia Z często nazywa się post-millenialsmi. To kohorta, której 

reprezentanci urodzeni są na przełomie XX i XXI wieku. Zwykle mawia się tutaj o 1995/1996 

roku i okresie późniejszym. Jest to ostatnia ze zdefiniowanych obecnie generacji. 

Pokolenie charakteryzowane jest przede wszystkim z uwagi na moment swojego urodzenia oraz 

specyfikę czasów, w których przyszło im dorastać. Z-ty są pierwszą grupą wychowaną 

w rzeczywistości powszechnej dostępnością do Internetu bez granic, włączając w to daleko 

posuniętą globalizację oraz redefinicję klasycznie rozumianych standardów komunikacyjnych. 

Często o Generacji Z mówi się właśnie przez pryzmat wspomnianych czynników, łącząc ją  

z tak zwaną Generacją „C”, którego akronim pochodzi od anglojęzycznych stwierdzeń: 

„connected” (podłączony), „computerized” (skomputeryzowany), communicating 

(komunikatywny)” czy change (zmiana). Cechy te trafnie opisują nieustanną obecność Z-tek  

w sieci oraz pełną eksploatację istniejących w niej rozwiązań, w tym social mediów, pracy  

w chmurze czy szeroko pojętych – międzynarodowych, wirtualnie zorientowanych 

organizacjach. Z uwagi na rosnącą ich ilość, zgodnie z prognozami demograficznymi, po 2020 
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roku (okres odchodzenia na emerytury Baby Boomers), pozycja na rynku zacznie wzrastać, 

redefiniując obecny jego wygląd59. 

Często o przedstawicielach pokolenia Z mówi się jako o cyfrowych tubylcach – osobach, 

dla których funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości jest czymś naturalnym i powszechnym, 

gdyż obcują z nią od najmłodszych lat. Przedstawiciele kohorty, jako pierwsze pokolenie, od 

lat dziecięcych miało nieograniczony dostęp do Internetu, co w wyraźny sposób obiło się 

na ich wychowaniu i wykształceniu. Dla generacji bardzo popularnym narzędziem są także 

smartphone’y pomagające im pozostać zawsze „conneted”60.  

Potwierdzają to badania, np. Sparksa i Honeya przeprowadzone na młodocianych obywatelach 

Stanów Zjednoczonych. Wskazują one na to, iż 44% reprezentantów Pokolenia Z spędza 

co najmniej 3 godziny w sieci dziennie (dane na 2014 roku), co stanowi znaczny przyrost 

w stosunku do starszych rówieśników z Pokolenia Y – 22% (2004)61. 

Z powyższymi czynnikami wiążą się dwie istotne sprawy – po pierwsze, przedstawiciele 

Pokolenia Z mają szanse niedostępne wcześniej dla żadnej innej grupy. Mogą korzystać  

z całych zasobów Internetu, będących znaczącą skarbnicą wiedzy, informacji dotyczącej 

zarówno obecnych wydarzeń na świecie, jak i danych historycznych bądź specjalistycznych, 

dziedzinowych. Internet jest także źródłem zauważalnej ilości aplikacji szkoleniowych, w tym 

rosnących w ostatnich latach popularności portalów wymiany umiejętności (tak zwane: 

„skillshare services”) oraz wymiany językowej (w tym tandemy językowe). Internet daje szansę 

do nawiązywania znajomości rożno-kulturowych, uczy tolerancji dla innych. Z drugiej jednak 

strony, służy także radykalizowaniu opinii (np. dyskusję na Facebooku, często o bardzo niskim 

poziomie przeczą popularyzacji tolerancji oraz swobody wypowiedzi), uniemożliwia pełen 

monitoring i kontrolę nad udostępnianą treścią (jest więc zauważalnym ryzykiem), a także – co 

być może jest czynnikiem o najgorszych skutkach długofalowych – zmniejsza samodzielność  

i zdolność polegania na sobie w trudnych sytuacjach. Będący zawsze pod ręką Internet jest więc 

idealnym wyjściem dla osób poszukujących odpowiedzi lub pomocy w konkretnych 

sytuacjach62.  

W tym przypadku wyjątkową rolę zdają się pełnić przede wszystkim portale społecznościowe, 

stanowiące dominujący element kultury charakterystyczniej dla Generacji Z. Prócz 

powszechnego wykorzystania Facebooka, stanowiącego centrum obecnie zdefiniowanego 

 
59 PWC (2010). The rise of Generation C. Implications for  the world of 2020. 
60 Prensky, M. (2001). "Digital Natives, Digital Immigrants Part 1". On the Horizon. 
61 Sparks, Honey (2014) Meet Generation Z: Forget Everything You Learned About Millennials (s. 39).  
62 EurekAlert (2015) Mobile and interactive media use by young children: The good, the bad and the unknown. 



48 
 

życia społecznego, wykorzystują oni także inne portale, takie jak Twitter, Snapchat czy 

Instagram, stanowiące dla nich istotną inspirację oraz źródło tak nowych pomysłów, jak  

i informacji o świecie63.  

Portale społecznościowe stają się osią relacji międzyludzkich, szczególnie dla Pokolenia Z, 

pozwalając im na nawiązywanie znajomości czy rozbudowę więzów społecznych,  

w szczególności z ludźmi oddalonymi geograficznie lub należącymi do innych kręgów 

społecznych. Jest to szansa, z której reprezentanci Pokolenia Z często korzystają. Skupia to 

większość komunikacji w świecie wirtualnym, pozwalając jednak z drugiej strony na ciągły 

kontakt64. 

Taka definicja relacji ma niestety także swoje negatywne strony, odzwyczajając młodych 

od kontaktów w świecie realnym, co przedkładać się może na utrudnienia w budowie relacji 

w codzienności „off-line”, a także same problemy powiązane z ich utrzymaniem65. 

Generacja Z, pomimo młodego wieku, zdaje się w istotny sposób modyfikować tak koncept 

życia kulturowego, społecznego, jak i redefiniować postawy obecnie preferowane na rynku 

pracy. Pokolenie Z, z uwagi na techno-centryzm, idealnie wpasowuje się w globalistyczne 

trendy oraz współczesną wizję połączonego świata. Z uwagi na dynamizm przemian 

technologicznych oraz konwersję ich w życiu codziennym, dzięki swojej elastyczności  

Post-Millenialsi postrzegani są jako osoby mogące z łatwością odnaleźć się na rynku 

zaawansowanych technologii, w tym także tych jeszcze niedostępnych. Wspomniane aspekty 

wiążą się także z oczekiwaniami grupy, która charakteryzowana jest jako materialistyczna, 

roszczeniowa – oczekująca nagłych rezultatów swoich działań66. 

Oprócz wskazanych plusów i minusów powiązanych ze zdecydowanie inną orientacją 

przedstawicieli Pokolenia Z, należy także popatrzeć na nich przez pryzmat pozostałych 

generacji, z którymi dane jest im współpracować. Z-ty mają wiele punktów stycznych  

z klasycznymi Millenialsami (np. zrozumienie technologii, czy nawet techno-centryzm oraz 

preferowane postawy społeczne), aczkolwiek znacząco różnią się od wcześniejszych pokoleń, 

będących często ich nauczycielami, przełożonymi bądź wychowawcami. Brak zrozumienia 

technologii oraz definicji współczesnego świata przedkłada się w danych  

 
63Lenhart, A. (2015). Teens, Social Media & Technology Overview 2015. Pew Research Center.  
64Borca, G.; Bina, M.; Keller, P.S.; Gilbert, L.R.; Begotti, T. (2015). Internet use and developmental tasks: 

Adolescents' point of view [w:] Computers in Human Behavior. 52: (s. 49–58). 
65 MTR at CareerPlanner.com (2017) "The Generations - Which Generation are You?". Data dostępu: 

[16.06.2019] www.careerplanner.com 
66Mike, J. (2017)The 'On-Demand Economy' Is Revolutionizing Consumer Behavior [w:]Tech Insider. 

http://www.businessinsider.com/the-on-demand-economy-2014-7
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przypadkach – bezpośrednio – na znaczne pogorszenie jakości kontaktu czy problemy 

z dotarciem z komunikatem do odbiorcy. 

Pokolenie Z obecnie nie występuje jeszcze w zauważalnej liczbie na rynku pracy, stąd też ich 

definicja (potencjalnych charakterystyk, cech, przywar i preferencji) jest wyrazem ekstrapolacji 

obecnie zebranej wiedzy, a także wywiadów i analiz (projekcji). Jednym z nich jest raport 

stworzony przez firmę Delloite, prognozujący potencjał (oraz zmianę) rynku po 2020 roku67:  

1. Konsultanci z Delloite wskazują na ryzyka powiązane z potencjalnym brakiem 

odpowiednich kompetencji wśród przedstawicieli pokolenia Z. Najistotniejszym z nich 

są właśnie problemy w komunikacji werbalnej oraz daleko posunięte powiązanie 

ze światem cyfrowym. Tego typu cechy mogą nie mieć wpływu na część zawodów 

(np. specjalistów od komunikacji w social mediach), wpływają jednak na bardziej 

konwencjonalną część rynku (w tym także na wewnętrzną komunikację z pracownikiem 

czy w ramach zespołu). 

2. Z uwagi na rozwój technologiczny, część istniejącej infrastruktury znacząco uległa 

zmianie. We współczesnym środowisku zamiast pracy operacyjnej w ramach 

poszczególnych procesów, to interpretacja wyników oraz kontrola funkcjonowania 

nowatorskich narzędzi (np. automatycznych procesów) będzie leżała w ramach 

obowiązków pracowników. Konsultanci wskazują na brak przystosowania członków 

pokolenia Z do nadchodzącej rzeczywistości (wymagającej pracy nie tylko  

z technologią, ale także krytycznym myśleniem, zdolnością dedukcji i elastyczności). 

3. Organizacje, z uwagi na wspomniane powyżej aspekty zmuszone będą dostosować 

wewnętrzne metody kształcenia i rekrutacji do sytuacji rynkowej. Szczególnie istotnym 

stać mają się programy rozwoju kompetencji, umiejętności miękkich i zdolności 

analitycznych, stanowiące przyszłość nowoczesnego biznesu. 

Konsultanci z Delloite zdecydowali się także na definicję oczekiwań Post-Millenialsów, 

podkreślając przede wszystkim potrzebę elastyczności, wysokie oczekiwania, które przyswoili 

od swoich rodziców czy wymagania powiązane z gwarancją wysokiego standardu życia (Post-

Millenialsi także pożądają od pracy, iż zaspokoi ich potrzeby finansowe). To grupa mająca 

zdecydowanie wyższe oczekiwania, także w ramach aspektów kafeteryjnych, czy tych, także 

niebezpośrednio wpływających na wysokość wypłaty, a standard i jakość środowiska pracy. 

Z uwagi na istniejące już trendy na rynku pracy, nic nie wskazuje na to, iż Post-Millenialsi 

(przy obecnej strukturze demograficznej) mieliby prezentować odmienne postawy od swoich 

 
67Delloite (2018) Generation Z enters the workforce. 
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rodziców. Wysoko prawdopodobna jest więc daleko posunięta rotacja pracownicza, mobilność 

i aktywność w ramach zespołów międzynarodowych. 

 

 

Tabela prezentuje zasadnicze cechy wyróżniające pokolenia zgodnie ze wskazaniami badaczy. 

Bazując na cechach wskazanych, można zaobserwować następujące główne, dominujące 

trendy charakteryzujące pokolenia. Po pierwsze – zmienia się podejście do mobilności 

geograficznej. Od priorytetyzacji stabilności zawodowej i lokalizacyjnej, pokolenia przeszły 

najpierw do akceptacji, aż w końcu preferencji mobilności. Po drugie – zmienił się stosunek do 

pracodawcy. Od lojalności względem zakładu do skrajnego jej braku. Naturalną konsekwencją 

zmian społecznych i technicznych jest także akceptacja oraz integracja z technologią oraz – od 

strony relacji międzyludzkich – rozluźnienie relacji i większa tolerancja.  

Podsumowanie – Koncepcje Pokoleń 

Charakterystyka pokoleniowa – czynniki rozwoju, dynamiki zmian i ciągłych, nieustających 

przemian będących odpowiedzią na postęp (społeczny, technologiczny i kulturowy) jest cechą 

wyróżniającą cywilizację ludzką. Dzieci więc różnią się od swych rodziców, wychowanych 

w innych czasach, tak pod względem np. sytuacji ekonomiczno-społecznej, jak i gospodarczo-

politycznej, mających istotny wpływ na kształtowanie się świadomości, motywacji czy zestawu 

wartości wyznawanych w określonych grupach. To dzięki adaptacji i zrozumieniu tempa nurtu, 

ludzie kształtują i nabywają uczestnictwa w poszczególnych kohortach – spójnych, co do 

zasady, wyznających podobne wartości, prezentujących zbliżone potrzeby i ogólny rys 

społeczny. 

 

Aspekty te, prócz czynników powiązanych ze stroną społeczną wpływają także na 

funkcjonowanie poszczególnych jednostek w realiach rynku pracy. Zróżnicowanie 

pokoleniowe odgrywa istotną rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej, wymuszając na 

kadrze zarządzającej dostosowanie metod do odmiennych potrzeb i oczekiwań swoich 

pracowników. Następujące po sobie kohorty opisywane są przez inne zestawy wartości oraz 

potrzeb, odmienne podejście do pracy, motywacje oraz zaangażowanie, co stanowi tak 

wyzwanie, jak i szansę we współczesnych modelach zarządzania zasobami ludzkimi. 

Zrozumienie charakterystyki pokoleniowej jest także kluczem do efektywnego wykorzystania 

potencjału przedstawicieli różnych grup, co przełożyć może się także na zauważalny wzrost 
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wydajności oraz efektywności zespołu (akceptującego trafny dobór metod do charakterystyk 

demograficznych), wzrost morale (akceptacja, zrozumienie jednostki i jej potrzeb) oraz 

niwelacji potencjalnych konfliktów (zarządzanie pokoleniowe, a dobór metod pomiędzy 

poszczególnymi grupami). Podsumowując powyższe aspekty – zaobserwować można, iż 

odpowiednie ulokowanie aspektów pokoleniowych w osi strategii organizacyjnej jest decyzją 

rozsądną, która odpowiednio wdrożona przynieść może zauważalne korzyści. 
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Koncepcje stresu 

Problem stresu jest jednym z najbardziej żywo dyskutowanych tematów ostatnich lat. 

Jego powszechność w życiu codziennym, nieodłączny charakter, niemalże scalenie z osią 

obecnie eksploatowanego modelu cywilizacji sprawiają, że wykładniczo rośnie lista teorii czy 

prób zdefiniowania go, poszukujących innego punktu zaczepienia.  

 

Z perspektywy analizy codzienności stres wydawać może się czymś normalnym, zwyczajnym. 

Towarzysząc człowiekowi przez większość jego życia, motywuje go do szybkiego działania, 

reakcji w sytuacjach zagrożenia pozwalając przezwyciężyć standardowe ograniczenia.  

Z drugiej jednak strony ciągły stres (niebędący impulsem) – męczy organizm, przeciąża układ, 

co negatywnie odbija się na produktywności, efektywności oraz zadowoleniu z życia. 

Czy z perspektywy badacza – możliwym jest rozgraniczenie stresu na „dobrego” od „złego” 

oraz jaka jest jego rola w życiu zawodowym i prywatnym? 

 

Skupiając się na tematyce z perspektywy organizacyjnej, stres i jego zrozumienie jest jedną 

z podstawowych charakterystyk, determinujących jednostkę w kontekście zarządzania 

widzianą przez pryzmat zasobów ludzkich. Opisywany problem, pozwala tak przeciwdziałać 

współczesnym wyzwaniom wśród kadr – wypaleniu zawodowemu, spadkowi morale, 

efektywności oraz zaangażowania, jak i ułatwić holistyczny proces rozwoju pracownika, 

integrując osobiste cele z wytycznymi funkcjonowania organizacji. 

 

Niniejszy rozdział stanowić ma pewien kontrolowany przegląd dostępnych źródeł 

czy wyróżniających się teorii, ze szczególnym uwzględnieniem ich części wspólnych, są to: 

teoria stresu transakcyjnego, teoria zachowania zasobów, teoria napięcia emocjonalnego, 

salutogeniczna koncepcja stresu oraz teoria percepcji zagrożenia. Wszystkie wspomniane teorie 

podejmują problematykę, starając się szerzej zidentyfikować źródło stresu (jako czynnik 

egzogenicznego bądź endogenicznego) oraz szukając jego zrozumienia w innych sfera kontaktu 

jednostki z otoczeniem. 

 

Każda ze wspomnianych teorii znajduje także umocowanie w innej dziedzinie, odnosząc się 

do zagadnień i założeń powiązanych ze zróżnicowanymi dyscyplinami. Celem pracy jest więc, 

także zaprezentowanie różnic w podejściach i interpretacjach wątku stresu, rozumianego 

odmiennie w zależności od umocowania dziedzinowego. 
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Zaprezentowane teorie stresu odwołują się kolejno do: 

 

• Naukach Społecznych – charakteryzujących te z podejść, które w założeniach skupiają 

się na analizie relacji społecznych, ich strukturze i wpływie na funkcjonowanie 

jednostki. Stres w ujęciu nauk społecznych jest więc wytworem oddziaływania 

społeczeństwa, rozumianego przez pryzmat grupy czy bardziej intymnych relacji, na 

jednostkę – holistycznie definiując odczucia, działania, reakcje czy myśli, które ją 

determinują. Przykładem definicji stresu umocowanego w tej dziedzinie jest 

interpretacja Stresu Transakcyjnego Lazarusa i Folkmana – odnosząc się do stresu, 

jako wyniku transakcji, wymiany bodźców pomiędzy jednostką, a otoczeniem bądź jego 

podmiotami. Co istotne, ujęcie to pełni niezwykle ważną rolę z perspektywy samej 

prace, przez co stanowić będzie podstawę do przyszłych rozważań.  

• Naukach Biologicznych – teorie umocowane w podstawach biologii, w tym  

np. anatomii, biochemii, ale także socjobiologii. Ta grupa twierdzeń odnosi się  

w sposób bezpośredni do przyrody jako determinanty zachowania czy reakcji 

organizmu (np. na bodziec), argumentując to jego konstrukcją i zależnościami w nim 

zachodzącymi. Do wspomnianej kategorii zaliczyć można zarówno Teorię percepcji 

zagrożenia, która to podejmuje temat stresu z perspektywy, m.in. układu nerwowego 

definiując kolejne progi wzburzenia odpowiadające za przeciążenie wspomnianego 

układu, jak i Salutogenetyczną koncepcję stresu opartą o koncepcję uogólnionych 

zasobów odpornościowych jednostki, w myśl której stres pomaga organizmowi 

utrzymać status homeostazy, przeciwdziałać napięciom działającym na układ jednostki. 

• Nauki poświęconych psychice człowieka – skupiających się przede wszystkim 

na zgłębianiu ludzkiej motywacji, zachowań, zrozumieniu czynników determinujących 

samopoczucie bądź człowiecze wybory. Do wspomnianej grupy, z analizowanych teorii 

zaliczyć można Koncepcję zachowania zasobów, identyfikującą propozycję modelu 

motywacyjnego/determinującego wybory i zachowanie ludzkie oraz Teorię napięcia 

emocjonalnego, który to snuję teorię o kolejnych psychologicznych fazach stresu, 

w zależności od siły stresora oraz przygotowania organizmu na jego zwalczanie. 
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Podział prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 1. Zestawienie Teorii Stresu 

Dziedzina Przykłady Teorii Odwołania 

Nauki Społeczne Teoria stresu transakcyjnego Lazarus, Folkman 

Power, Dalgleish 

Nauki Biologiczne Teoria percepcji zagrożenia 

 

Salutogeniczna koncepcja 

stresu 

Appley, Mortimer, Richard, 

Trumbull 

Antonovsky 

Nauki Poświęcone 

człowiekowi 

Koncepcja zachowania 

zasobów 

Teoria napięcia emocjonalnego 

Hobfoll 

Irving 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Poniższy rozdział nakreśla wspomniane aspekty, skupiając się na najważniejszych elementach 

streszczonych powyżej teorii, osadzając je w scharakteryzowanych nurtach/dziedzinach. 

Teoria Stresu Transakcyjnego 

Według Lazarusa i Folkmana, będących ojcami jednej z popularnych koncepcji stresu, stres 

psychologiczny jest wynikiem transakcji, relacji pomiędzy jednostką, a jej otoczeniem. Teoria 

zakłada tutaj zarówno oddziaływanie otoczenia na jednostkę, jak i jednostki na otoczenie. 

Wzajemny wpływ warunkuje odbieranie oraz interpretację określonych bodźców, unikalnych 

dla konkretnego człowieka68.  

 

Koncepcja koncentruje się na indywidualnych doświadczeniach, subiektywnej ocenie 

konkretnego wydarzenia i jej wpływie na życie i stan jednostki – przez zaburzenie statusu, roli 

bądź stanu jednostki w jej środowisku.69 Na podstawie teorii o stresie w ujęciu transakcyjnym, 

2008 roku Power i Dalgleish podjęli się próby zdefiniowania określonych stresorów, łącząc je 

 
68 Lazarus, R. S., Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. Eur. J. Pers., 1: 

(s.145-149). 
69 Lazarus, R. S., Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. Eur. J. Pers., 1: 

(s.150). 
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z wyrazistymi negatywnymi emocjami: strachem (niepokojem), wstrętem, złością oraz 

smutkiem70. 

 

W związku z powyższym, ocena stresu czy analiza stanu psychicznego konkretnej jednostki 

wymaga odpowiedniego osadzenia jej w środowisku, ale także i zrozumienia stresu, jego 

weryfikacji czy właściwej interpretacji.  

 

Teoria stresu transakcyjnego, przez swoją koncentrację na jednostce, jej percepcji i jej 

osobliwym doświadczeniu, wiąże się także z teorią radzenia sobie ze stresem. Ta z kolei skupia 

się na badaniu emocji towarzyszących jednostce, wywołanych przez subiektywną interpretację 

poszczególnych zdarzeń zachodzących w jej życiu, otoczeniu. Według autorów, radzeniem 

sobie ze stresem nazywa się zbiór wszystkich zachowań i reakcji mających pomagać jednostce 

w redukcji napięcia i sprostaniu wymaganiom pochodzącym z jej środowiska zewnętrznego 

(grupa zawodowa, rodzina, przyjaciela, itp.), ale także wewnętrznego (konflikty 

emocjonalne)71. 

Koncepcja wyodrębnia dwa typy oceny:72 

1. Ocenę pierwotną – będącą osobistą interpretacją wydarzenia o podwyższonym ryzyku 

dla stanu życia jednostki. Na tym etapie oceniający kategoryzuje czy dane wydarzenie 

jest potencjalnym stresorem, lub czy nim nie jest. Wynikiem oceny może być 

zaklasyfikowanie poszczególnego procesu do jednej z trzech grup: 

 

a. Nieistotne, gdy jednostka nie jest zainteresowana rezultatem poszczególnego 

wydarzenia. 

b. Pozytywne, gdy oceniający określa wpływ wydarzenia, jako korzystne dla jego 

stanu, bez ryzyka wystąpienia straty. 

c. Stresujące, gdy jednostka spodziewa się realnej straty w wyniku konkretnego 

wydarzenia. 

 

2. Ocena wtórna – służąca jednostce do weryfikacji czy jest ona w stanie poradzić sobie 

ze stresem przy wykorzystaniu czynników (charakterystyk) ją definiujących – 

 
70 Power, M., Dalgleish, T. (2008). Cognition and Emotion: From Order to Disorder (s. 7-8). 
71 Lazarus, R. S. (2013). Fifty Years of the Research and theory of R.s. Lazarus: An Analysis of Historical and 

Perennial Issues (s. 353-357). 
72 Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping (s.40-44). 
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wewnętrznych, bądź występujących w otoczeniu – zewnętrznych. W ramach oceny, 

podmiot klasyfikuje konkretne wydarzenie, jako stresor, gdy nosi on znamiona: 

 

a. Krzywda lub straty, w myśl przekonania, iż skutkiem konkretnego wydarzenia 

odniesiona została tymczasowa bądź trwała szkoda lub uraz. 

b. Zagrożenia, zgodnie z przeświadczeniem, iż efektem konkretnych wydarzeń 

mogą być w przyszłości (z wysokim prawdopodobieństwem) szkody dla 

jednostki. 

c. Wyzwania, interpretowanego przez jednostkę dwojako – z jednej strony 

wskazującą na potencjalną stratę w przyszłości, z drugiej jednak, motywującą 

organizm do działania zapowiadając szansę osobistego wzrostu. 

Zgodnie z teorią stresu transakcyjnego, na podstawie powyższej oceny będącej reakcją na 

efekty konkretnego wydarzenia, jednostka w zależności od swojego obecnego stanu  

psycho-społecznego nadaje sytuacji odpowiednie znaczenie, interpretuje ją, skłaniając do 

podjęcia określonych decyzji. W myśl omawianej teorii w danej sytuacji jednostka reaguje, 

decyduje się na określone działania w celu zmniejszenia napięcia, wynikającego z różnicy 

pomiędzy osobistymi zasobami jednostki, a zewnętrznymi wymaganiami płynącymi z jej 

otoczenia. Całość tych reakcji autorzy utożsamiają z mechanizmem „przeciwdziałania 

stresowi”. Strategie te stanowią ustrukturyzowaną listę 8 wymiarów określonych, jako73: 

 

1. Metody skupiające uwagę na rozwiązywaniu problemów, wśród których wyróżnia się: 

zbieranie informacji, poszukiwanie wsparcia w społeczeństwie (grupach społecznych, 

do których jednostka przynależy), dążenie do konfrontacji z problemem. 

2. Metody skupiające się na stronie emocjonalnej: obwiniania się jednostki przez nią samą, 

myślenie życzeniowe (przeświadczenie, że problemy rozwiążą się same), unikanie, 

minimalizacja (marginalizacja) problemu oraz próby samoregulacji emocji 

przez samokontrolę. 

 

Teoria Lazarusa i Folkmana stanowi współcześnie istotny wkład w rozwój nauki oraz definicji 

problemu, którym jest stres. Zmieniające się środowisko społeczno-gospodarcze, niestabilność 

geopolityczna regionów geograficznych takich jak Europa, Bliski Wschód a czy Ameryka 

 
73 Matthieu, M., Ivanoff, A. (2006). Using Stress, Appraisal, and Coping Theories in Clinical Practice: 

Assessments of Coping Strategies After Disasters. Brief Treatment and Crisis Intervention. 6. (s. 342-345).  
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Południowa, dynamizacja życia jednostek, redefinicja podstaw kulturowych i kulturalnych 

społeczeństw „rozwiniętego” świata, wskazują i podkreślają znaczenie otoczenia i jego 

interakcji (transakcji) z samą jednostką. Istotnym jest podkreślić, że wraz z rozwojem 

społeczeństwa informacyjnego, popularyzacją dostępu do środków masowego przekazu 

(Internetu, telewizji) oraz reorientacją misji mediów (służących coraz częściej, jako narzędzie 

wywierania nacisku społecznego, politycznego) znacząco wzrosła ilość komunikatów  

o stresogennym charakterze mediów, przedkładając się na zwiększenie nacisków na jednostki, 

dodatkowo obciążając je psychicznie. 

Koncepcja zachowania zasobów 

Koncepcja zachowania zasobów Hobfolla traktuje stres, jako rezultat negatywnych czynników 

wchodzących w interakcję z zasobami jednostki, zaburzając naturalne procesy przez nią 

podejmowane w obszarze ich ochrony, akumulacji oraz przetwarzania. Stres jest reakcją na 

realną utratę zasobów, potencjalną ich stratę (groźbę redukcji), a także na odniesioną korzyść 

poniżej oczekiwań i inwestycji jednostki74.  

 

Zasoby osobiste są charakterystykami niestałymi – jednostka, może nimi manipulować 

(np. podejmować aktywności transformujące jedne zasoby w inne, traktując je, jako substytuty 

w zależności od wymagań płynących ze środowiska75), wykorzystywać do radzenia sobie 

z sytuacjami stresowymi, a także wspierać innych, wspomagając tym samym ich kolektywną 

akumulację76. U podstaw teorii leży założenie, że jednostki nie dysponują równymi zasobami, 

co często wymusza na nich kooperację w obszarze przeciwdziałania czynnikom stresowym. 

Kontynuując ten wątek, jednostka w sytuacji stresowej bądź kryzysowej może wykorzystać 

zasoby osobiste bądź wsparcie społeczne.  

 

Społeczeństwo (grupa, wspólnota, rodzina, itp.) stanowi istotny element systemu 

przeciwdziałania stresowi, pozostając w nieprzerwanej interakcji z jednostką. Według Hobfolla 

można mówić o nim, jako o jednym z zasobów, dywersyfikowanym pod względem łatwości 

oraz zakresu dostępu, czy efektywności jego wykorzystania. Ważnym jest, iż jednostka 

 
74 Hobfoll, S. (2012) Conservation of Resources Theory: Its Implication for Stress, Health, and Resilience  

(s. 4-6). 
75 Hobfoll, S. (1989). Conservation of Resources. A New attempt at conceptualizing stress. (s.4-7). 
76 Hobfoll S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. (s. 12-20). 
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decydująca się do niego sięgnąć, musi liczyć się z czynnikami utrudniającymi optymalne jego 

wykorzystanie. Mają one podstawy personalne (np. pewność siebie jednostki, przerost  

ego) – głównie zniechęcające bądź zmniejszające efektywność wykorzystania zasobów, 

uwarunkowania społeczne – będące przede wszystkim historią relacji jednostki z dana grupą, 

zależne od stopnia zażyłości oraz hierarchii społecznej, a także środowiskowe związane 

bezpośrednio ze skończonością poszczególnych zasobów w społeczeństwie czy czynnikami 

uniemożliwiającymi/utrudniającymi wymianę (np. katastrofa naturalna, konflikt zbrojny, 

choroba czy kryzys rynkowy)77.  

 

Ważnym jest, iż chociaż żaden z zasobów nie jest postrzegany, jako nadrzędny wobec 

pozostałych (głównie z uwagi na inne charakterystyki), to poszczególne problemy (np. stresory, 

wymagania środowiskowe), mogą lepiej katalizować różne zasoby78. Właściwe zarządzanie 

zasobami jednostki pozwala jej na stabilizację, realizację własnych celów oraz 

przeciwdziałanie negatywnym (przykrym dla jednostki) wydarzeniom, także tym od niej 

niezależnym.  

 

Wyróżnia się następujące grupy zasobów osobistych79: 

 

1. Zasoby definiujące status społeczno-ekonomiczny człowieka, głównie dobra 

materialne, przedmioty codziennego użytku, nieruchomości i ruchomości.  

2. Zasoby okolicznościowe/warunkowe – dobra i wydarzenia rzadkie, służące zwykle 

do pozyskiwania pozostałych zasobów, np. pozycja zawodowa, zdrowie, udane 

małżeństwo, przyjaźń. 

3. Zasoby osobowe – osobowość jednostki oraz jej temperament sprzyjające odporności 

na stres. 

4. Zasoby energetyczne wynikające z wiedzy, statusu społecznego, pieniędzy, które 

można wykorzystać do pomnażania innych zasobów, często są to zasoby będące 

transakcyjnymi, służącymi do wymiany na inne. 

 

 
77 Wells J.D., Hobfoll S., Lavin J. (1997). Resource loss, resource gain, and communal coping during pregnancy 

among women with multiple roles. (s. 645–662). 
78 Hobfoll S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. (s. 8-24). 
79 Kaczmarska, A., Curyło-Sikora, P. (2016). Stress issues – a concept overview [w:] Hygeia Publicm,51 (s.4). 
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Hobfoll podkreśla, iż jednostki różnią się nie tylko bazowymi (startowymi) zasobami 

czy zdolnościami do ich akumulacji, ale także umiejętnością zarządzania nimi w sytuacjach 

kryzysowych (stresowych). Jako rozwinięcie tej koncepcji, badacz zaznacza wyjątkową rolę 

odporności jednostki, która to wzrasta wraz z akumulacją zasobów, jako rezultat wypadkowy. 

Pełni ona istotną rolę w procesie obrony przed stresorami, redukcji ich wpływu na jednostkę 

oraz powrotu do stanu sprzed zadziałania stresora. Co istotne, Hobfoll wskazuje, iż generalnie 

jednostki posiadające wyższą odporność (co według teorii oznacza więcej zasobów osobistych 

i kreatywne nimi zarządzanie, np. wykorzystanie zasobów osobowych do racjonalizacji bądź 

okolicznościowych do wykorzystania koneksji w ramach grupy), szybciej je akumulują 

na przestrzeni lat – stąd zdywersyfikowane tempo oraz dynamika akumulacji zasobów 

w społeczeństwie oraz pogłębiające się różnice na poziomie samej grupy. Autor podkreśla 

również, iż osoby mające niższą odporność (mniej zasobów), szybciej je tracą, pożytkując 

znacznie więcej na katalizację sytuacji stresogennych. Sama dynamika utraty zasobów 

natomiast – zgodnie z teorią Hobfolla – jest szybsza niż dynamika ich pozyskiwania 

(tj. znacznie ciężej jest odzyskać wykorzystane zasoby), stąd jednostka proaktywnie powinna 

podejmować aktywności prowadzące do prewencyjnej akumulacji zasobów, przed sytuacją 

kryzysową80. 

 

Teoria Hobfolla jest współcześnie popularną i chętnie wykorzystywaną koncepcją do 

definiowania stresu w ramach organizacji, grupy czy społeczeństwa. Płynność i elastyczność 

zasobów, ich skończony charakter, dobrze korespondują z dynamiczną i niestabilną sferą 

gospodarczą oraz obecnym stopniem zawiłości w relacjach międzyludzkich. Powszechnie 

wykorzystuje się ją także w przypadku definiowania stresu wynikającego z globalnych 

katastrof (np. naturalnych, komunikacyjnych) oraz zagrożeń terrorystycznych, mających 

totalny (tj. szeroki) zakres oddziaływania na społeczeństwo.  

 

  

 
80 Halbesleben, J.B.; Paustian-Underdal, S.C.; Westman, M (2014). Getting to the "COR": Understanding the 

Role of Resources in Conservation of Resources Theory [w:] Journal of Management. (s. 1344–1363). 
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Teoria napięcia emocjonalnego 

Koncepcja zaproponowana przez Irvinga Janisa, zakłada zrozumienie stresu, jako stanu,  

w którym jednostka odczuwa znaczne podwyższenie napięcia uniemożliwiającego lub 

wyraźnie utrudniającego jej normalne funkcjonowanie. Zgodnie z powyższym stres może być 

procesem (podwyższanie się napięcia), bądź stanem (długo utrzymujące się wysokie napięcie) 

w zależności od charakterystyki konkretnej sytuacji.. Stres lub poprzedzające je napięcie 

emocjonalne wpływa bezpośrednio na odbiór bodźców i sposób reakcji organizmu. Zaburza to 

wzajemną relację środowiska zewnętrznego/wewnętrznego z samą jednostką, wpływając 

wyraźnie na równowagę jej organizmu. W związku z powyższym, samo występowanie stresu 

może być efektem wzajemnego oddziaływania otoczenia na jednostką lub też, dla zaburzeń 

mających charakter endogeniczny, podłoże stresu może mieć źródło w sferze mentalnej danej 

jednostki (w niej samej), czyniąc go nieuzasadnionym bądź iluzorycznym. Niezależnie więc od 

natury źródła (egzo- bądź endogenicznego), moment wzrostu napięcia nazywany jest sytuacją 

stresową. Zgodnie z modelem stres inicjowany jest przez czynnik zwany stresorem (będący 

zagrożeniem, bądź ryzykiem, przeszkodą dla jednostki w realizacji celów)81. 

 

W zależności od siły stresora, subiektywnej oceny sytuacji stresowej, siłę stresu można 

scharakteryzować, jako przynależną do jednego z trzech poziomów82: 

 

1. Niewielki stres: trwa on zwykle od paru sekund (impuls) do kilku godzin, powiązany 

jest zwykle z normalnymi wydarzeniami, towarzyszącymi każdemu człowiekowi  

w ramach życia codziennego, np. ugryzienia owadów, stres przed wystąpieniem 

publicznym, spóźnienie na pociąg lub autobus. 

2. Umiarkowany stres: jego wpływ odczuwalny jest zwykle od kilku godzin do dni, 

towarzyszy wydarzeniom rozłożonym w czasie, oczekiwaniu bądź umiarkowanie 

silnym stresorom, np. brak ukochanej osoby (np. z powodu wyjazdu), oczekiwanie na 

przyjazd nieproszonego gościa, tymczasowe, wzmożone obciążenie pracą. 

3. Poważny stres: jest o taka forma napięcia, która wyraźnie wpływa na jednostkę od 

kilku tygodni, do miesięcy czy nawet lat. Jego występowaniu towarzyszą poważne 

zaburzenia w funkcjonowaniu jednostki, a on sam, znacząco uzależniony jest od 

 
81 Irving, L. J. (2016). Psychological Stress: Psychoanalytic and Behavioral Studies of Surgical Patients  

(s. 11-13). 
82 Irving, L. J. (2016). Psychological Stress: Psychoanalytic and Behavioral Studies of Surgical Patients (s.13). 
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percepcji i subiektywnej oceny. Do wspomnianej kategorii stresów, zalicza się: 

długotrwałe odseparowanie od rodziny (np. na skutek misji wojskowej bądź delegacji), 

śmierć bliskiej osoby, chorobę. 

Janis w ramach teorii wyodrębnił sytuację stresową (tj. moment zetknięcia się danej 

jednostki ze stresorem, inicjacje napięcia emocjonalnego) od reakcji stresowej będącej 

odpowiedzią jednostki na wspomnianą zmianę. Rozgraniczenie to jest istotne dla 

wskazania rzeczywistego wpływu napięcia, będącego modyfikatorem zachowania, oraz 

oddziaływania sytuacji stresowej przede wszystkim na percepcję jednostki, jej ocenę  

i zainicjowaną tym samym reakcję obronną (będącą już samą reakcją stresową)83.  

Janis definiuje cały proces odczuwania stresu, rozróżniając trzy uniwersalne fazy. Fazy te, 

w przeciwieństwie do samych stresorów nie są zależne od subiektywnej opinii jednostki, 

a występują komplementarnie wobec siebie dla każdego zaobserwowanego przypadku 

napięcia84: 

 

1. Faza zagrożenia - tożsama z identyfikacją oznak bądź bodźców symbolizujących 

niebezpieczeństwo dla konkretnej jednostki. Postrzeganie stresorów jest efektem 

wysiłku percepcyjnego, stanowiąc interpretację wydarzeń występujących 

w środowisku (otoczeniu) przez jednostkę. Konkretne wydarzenia rozpoznane jako 

niebezpieczne w ocenie jednostki, prowadzić mogą do zaburzenia naturalnego 

stanu organizmu. Fazie zagrożenia towarzyszy zazwyczaj silne poczucie 

niepewności oraz strach przed konsekwencjami zaistniałego wydarzenia. 

2. Faza wpływu niebezpieczeństwa - odpowiadająca okresowi poddania jednostki 

wspomnianemu niebezpieczeństwu, urzeczywistnieniu zagrożenia wykrytego 

na poprzednim etapie. Jednostka podejmuje szereg decyzji charakteryzowanych 

jako reakcje obronne, celem czy to uniknięcia niebezpieczeństwa czy redukcji 

negatywnego wpływu. Istotnym jest, iż na tym etapie jednostka może samodzielnie 

podjąć się próby przeciwdziałania stresowi, bądź skorzystać ze wsparcia innych, 

mających środki, pozycję lub możliwości by jej pomóc. 

3. Faza rezultatów i represji po niebezpieczeństwie - charakteryzująca się okresem 

odczuwania i dostrzegania przez jednostkę negatywnych rezultatów, w tym strat 

(fizycznych, mentalnych i społecznych), które poniosła ona na skutek 

 
83 Irving, L. J. (2016). Psychological Stress: Psychoanalytic and Behavioral Studies of Surgical Patients (s.13). 
84 Irving, L. J. (2016). Psychological Stress: Psychoanalytic and Behavioral Studies of Surgical Patients (s.7). 



62 
 

stresogennego wydarzenia. Deprywacja towarzyszy jednostce na długo (dni, 

tygodnie, miesiące bądź lata) po wystąpieniu sytuacji stresowej, co często nazywa 

się „skutkiem stresu”. 

  

Model Irvinga u podstaw koncepcyjnych kładzie duży nacisk na osobiste doświadczenie 

jednostki, jej przeżyciach, percepcję i w pełni subiektywną interpretację poszczególnych 

wydarzeń. Badacz wskazuje tym samym, iż źródeł stresu należy szukać w postawie danej 

jednostki, jej zachowaniu i reakcjach na bodźce zewnętrzne, ale także sytuację wewnętrzną, 

definiując napięcie jako coś realnego, ale także iluzorycznego (wygenerowanego bezpośrednio 

przez jednostkę pod wpływem osobistych przemyśleń). Janis podkreśla tym samym istotną 

skłonność ludzkiego charakteru, wzbogacając cały nurt rozważań dotyczących stresu. 

Teoria percepcji zagrożenia 

U podstaw koncepcji Appleya leży zaproponowana przez niego komplementarność systemów 

definiujących zdolność jednostki do radzenia sobie ze stresorami w jej życiu codziennym. 

Właściwie działające systemy czy też układy stanowią formę bariery, rozładowującą napięcie, 

osłaniającą ekosystem jednostki przed zagrożeniami poprzez utrzymywanie stabilizacji 

zdrowia (fizycznego oraz psychicznego), utrzymanie wydajności organizmu (np. podczas pracy 

czy wysiłku), a także stabilizację produktywności poprzez redukcję ubytków (np. właściwa 

percepcja rachunku ekonomicznego zysku/straty). Appley wskazuje na trzy główne systemy: 

fizjologiczny (uwarunkowany cechami biochemicznymi czy neurologicznymi, definiujący 

potencjał materialny działania organizmu, np. funkcjonowanie gruczołów lub systemu 

nerwowego), psychologiczny (odpowiadający za percepcję jednostki, jej emocje, koncentrację, 

pamięć czy definicje potrzeb) oraz społeczny (określany przez zbiór zasad kierujących 

jednostką, wartości, którym hołduje, a także związek z grupą społeczną, np. rodziną lub szeroko 

ujmując – socjalizację). Wzajemne oddziaływanie pomiędzy systemami definiuje odporność 

danej jednostki, wpływa na poczucie koherencji i stabilizuję w sytuacjach kryzysowych85. 

 

Sytuacje kryzysowe, są często utożsamiane z sytuacjami stresowymi. Wynikają one 

bezpośrednio z potencjalnej wrażliwości konkretnej jednostki (osobliwej relacji i odporności, 

 
85 Mortimer H. Appley, Richard A. Trumbull. (2012). Dynamics of Stress: Physiological, Psychological and 

Social Perspectives (s. 23). 
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wynikającej z jakości i stabilności jej układów i relacji między nimi) na bodźce powiązane  

z poszczególnymi wydarzeniami, odczuciami lub zagrożeniami. Dla samego organizmu, stres 

jest więc wynikiem obserwacji środowiska zewnętrznego, w którym zauważa on ryzyko 

wystąpienia czynników mogących zaburzyć dobre samopoczucie, a przede wszystkim 

integralność, stabilność relacji pomiędzy systemami86. Bazując na wspomnianej endogenicznej 

interpretacji zjawisk, organizm stymulowany jest do podejmowania działań z zakresu 

samoobrony, których celem jest redukcja stresu, napięcia i odzyskanie równowagi.  

Appley uzależnia działania podejmowane przez organizm od jego poziomu „wzburzenia”, 

definiując następujące po sobie progi, wywoływane czy to porażką aktualnych działań 

obronnych, pragnieniami, potrzebami czy oczekiwaniami:87 

 

1. I Próg wzburzenia pojawia się, gdy jednostka wykorzystuje dostępne dla organizmu 

działania z zakresu samoobrony (wrodzone oraz nabyte wraz z jej doświadczeniem). 

W takiej sytuacji organizm zmuszony jest do zastosowania/poszukiwania działań 

nowych, dotychczas niewykorzystywanych bądź niedostępnych. Na tym etapie 

jednostka podejmuje się eksploracji w celu zwiększenia potencjału obronnego, zebrania 

informacji o potrzebie lub zagrożeniu oraz lepszej adaptacji do obecnej sytuacji. 

2. W przypadku, gdy działania „nowe” zawodzą przy danej sytuacji zagrożenia, organizm 

wchodzi w stan II Progu frustracji. Jest to moment, w którym dana jednostka 

przejmuje przekonanie, że prawdopodobnie nie jest w stanie poradzić sobie z sytuacją 

zagrożenia. Prowadzi to często do lęku oraz wdrażania nieskutecznych zachowań 

zaradczych, takich jak fiksacja czy rywalizacja. Jednostka zmienia nasilenie  

i koncentrację, z orientacji na zadania, na orientację na emocje, ego, odczuciach, co 

często prowadzi do deprecjacji, pogorszenia stanu psychicznego jednostki – nacisk 

położony jest więc na utrzymanie samopoczucia, nie rozwiązanie problemu. 

3. Konsekwencją stosowania nieskutecznych zachowań zaradczych z kolejnej grupy, jest 

przekroczenie III Progu stresu. Cechą charakterystyczną jest świadomość istniejącego 

zagrożenia oraz ostateczna próba mobilizacji organizmu do podejmowania działań 

z zakresu samoobrony, skupiona wyłącznie na ochronie własnego wizerunku, 

samooceny i ego. Poza totalną reorientacją zachowań, w ramach III progu organizm 

 
86 Mortimer H. Appley, Richard A. Trumbull. (2012). Dynamics of Stress: Physiological, Psychological and 

Social Perspectives (s.11). 
87Dienstbier, R. (1991). Perspectives on Motivations (s.47). 
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podejmuje szereg działań autonomicznych układu nerwowego do biologicznej, 

biochemicznej i neurologicznej katalizacji powstałego napięcia. 

4. Wyczerpanie wachlarza powyższych działań prowadzi do przekroczenia IV Progu 

wycieńczenia, którego efektem jest bezradność, bierność, zrezygnowanie jednostki 

także w obszarze prób obrony własnego ego i samooceny. Na tym etapie, organizm 

jednostki nie podejmuje nowych działań, całkowicie akceptując zaistniałą stratę, bądź 

niewykorzystaną okazję. Samo napięcie nie mija, lecz z uwagi na ponowną reorientację 

priorytetów stopniowo zanika z uwagi na zmianę w percepcji jednostki. 

 

Teoria Appleya jako kolejna z przytoczonych skupia się na osobistym, jednostkowym 

postrzeganiu przez organizm świata zewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem ciągłej 

analizy szans i zagrożeń z niego płynących. Jednostka w ramach wspomnianej teorii jest 

świadoma swoich możliwości (np. istniejącego i zdefiniowanego sekwencyjnego modelu 

reagowania na stres wywołany szansą bądź niebezpieczeństwem), przez co świadomie zarządza 

swoimi zasobami, dostosowując wykorzystywane działania do intensywności bodźca oraz 

konkretnej sytuacji. Zgodnie z teorią percepcji zagrożenia, jednostka podlega ciągłemu 

procesowi uczenia się i adaptacji w przypadku napotykania wyzwań, z którymi nie miała 

jeszcze do czynienia. Nabywając nowych kompetencji, poszukując nowych sposobów radzenia 

sobie ze stresem, organizm rozbudowuje wachlarz nabytych reakcji, które może zastosować  

w przyszłości. Appley w ramach modelu zwraca także uwagę na kolejny czynnik – wraz  

z rosnącym widmem porażki, jednostka dokonuje reorientacji priorytetów decydując się na 

próbę zachowania opinii o samej sobie, własnego ego czy samooceny, zamiast na rzeczywiste 

rozwiązanie problemu. Próg wycieńczenia osiągany jest w sytuacji, gdy jednostka nie widzi 

szans na utrzymaniu pozytywnej opinii o własnych działaniach. 

Salutogenetyczna koncepcja stresu 

Antonovsky u podstaw swojej teorii zaprzecza założeniu, jakoby organizm miał znajdować się 

w stanie trwałej homeostazy, a wszelkie choroby są czymś nietypowym, niestandardowym. 

Według badacza, rzeczywistym dla organizmu jest stan dynamicznego procesu, rozwoju, 

heterostatycznej nierównowagi. Rzeczona nierównowaga jest tym samym wytłumaczeniem 
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zaburzeń nękających układ jednostki, w tym także chorób o podłożu fizycznym bądź 

psychicznym88.  

 

Pomimo wskazania, iż nierównowaga jest czymś zwyczajnym dla organizmu, Antonovsky 

w swoich pracach zaznacza, że w różny sposób odczuwana jest ona przez człowieka – mając 

na niego różny wpływ. Odbiór tak zdefiniowanych stresorów o różnorodnym przyłożeniu 

(np. wynikających z problemów z przystosowaniem się jednostki do środowiska, adaptacją 

w grupie lub naciskami ze strony świata zewnętrznego), stanowić może podstawę do 

nadwyrężenia układu jednostki, wystawiając go na dodatkowe czynniki. Dla zdefiniowania 

potencjału jednostki określa szereg czynników wpływających na zdolność organizmu do ich 

katalizacji, nazywając je uogólniającymi zasobami odpornościowymi. Jako reprezentantów 

wyróżnia czynniki:89 

 

1. Fizyczne i biochemiczne, definiujące ogólną odporność fizyczną i mentalną organizmu 

2. Materialne, będące zasobnością i zamożnością konkretnej jednostki, zgodnie z walutą 

i koncepcją uznawaną powszechnie w społeczeństwie. 

3. Poznawcze i emocjonalne oznaczające potencjał osobisty jednostki, w tym jej wiedzę, 

intelekt czy składniki osobowości. 

4. Związane z wartościami i relacjami interpersonalnymi, charakteryzujące światopogląd 

i etos jednostki. 

5. Makro socjo-kulturowe charakterystyki jednostki, będące efektem przynależności 

konkretnej jednostki do zdefiniowanego kręgu kulturowego, społecznego, jako wynik 

wychowania czy socjalizacji. 

Zgodnie z osią teorii, wspomniane zasoby odpornościowe są więc charakterystykami danej 

jednostki, grupy bądź społeczności (teoria ma różny punkt przyłożenia) służącymi wsparciu 

czy to unikania, czy zwalczania dowolnego z istniejących stresorów90. 

Kolejnym aspektem teorii Antonovskiego jest tak zwane Poczucie Koherencji, będące formą 

kontemplacji konkretnej jednostki, przeświadczenia o względnej trwałości, przewidywalności 

 
88 Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. San 

Francisco: Jossey-Bass. (s.130). 
89 Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. San Francisco: Jossey-Bass.(s.105). 
90 Antonovsky, A. (1972). Breakdown: A needed fourth step in the conceptual armamentarium of modern 

medicine. Social Science & Medicine, 6(5), (s.99). 
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i logicznego determinizmu, że wydarzenia powinny się toczyć zgodnie z oczekiwaniami, 

rozsądkiem i powiązaniem przyczynowo-skutkowym. Składa się ono z trzech wymiarów91. 

 

1. Poczucie zrozumiałości - opisujące zrozumienie przez człowieka bodźców, z którymi 

się styka (tak ze świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego), postrzeganie ich, jako 

spójnych, sensownych poznawczo, mających określony cel i rolę w większej całości. 

Jednostka charakteryzująca się wspomnianym poczuciem zrozumiałości oczekuje 

właśnie takich bodźców, w przypadku otrzymania odmiennych – jest w stanie 

przyporządkować je poprzez analogię do pewnego schematu i odnaleźć w nim sens. 

2. Poczucie zaradności - opisuje stan jednostki i obiektywną ocenę swoich zasobów, jako 

wystarczających do sprostania wymogom zewnętrznych/wewnętrznych bodźców. 

Do grupy zdefiniowanych zasobów przyporządkowuje się nie tylko zasoby własne, 

ale także partnera życiowego, grupy, absolutu czy autorytetów, w których jednostka 

pokłada wiarę. 

3. Poczucie sensowności - opisuje przeświadczenie jednostki o celowości życia z punktu 

widzenia emocjonalnego, a także uzasadnienie – przynajmniej częściowe negatywnych 

bodźców, które traktowane są, jako wysiłek, wyzwania warte podjęcia, a nie obciążenia. 

Zdefiniowane powyżej składniki koherencji pozostają względem siebie w pewnych relacjach, 

z kluczową rolą aspektu sensowności. Wskazany jako nadrzędny, ma znaczący wpływ na 

spadek lub wzrost pozostałych.  

Poczucie koherencji odgrywa istotną rolę w identyfikacji wydarzeń i bodźców ze świata 

zewnętrznego, wspierając układ we właściwym zarządzaniu i stymulacji ogólnych zasobów 

odpornościowych. Dzięki poczuciu koherencji jednostka jest w stanie w sprawny sposób 

wybierać właściwe zasoby oraz odpowiednio je wykorzystać do katalizacji wyzwań będących 

następstwem bodźców, a także – jeżeli zachodzi taka konieczność – zrezygnować z podjęcia 

jakichkolwiek działań. 

 

Podsumowanie – Koncepcje Stresu 

Zaprezentowane koncepcje podejmują tematykę stresu bazując na zróżnicowanych jego 

przymiotach. Autorzy chętnie doszukują się źródeł stresu w otoczeniu jednostki lub raczej 

 
91 Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. San Francisco: Jossey-Bass (s.123). 
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w naciskach, jakie to otoczenie implikuje. Forma relacji, gry czy transakcji jest podstawowym 

czynnikiem wywołującym napięcie, bądź wystawiającym zasoby konkretnej jednostki na 

próbę. Eksploatacja (szczególnie długotrwała), prowadzi do negatywnych konsekwencji. 

Przede wszystkim podkreślić należy tutaj pogorszenie się stanu zdrowia, zmniejszenie 

motywacji czy znacznie obniżenie wydajności/efektywności w pracy. Stres wydaje się być 

uniwersalnie obecnym czynnikiem, niezależnym od typu pracy czy sposobu prowadzonego 

życia, jednakże jego nasilenie, ciągłość albo występowanie jest zdecydowanie czymś, nad czym 

jednostka ma ograniczoną władzę. Stres z drugiej strony – szczególnie impulsowy – ma 

pozytywny charakter, wtedy można mówić o tak zwanym „dobrym stresie”, motywującym czy 

stymulującym krótkotrwale organizm do podjęcia określonych czynności. Tego typu działania 

mogą mieć pozytywny wpływ również długofalowo, pomagając jednostce poszerzyć zestaw 

reakcji na określone bodźce, nabrać doświadczenia czy wreszcie punktowo – zrealizować 

konkretne zadanie. Stres bazując na tym modelu jest więc przymiotem nauki i rozwoju, 

jednocześnie będąc ograniczeniem i mechanizmem obronnym wykorzystywanym często 

nieświadomie, ale powszechnie przez większość populacji.  
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Koncepcje wartości  

Odchodząc na chwilę od teorii wywodzących się z psychologii czy dziedziny zarządzania, 

istotnym jest wspomnieć o pozostałych determinantach zachowania człowieka, opartych  

i wywodzących się z całkowicie odmiennego nurtu nauki – filozofii. Człowiek, jako jednostka 

definiowana jest, bowiem nie tylko jak zbiór psychofizycznych charakterystyk określających 

jej zachowanie, reakcje czy postawy przyjmowane w społeczeństwie lub grupie, ale także 

z perspektywy świata niematerialnego – aspektów duchowych, moralnych – wartości, na 

których skupia się filozofia.  

 

Dla uzupełnienia wspomnianej perspektywy w pracy, istotnym jest więc podjęcie także tematu 

wskazanych determinant, jako istotnych w kreowaniu kompletnego obrazu człowieczego bytu 

oraz jego świadomości. Jednym z założeń metodologii zarządzania zasobami ludzkimi, jest 

trafność w doborze strategii kształtowania rozwoju pracowniczego oraz integralne spojenie 

zestawu celów poszczególnych jednostek, z wytycznymi organizacji . Założenie to spełnione 

może zostać jedynie przy zrozumieniu determinant zachowań poszczególnych pracowników, 

które często prócz aspektów kulturowo-społecznych, mają swoje podłoże w sferze psychicznej 

oraz moralnej. Odnosząc się do wspomnianej teorii, to właśnie dzięki analizie oraz właściwej 

interpretacji modeli decyzyjnych (opartych o wachlarze indywidualnie wyznawanych 

wartości), preferencji oraz motywatorów jednostek, możliwym staje się właściwy dobór 

strategii w kształtowaniu ich karier i właściwym wykorzystaniu w ramach struktur 

organizacyjnych. 

 

Próba ujęcia wartości, ich standaryzacji oraz definicji, w pewne ramy teoretyczne 

podejmowana była na przestrzeni wieków już od czasów starożytnych. Filozofowie klasycznie 

utożsamiając oryginalne cnoty z wartościami zbudowali teoretyczne ramy, służące tak 

myślicielom chrześcijańskim, jak i twórcom oświeceniowym do eksploatacji tematu oraz 

definicji zrozumienia tych elementarnych aspektów. Obecnie przyjął się pewien dualizm  

w zrozumieniu terminu wartości, gdzie jedno z tłumaczeń odnosi się bezpośrednio do  

logiki - wartość jest tam stanem (prawda/nieprawda), ale także i wartością samą w sobie 

(bazując na logice, np. aksjologii – prawda jest najwyższą z wartości, podstawą poznania) 

a drugie do filozoficzno-moralnego ujęcia, gdzie wartość może być obiektywnym bądź 

subiektywnym, ale zawsze niematerialnym bytem, stanowiącym obiekt pożądania jednostki. 

Podobnie jak w poprzednim rozdziale, i ta część stanowi przegląd wybranych modeli – analizę 
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kilku interesujących koncepcji z perspektywy samej pracy, uwzględnione zostały: 

fenomenologia Schellera wraz z jego obiektywnym modelem wartości, Kołowy Model 

Wartości Schwartza, koncepcja zdrowych i niezdrowych wartości Mudynia oraz przegląd 

zarówno klasycznej filozofii (z uwzględnieniem Platona, Arystotelesa, Epikurejczyków czy 

Stoików), jak i elementów filozofii nowożytnej (np. aksjologia czy fenomenologia). 

 

Modele zaprezentowane poniżej podejmują tematykę z odmiennej perspektywy, nawiązując 

do podejść klasycznych (tj. opisujących nurt filozoficzny w czasach Starożytności), kiedy to 

osią konstruktów moralnych i prób definicji rzeczywistości stały się rozważania dotyczące 

świata, jednostki, grupy – ale i pojęć abstrakcyjnych, jak np. cnota (gdzie cnota często 

utożsamiana była z wartością samą w sobie). Prezentacja wspomnianych modeli pozwala na 

historyczne umocowanie spisanych bądź zapamiętanych podstaw, służących następnym 

myślicielom za bazę w trakcie rozważań etyczno-filozoficznych. Niejako w opozycji do 

wspomnianych wskazuje się na współczesny dorobek filozofów, wyróżniając nurt 

aksjologiczny czy fenomenologiczny, skupiające się, co do zasady na definicji wartości – 

a przede wszystkim prawdy, w jej ujęciu logicznym. W pracy zaprezentowano także bardzo 

istotny model obiektywnych wartości Schelera. Definiuje on standaryzowany, powszechny 

i egzogeniczny wachlarz wartości rozumianych i scharakteryzowanych przez pryzmat 

społeczno-kulturowych rysów, charakterystycznych dla współczesnej cywilizacji oraz 

kierunku rozwoju ludzkości. Kolejnym ze współczesnych modeli jest propozycja Schwartza 

podejmująca kołową interpretację wartości. Założenia teorii leżą w badaniach, iż konkretne 

działania, akcje, aktywności lub zachowania zazwyczaj zaspokajają bądź realizują więcej niż 

jedną wartość. Wartości są więc zgrupowane, odwołując się tym samym do podobnych 

poglądów, uczuć czy przekonań. Ciekawym wydaje się więc tak sama struktura (kontinuum 

wartości), jak i wskazanie naturalnych powiązań i przeciwności w ramach wartości, dostępnych 

dla każdej jednostki. Kontynuując wątek negatywnego bądź pozytywnego odbierania 

określonych wartości, warto przytoczyć także teorię Mudynia, który to w swojej pracy skupia 

się na podziale: zdrowe bądź niezdrowe wartości, wpływające na samopoczucie, motywację 

oraz podejście konkretnej jednostki. Rozdział pracy spina prezentacja całkowicie odmiennego 

ujęcia, czy interpretacji terminu wartość – nawiązująca co do zasady w swoich założeniach do 

koncepcji z zarządzania – łańcucha wartości Portera. Model ten uzupełnia odmienne metody 

definicji „wartości”, podsumowując ich filozoficzny charakter, rolę, którą pełnią one w logice, 

a także aspekty psychologiczne czy moralne, definiujące tożsamość danej jednostki. 

Zestawienie analizowanych koncepcji podsumowuje poniższa tabela. 
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Tabela 2. Zestawienie modeli wartości 

Charakterystyka 

koncepcji 

Przykłady teorii Odwołanie 

Koncepcje 

Filozoficzne 

Wartości Według Filozofów 

Starożytnych 

 

Aksjologia i fenomenologia 

Platon [tłum] Witkwicki, Machura, 

Banicki, Tatarkiewicz 

 

Kubalica, Kazimierczak 

Koncepcje społeczne Obiektywny Model Warości 

 

Kołowy model wartości 

 

Zdrowe, a niezdrowe wartości 

Brzozowski, Scheler 

 

Schwartz, Cieciuch 

 

Mudyn 

Koncepcje 

Organizacyjne 

Łańcuch wartości Portera Porter, Kazimierczak, Ensign, 

Van Vliet 

Źródło:. Opracowanie własne 

Wartości według filozofów starożytnych 

Tematyka wartości towarzyszyła już myślicielom klasycznym podczas ich filozoficznych debat 

oraz prób definicji postrzeganego przez nich świata.  

Platon w ramach swoich rozważań podjął tematykę cnót (potem znanych, jako cnoty 

kardynalne, koncepcja rozwinięta przez teologów w nurcie nauczania chrześcijańskiego), które 

były niczym innym jak nadrzędnymi wartościami, którymi każdy dobry obywatel/władca 

powinien kierować się dla dobra ogółu. Platon duży nacisk kładł definicję idealnego modelu 

państwa – na tyle duży, że samo państwo według jego koncepcji mogło stanowić wartość samą 

w sobie - jednakże to właśnie cnoty stanowiły pewien odnośnik moralny (drogowskaz 

postępowania) dla społeczeństwa, jako cząstki duszy pełniąc odpowiednie funkcje. Były to: 

cnota mądrości definiująca ramy postępowania i zrozumienie świata jednostki, cnota męstwa, 

która to temperuje i podporządkowuje rozumowi popędliwość, pozwala na podejmowanie 

trudnych decyzji we właściwych momentach oraz cnota umiarkowania, porządkująca 

pożądliwość, umożliwiająca panowanie nad niskimi pragnieniami, instynktami. Ład między 
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wspomnianymi cnotami, poczucie właściwego osądu gwarantuje najważniejsza cnota 

sprawiedliwości92. 

 

Arystoteles w ramach rozważań także interesował się tematyką wartości nadrzędnych – cnót. 

Wyróżnia on dwie główne grupy: cnoty dianoetyczne, zwane cnotami intelektualnymi, 

wykształcane w ramach nabywanego doświadczenia, zdobywanej wiedzy oraz cnoty etyczne, 

moralne, będące czy to skutkiem wpojenia, czy przyzwyczajenia albo też socjalizacji. Cnoty te 

są swoistymi agregatami wartości, również uszeregowanych w pewnym hierarchicznym 

porządku. Wśród cnót intelektualnych najważniejsze są rozsądek (obejmujący swoim 

zakresem pojmowania sprawy doczesne, codzienne, ludzkie – tak fizyczne jak i duchowe) oraz 

mądrość (skupiająca się na abstrakcji oraz bytach wiecznych). Wśród cnót etycznych, 

nabywanych Arystoteles także uznaje za najważniejszą sprawiedliwość, mającą dwa oblicza 

(rozdzielcza definiującą właściwy podział dóbr oraz wyrównująca, definiującą kompensacje 

krzywd). Co ciekawe, filozof jako cnotę etyczną wskazał także ludzką przyjaźń93. 

 

Oryginalnym i niecodziennym systemem wartości, cnót cechował się stoicyzm. Według 

przedstawicieli wskazanego nurtu, najwyższą z wartości była cnotliwość, rozumiane 

operacyjnie jako sceptyczne i wstrzemięźliwe traktowanie codzienności, poddawanie się 

przemianom i zdefiniowanym prawom natury – realizacja i utrzymywanie kolei rzeczy, a przez 

co – podążanie do cnoty. W teorii oznaczało to pozorną bierność stoików  

(w praktyce – zrównanie wydarzeń przykrych, ze szczęśliwymi i jednostajne reakcje na nie), 

przejawiającą się w sumiennym pełnieniu konkretnej służby wynikającej z ich pozycji, 

urodzenia bądź statusu (w tym, np. pełnionej roli, np. nauczyciela, filozofa, sędziego czy 

władcy) czy unikaniu pogoni za dobrami doczesnymi, bądź innymi pokusami. Stoicy uważali, 

że tylko ludzie cnotliwi są prawdziwie szczęśliwi, dobrzy, a samą cnotę osiągnąć można dzięki 

wygaszeniu popędów, emocji (rozpraszających jednostkę) i poprzez skupienie się na 

rozumnych uczuciach (czyli tych powiązanych z samodoskonaleniem przy podążaniu ku 

cnocie)94. 

 

 
92 Platon [tłum:] Witwicki, W. (1994). Państwo. Księga II.  
93 Machura, Piotr. (2008). Sprawiedliwość jako cnota intelektualna. 
94 Banicki, K. (2006) Stoicka teoria wartości a psychopatologia. Czy ideał apatii ma charakter neurotyczny? 

[w:] Diametros 10 (s. 4-12). 
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W opozycji do stoicyzmu stał epikureizm, który w ramach zasad podstawowych nakłaniał 

ludzi do subiektywnej refleksji dotyczącej ich życia, osoby oraz praw, zasad i przymiotów, 

które nimi rządzą. System ten zakładał, iż celem nadrzędnym jednostki jest nieustanna droga 

do samorealizacji, osiągnięcia szczęścia w życiu doczesnym – jako sam w sobie odrzucał tym 

samym dogłębne analizy metafizyczne, marginalizując, bagatelizując sferę sacrum (używając 

jej jedynie do zdefiniowania obecnego stanu rzeczy oraz argumentacji wymogu szczęśliwego 

życia). Epikur w ramach myśli filozoficznej stworzył model wartości przyjemności, segregując 

(malejąco) czynności sprawiające człowiekowi największą przyjemność, radość – w zależności 

od tego jak małego zaangażowania ze strony wspomnianego człowieka potrzebują. Były to: 

radość płynąca z samego życia (potwierdzająca, iż jednostka czerpie przyjemność z faktu, że 

może żyć), radość bierna (zawierająca szereg przyjemności, niewymagających od jednostki 

podejmowania jakichkolwiek działań – np. piękno natury, szczęście z życia kogoś bliskiego), 

przyjemności czynne – duchowe (wymagające wysiłku oraz jednocześnie takie, które niosą 

raczej długotrwałe korzyści) oraz cielesne (wymagające wysiłku oraz mogące nieść negatywne 

korzyści w przyszłości, np. przejedzenie)95. 

Obiektywny model wartości 

Max Scheler jest autorem obiektywnego modelu wartości (tj. wartości rozumianych, jako coś 

powszechnego, standaryzowanego), niezależnego od percepcji jednostki. Buduje on swoją 

teorię na analizie historii oraz kultury ludzkości, a także czymś w rodzaju globalnej percepcji 

– priorytetyzacji przez społeczeństwo pewnych cech lub czynników. Właśnie cecha 

powtarzalności i wyróżnienie poszczególnych wartości posłużyła mu do konstrukcji teorii 

o ponadczasowym, ponadkulturowym ich charakterze. Jednocześnie Scheler nie wyklucza 

percepcji danej jednostki i jej subiektywnej refleksji. Przeciwnie - zakłada, iż jednostka kierując 

się pewnym schematem podczas konstrukcji autorskiej interpretacji ogólnego modelu, odnosi 

się do czynników zdefiniowanych niezależnie od niej czy od grupy, w której się wychowała96.  

 

Pomimo swojej ograniczonej roli w kreowaniu osi wartości, które wyznaje, jednostka kształtuje 

i zarządza obecnym ich katalogiem porządkując je sytuacji społecznej oraz życiowej, w której 

się znalazła. 

 

 
95 Tatarkiewicz, W. (1981). Historia Filozofii, t 1. 1981, (s. 138-145). 
96 Brzozowski P. (1995). Skala Wartości Schelerowskich – SWS. (s. 8). 



73 
 

Bazując na powyższych założeniach, Max Scheler zbudował katalog obiektywnych wartości, 

wyznawanych w mniejszym bądź większym stopniu przez każdego człowieka, niezależnie 

od lokalizacji geograficznej czy wyznania. Autor dodatkowo posegregował wspomniane 

wartości według zdefiniowanej istotności, od najważniejszej podając: święte, duchowe, 

witalne, utylitarne oraz hedonistyczne97. 

 

1. Wartości hedonistyczne – według Schelera jest to cały katalog tych wartości, które 

w sposób bezpośredni bądź pośredni wiążą się z jakością życia, funkcjonowaniem  

w grupie bądź społeczeństwie oraz realizacją podstawowych potrzeb natury 

fizjologicznej. Jako przykłady wskazano tutaj dostatek w życiu, przyjemności cielesne 

lub erotyczne, posiadanie dóbr materialnych, radość (rozumianą jako emocja), 

interesujące życie czy szeroko rozumiana wygoda. 

2. Wartości utylitarne – zwane także wartościami cywilizacyjnymi są szerzej rozwiniętą 

kategorią dóbr materialnych, społecznych rozumianych przez pryzmat całej grupy 

społecznej – cywilizacji - i jej dorobku. Do wartości utylitarnych zaliczają się więc tak 

możliwości jednostki do wykorzystywania usług publicznych (np. bezpieczeństwa, 

stabilizacji mikro- i makroekonomiczne), dostęp do usług i towarów, dostęp do oświaty 

(w tym wyższej), dorobku cywilizacyjnego (np. technologii, kultury), jak i komfort 

wynikający z np. dobrej koniunktury gospodarczej, stabilnej sytuacji geopolitycznej czy 

geograficznego ulokowania wśród ludzi o zbliżonym profilu kulturowo-

cywilizacyjnym. 

3. Wartości witalne – ta grupa powiązana jest bezpośrednio z charakterystykami 

jednostki będącymi przymiotami jej ciała i biologii. Te wartości obejmują odporność na 

zmęczenie, tężyznę fizyczną, zdolności manualne, sprawność, sprężystość i zręczność, 

zwinność, a także czynniki takie, jak przystosowanie do życia w odpowiednim klimacie 

(np. gorącym/zimnym), umiejętność znoszenia chłodu, gorąca, głodu, odporność na 

ból. 

4. Wartości duchowe – wedle autora dzielą się na grupę podkategorii. Uogólniając są one 

bezpośrednim odpowiednikiem wartości witalnych, tym razem koncertujących się 

na aspektach niematerialnych. Scheler wskazuje w ramach tej grupy następujące 

podkategorie: estetyczne (subiektywne poczucie gustu – gustowność, elegancję, 

 
97 Brzozowski P. (2005). Uniwersalna hierarchia wartości – fakt czy fikcja?, [w:] Przegląd Psychologiczny 

(s.275). 
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harmonię, poczucie piękna, proporcjonalność kształtów, regularność rysów, 

wpasowanie w lokalną kanwę urody, tembr, barwa głosu, zdolności instrumentalne  

i artystyczne), porządku prawnego (definiowane jako zrozumienie i komfort jednostki 

w świetle obecnie obowiązującego prawa, zgodność z tym prawem oraz istoty jego 

powstania i przestrzegania), poznawcze (determinujące potencjał jednostki do 

zrozumienia świata oraz przetwarzania zewnętrznych bodźców), prawdy (rozumiane 

jako inteligencja, zdolność do logicznego i konstruktywnego myślenia, mądrość, 

obiektywizm w ocenie zjawisk, otwartość na doświadczenia i idee, szerokość 

horyzontów, elastyczność). 

5. Wartości moralne – będące specyficznie ukierunkowanym rozwinięciem wartości 

duchowych, skoncentrowanych na aspektach powiązanych ściśle z funkcjonowaniem 

jednostki w danym społeczeństwie. Wchodzą w ich skład takie cechy jak dobroć, miłość 

do bliźnich, chęć pomocy, rzetelność i pracowitość, szczerość, życzliwość, uprzejmość 

oraz uczciwość, ponadto do grupy zalicza się także honor (w ujęciu personalnym, 

osobistym – np. niechęć do łamania słowa, stawanie w obronie słabszych, niechęć do 

zdrady, kłamstwa lub oszustwa, wiara w osobisty etos lub oddanie kodeksowi) oraz 

skłonność do poświęceń. 

6. Wartości święte – wbrew instynktowi wspomniana kategoria (przez Schelera 

rozumiana jako grupa wartości autotelicznych, do których zmierza lub zmierzać 

powinna każda jednostka) jest definiowana tak przez aspekty tak świeckie jak i czysto 

religijne. Do grupy wartości świeckich autor zalicza: kraj, naród, ojczyznę, patriotyzm, 

państwo, niepodległość, a także honor (w tym przypadku, w ujęciu narodowym: 

kultywowanie tradycji, bohaterów narodowych, transparentność wobec państwa, 

usytuowanie państwa jako dominującego w hierarchii wartości, np. poprzez sumienność 

w wykonywaniu obowiązków obywatela i walkę w ochronie narodu). Istotnym na tym 

etapie jest nadmienić, że Scheler poprzez definicję grupy wartości  

religijnych – świeckich, nie podejmuje tematu nacjonalizmu w zdeformowanej jego 

postaci,  

a świadomość jednostki w ramach partycypacji w tworze zwanym Narodem. 

Rozumiane jest to jako gotowość jednostki do poświęceń i rezygnację z egoizmu dla 

dobra ogółu. Sam patriotyzm i miłość do ojczyzny, są według Schelera, w ramach 

danych wartości, emocjami czystymi, a nie wyrazem dominacji czy dyskryminacji. 

Drugą ze zdefiniowanych grup w ramach wartości religijnych są wartości religijne, do 

których zaliczają się aspekty takie jak: Bóg, zbawienie, życie wieczne, a także szeroko 
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zdefiniowana wiara. Ważnym jest, iż Scheler nie koncentruje się tutaj na żadnej 

konkretnej religii, a na wierze i jej podłożu jako formie absolutu, wartości autotelicznej, 

uniwersalnej w kontekście zaspokajania określonych potrzeb. Powołuje się tutaj na fakt, 

iż czynniki, wartości występują powszechnie, globalnie niezależnie od kultury czy 

społeczności, często stanowiąc ostateczny cel wędrówki ludzi na ziemi.  

 

Zdefiniowane wartości, wraz z przykładowym zestawieniem odnaleźć można w poniższej 

tabeli. 

 

Tabela 3. Tabela wartości Schellerowskich z przykładami 

Charakterystyka 

Wartości 

Przykłady 

Hedonistyczne Wygoda w życiu, dobra materialne (np. pieniądze), satysfakcja 

erotyczna, dostatek w życiu 

Utylitarne Usługi publiczne na wysokim poziomie, infrastruktura miejska, 

czyste powietrze, czysta woda, bezpieczeństwo publiczne 

Witalne Odporność na ból, odporność na zmęczenie, zdrowie jednostki, 

samopoczucie, odporność na choroby 

Duchowe – Estetyczne Poczucie gustu, zdolności instrumentalne, umiejętność śpiewu, 

zdolności artystyczne, wygląd zewnętrzny 

Duchowe – Porządku 

Prawnego  

Zrozumienie panującego prawa, konformizm  

Duchowe – Poznawcze Potencjał poznawczy jednostki do przetwarzania bodźców ze 

świata zewnętrznego 

Duchowe – Prawdy Zdolność do logicznego myślenia, inteligencja, zdolności 

dedukcyjne 

Moralne Dobroć, miłość, przyjaźń, koleżeństwo, honor 

Święte – Świeckie Kraj, naród, ojczyznę, patriotyzm 

Święte – Religijne Wiara, zbawienie, Bóg, życie wieczne  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Scheler w swoich rozważaniach podjął się niełatwej próby katalogizacji oraz hierarchizacji 

poszczególnych wartości występujących w życiu człowieka. Propozycja jego podziału została 
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zbudowana na podstawie obserwacji wyróżniających się zachowań ludzkich, obecnych 

w społeczeństwach na przestrzeni dziejów – wspólnotowości, ustrukturyzowanej religijności, 

potrzeb duchowych oraz fizycznych. Jego model znajduje potwierdzenie w niezależnych 

modelach potrzeb (np. Maslowa), wskazując tym samym na pewien determinizm kreowania  

i hołdowania wartościom w zbliżonych sobie kręgach kulturowych. 

Kołowy model wartości 

Shalom Schwartz w swojej pracy badacza nad wartościami został ojcem aż dwóch teorii 

wartości – klasycznej, wydanej w 1987 roku w Journal of Personality and Social Psychology, 

bazującej na skali wartości Rokeacha oraz zaktualizowanej. Schwartz w kontynuacji badań 

wykorzystywał tak zwaną metodę skalowania wielowymiarowego. Koncept prezentowany 

poniżej jest rozwinięciem pierwotnej idei. 

Wartości przez Schwartza rozumiane są z subiektywnego punktu widzenia, jako forma 

głębokiego przekonania, motywacji, czy „godnego pożądania” określonego celu, będącego 

czymś więcej niż spontaniczną sytuacją, okazją lub sposobnością. Kołowy model identyfikuje 

wartości w ramach określonej struktury – wartości stanowią formę kontinuum oraz przymiotem 

wartości jest kołowość98. 

 

Rozumienie wartości przez kontinuum oddaje jednostce władze do samodzielnego wydzielenia, 

hierarchizacji oraz kategoryzacji w sposób subiektywny, arbitralny wartości wchodzących  

w jego skład. Ponadto sam charakter wspomnianego kontinuum jest motywacyjny, wskazując, 

iż wartości przylegające do Ciebie realizuje się podobnymi działaniami/decyzjami. 

Uzupełnieniem modelu kontinuum jest wskazanie na kołowy jego typ, co implikuje 

bezpośrednio, iż im dalej od na kole leżą konkretne wartości, tym trudniej jest je pogodzić ze 

sobą, realizując w podobnym/tym samym czasie przy zastosowaniu podobnych lub tym samych 

metod. Ponadto oddalenie od siebie wskazują także na wewnętrzne sprzeczności pomiędzy 

wskazanymi wartościami99. 

Zmodyfikowany model zakładał podział kontinuum na następujące główne grupy, będące 

elementami poszczególnych wymiarów.  

 
98 Schwartz, Shalom & Bilsky, Wolfgang. (1987). Toward A Universal Psychological Structure of Human 

Values. Journal of Personality and Social Psychology. 53. (s. 552-554). 
99 Schwartz, Shalom & Bilsky, Wolfgang. (1987). Toward A Universal Psychological Structure of Human 

Values. Journal of Personality and Social Psychology. 53.(s. 553-560). 
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Podział wartości oraz ich kategoryzację w zależności od motywatora ogólnego (typu) wartości, 

jej zwrotu (orientacji), kategorii oraz rodziny zawiera poniższa tabela100. 

Tabela 4. Struktura kołowego modelu wartości Schwartza 
 

Motywator 

wartości 

Zewnętrzny – 

zwrot wartości Kategoria wartości 

Rodzina 

Wartości 

Konkretna 

Wartość 
O

ch
ro

n
a 

S
ie

b
ie

 

K
o
n
ce

n
tr

ac
ja

 n
a 

in
n
y
ch

 
Zachowawczość 

- Tradycja 

Bezpieczeństwo Społeczne 

Przystosowanie 

Do reguł 

Do innych 

Umacnianie Siebie Władza 

Nad ludźmi 

Nad zasobami 

Umacnianie 

Siebie/Zachowawczość - Prestiż 

Zachowawczość Bezpieczeństwo Osobiste 

O
ch

ro
n
a 

si
eb

ie
/W

zr
o
st

 

Zachowawczość/Przekracza

nie siebie - Pokora 

Umacnianie Siebie - Osiągnięcia 

W
zr

o
st

 

Przekraczanie siebie 

Uniwersalizm 

Społeczny 

Ekologiczny 

Tolerancja 

Życzliwość 

Niezawodność 

Troskliwość 

K
o

n
ce

n
tr

ac
ja

 
n

a 

so
b

ie
 

Otwartość na zmiany 

- Stymulacja 

Kierowanie sobą 

W myśleniu 

W działaniu 

Otwartość na 

zmiany/Umacnianie Siebie - Hedonizm 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Cieciuch, J. (2013). Pomiar Wartości w zmodyfikowanym modelu 

Shaloma Schwartza 

 

 
100 Cieciuch, J. (2013). Pomiar Wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza [w]: Psychologia 

Społeczna 8 (s. 27). 
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Schwartz zbudował następujący podział/kategoryzację wartości. Najbardziej ogólną jest 

zewnętrzny motywator, gdzie zestawił naprzeciwko siebie dwie grupy determinujące 

koncentrację wobec specyficznych wartości – koncentracja na Wzroście lub Ochrona siebie. 

Grupy te oddawać mają ogólną orientację konkretnej jednostki wokół podstawowych,  

a realizowanych przez nią konkretnych celów. Badacz wskazuje dwie specyficzne wartości, 

należące – w zależności od decyzji jednostki – do tak do jednego jak i drugiego motywatora, 

są to Osiągnięcia oraz Pokora. Wartości są wobec siebie skrajnie sprzeczne. Następną kategorią 

rozróżniającą wartości jest ich zwrot, wedle Schwartza, wartości mogą albo być wynikiem 

Koncentracji na sobie lub Koncentracji na innych, wskazujących na sposób realizacji celów 

i charakter jednostki. Kolejnym rozróżnieniem są kategorie konkretnych wartości. Na tym 

etapie Schwartz wskazuje 4 główne obszary: Przekraczanie siebie – jako przymiot zwrotu 

Koncentracji na innych, Zachowawczość – będąca w głównej mierze przymiotem 

Koncentracji na innych (z wyłączeniem wartości bezpieczeństwa osobistego), Umacnianie 

siebie – stanowiące aspekt Koncentracji na sobie oraz Otwartość na zmiany, również 

przynależąca do zwrotu Koncentracji na sobie.  

 

Myślą przewodnią Schwartza jest prezentacja przeciwieństw konkretnych wartości oraz rodzin 

wartości, realizowanych podobnymi działaniami. Wartości zestawione są, więc ze sobą w pary 

niemalże wykluczające się, podążając za modelem, np.: pokora oraz hedonizm, prestiż, 

a uniwersalizm (społeczny/ekologiczny), tradycja, a kierowanie sobą czy władza nad ludźmi, 

a życzliwość – niezawodność.  

 

Konstruując w dany sposób swój model, Schwartz podkreśla istotne przymioty  

wartości – subiektywizm, skończoność, wzajemną korelację (ujemną/dodatnią) oraz służbę 

konkretnemu, większemu celowi. Według Schwartza jednostka podejmując działania, 

kształtując model wartości, które wzmacnia – definiuje na wstępie czy chce się rozwijać 

(wzrastać), czy zabezpieczać (ochraniać siebie), następnie z wachlarzu dostępnych wartości 

określa, czy cel realizować będzie poprzez koncentrację na sobie (egocentryzm) czy 

koncentrując się na innych (socjocentryzm). Schwartz sugeruje także ciekawe wnioski przez 

samą kategoryzację wartości), gdyż na podstawie samego modelu określić można potencjalnie 

pożądane wartości, wymagane dla realizacji konkretnych efektów. Można więc wyróżnić tu 

konkretne, określone strategie postępowania. 

Defensywna strategia ochrony siebie przy koncentracji na sobie, na wartościach należących 

do rodziny umocnienia siebie – która z perspektywy modelu, utrwala obecne poglądy jednostki, 
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sprawiając, że ta czuje się pewniej z samą sobą – hołdując tym samym egocentrycznym 

wartościom jak hedonizm, władza czy koncentracja na osiągnięciach. Strategię ofensywną 

rozwoju, poprzez koncentrację na sobie, ale otwartość na zmiany – skłaniającą jednostkę na 

modyfikacji swoich obecnych postaw, poglądów, podążania w przyszłość i stymulacji rozwoju. 

Ofensywną strategię rozwoju poprzez koncentrację na innych, uwzględniającą 

socjocentryczne postawy, wartości, zachowania, udział w społecznym trudzie rozwoju oraz 

życzliwą czy uniwersalną postawę wobec innych – w danym przypadku rozwój jest wynikiem 

wzrostu całej społeczności, nie tylko jednostki. Strategię defensywną ochrony, przez 

koncentrację na innych – obejmującą tak przystosowanie (socjalizację), tradycjonalizm jak  

i pewne obszary wartości jak pokora.  

Zdrowie, a niezdrowe wartości 

Krzysztof Mudyń w swoim artykule z 2006 roku podjął się próby zdefiniowania oraz podziału 

wartości na kategorię „zdrowych” oraz „niezdrowych”. Badacz proponuje teorię wskazującą, 

iż nie wszystkie z istniejących i wyznawanych przez jednostki w społeczeństwie wartości, 

w pozytywny sposób wpływają na stan ich szczęścia czy zdrowia. Mudyń skupia się na analizie 

trzech uogólnionych, szeroko rozumianych grup wartości – materialnych (ekonomicznych), 

mających negatywny skutek na ludzi oraz religijnych i społecznych, niosących na ogół 

pozytywne skutki101. 

Mudyń utożsamia przykładanie przez jednostkę dużej wagi do wartości materialnych z postawą 

zwaną materializmem (definiowaną, jako priorytetyzacja w zakresie osobistej hierarchii dóbr 

materialnych, doczesnych, prowadzącą do satysfakcji życiowej konsumenta oraz jego 

przeświadczenie, że wspomniane dobra są niezbędne do osiągnięcia sukcesu życiowego), 

wskazując na istotną – odwrotnie proporcjonalną zależność pomiędzy nią, a samym 

szczęściem. Powołując się na badaczy, jak Richins czy Dawson oraz ich badania, wspomina, 

że usytuowanie wysoko w hierarchii wartości dóbr materialnych, wiąże się ze zdecydowanie 

niższą satysfakcją z życia, poczuciem szczęścia i radością. Podobne badania przeprowadzono 

także na polskim rynku przez Belkę, dochodząc do tych samych rezultatów. Prócz samego 

aspektu satysfakcji z życia, skupienie na wartościach materialnych w sposób bezpośredni 

wiązało się z większym lękiem, niepokojem społecznym, niższym poczuciem sensowności  

i samorealizacji102. 

 
101 Mudyń, K. (2006). Czy istnieją „zdrowe” i „niezdrowe” wartości? (s. 67). 
102 Mudyń, K. (2006). Czy istnieją „zdrowe” i „niezdrowe” wartości? (s. 68). 
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Ponadto, dobra materialne, jako dostępne (nabywane), uzależnione od zamożności jednostki, 

niosą dla osób o materialistycznych skłonnościach dodatkowe, poza-utylitarne wartości. Prócz 

standardowej funkcji pierwotnej (np. środek transportu dla samochodu, wskazywanie czasu 

dla zegarka), część dóbr pełni także funkcję symboliczną, taką jak np. prestiż, sława czy 

pozycja społeczna. Wartość takiego dobra, wyrażane jest, więc w potencjalnym sprzężeniu ze 

strony otoczenia: rodziny, grupy społecznej, znajomych lub przyjaciół, a samo jego uzyskanie 

wiąże się z oczekiwaniami ze strony materialisty. Brak realizacji wspomnianych oczekiwań 

(np. brak podziwu dla nowego samochodu) bądź wyraźnie gorsza sytuacja ekonomiczna  

w obrębie pewnej grupy, stanowi więc podstawę do deprecjacji i podważenia obecnych 

wysiłków materialisty)103. 

Bazując na powyższych wynikach, zaobserwować można powtarzający się  

czynnik – niezadowolenie, bądź strachu wynikający z obawy o utratę dóbr gromadzonych. 

Wartości materialne same w sobie są łatwo zbywalne, wymienialne, pozostając w ciągłym 

obiegu  

w ramach otoczenia. Jednostki decydując się na ich priorytyzację, akceptują ryzyko wynikające 

z ich charakteru, a co za tym idzie – stres, niepokój związany z potencjalną ich utratą. Ponadto, 

z uwagi na zbywalny, ale i kumulacyjny ich charakter, jednostka koncentrująca się na 

wartościach materialnych, poświęca temu procederowi znaczącą uwagę, gdyż – przynajmniej 

teoretycznie, większy ich udział w życiu, wiąże się z potencjalnie większymi korzyściami dla 

niej samej. 

W opozycji do wartości materialnych, Mudyń prezentuje dwie kolejne kategorie  

wartości – wartości społeczne oraz wartości religijne. Oba typy z definicji odnoszą się do 

całkiem innych potrzeb/priorytetów, mając zaskakująco pozytywny wpływ na funkcjonowanie 

organizmu, jego orientację w społeczeństwie, zadowolenie z życia, czy efekty takie jak 

szczęście, radość, spełnienie. 

Mudyń zaznacza, że dzięki koncentracji na wartościach społecznych, jednostka jest w stanie 

wejść w silniejsze, stabilniejsze relacje z otoczeniem, oddawać się pracy na rzecz wspólnego 

dobra (np. praca w służbie zdrowa, oświacie czy służbie użyteczności publicznej), czy skupiać 

się na kolektywnym wysiłku mającym na celu realizację odległych celów społecznych. Tego 

typu wartości są poza jednostką, a związany z nimi charakter wysiłku sprawia, że dana osoba 

czuje się częścią wspólnoty zorientowanej wokół podobnego celu – dążenia ponadczasowego 

i niematerialnego. Mudyń przytacza na tym etapie badania Kassera i Ryana, wskazując na 

 
103 Mudyń, K. (2006). Czy istnieją „zdrowe” i „niezdrowe” wartości? (s. 69). 
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pozytywną korelację pomiędzy poczuciem wspólnoty, a wskaźnikiem samorealizacji, 

spełnienia czy witalnością. Co istotne, wspólnotowość (poczucie przynależności, ale  

i świadomość wsparcia innych) odgrywała istotną rolę w przeciwdziałaniu stresowi, lękom czy 

zaburzeniom, podkreślając jak właściwie skorelowany system wartości może w pozytywny 

sposób wpływać na zdrowie i stan jednostki104.  

 

Wartości społeczne odwołują się do stadnego charakteru ludzkiej natury oraz niejako do 

naturalnie wpojonej, w ramach procesu socjalizacji, potrzeby aktywnego partycypowania  

w życiu społeczności. Dzięki zbudowanym relacjom na różnych płaszczyznach (grupa 

zawodowa, przyjaciele, rodzina, małżeństwo) – jednostki są w stanie lepiej adaptować się w 

konkretnych sytuacjach (np. wykorzystując dorobek, wiedzę grupy do przeciwdziałania 

trudnościom), wzrasta ich poczucie stabilności i bezpieczeństwa (poprzez odwołanie do 

kolektywu, osadzenie się jako część społeczności). Z czysto prozaicznego punktu widzenia, 

wzrasta także waga osiąganych przez nich sukcesów – jako skupieni na wartościach 

społecznych, dobierają cele w sposób tendencyjny, a ich realizacja sprzyja całej grupie. Tak 

zdefiniowane cele uzyskują powszechną aprobatę społeczności, a same jednostki spotykają się 

w związku z tym z pozytywnym sprzężeniem zwrotnym, wzmacniającym poczucie słuszności 

decyzji. Kultywowane wartości społeczne mają więc wpływ tak i na rozwój (usprawnienie) 

samopoczucia/szczęścia jednostki, jak i na takie same cechy po stronie całej grupy, do której 

jednostka przynależy. 

 

Drugą grupą wartości scharakteryzowanych przez Mudynia, jako wzmacniające są wartości 

religijne. Podobnie jak w przypadku wartości społecznych, także i ta grupa określona została 

jako „zdrowa”, z pozytywnym wpływem na szczęście i samopoczucie osobnika. Wedle badań, 

religijność i wartości religijne mają znaczący wpływ na subiektywne postrzeganie  

i interpretację wydarzeń w życiu jednostki oraz na szeroko pojętą percepcję. Jednostki 

cechujące się koncentracją wokół wskazanych wartości sakralnych łatwiej radzą sobie  

z problemami, negatywnymi wydarzeniami czy katastrofami, które ich spotykają (postawa 

bazująca np. na biblijnym Hiobie). Traktują je zwykle jako: wyzwania, próby wiary oraz szanse 

na samodoskonalenie, refleksję bądź zadumę. Z uwagi na oddanie konkretnej idei w wierze, 

 
104 Mudyń, K. (2006). Czy istnieją „zdrowe” i „niezdrowe” wartości? (s. 70). 
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osoby te odczuwają mniejszy stres, niepokój o przyszłość czy niepewność, gdyż interpretują to, 

jako cząstkę większego planu, większej ułożonej i zdefiniowanej zgodnie z wolą Absolutu105.  

Ponadto, istotnym jest także wskazanie na uzupełniający się model religijno-społecznych 

wartości, czerpiący z podobnej orientacji jednostek i jej preferencji. W danym przypadku 

wszystkie pozytywne aspekty wartości społecznych wymienione we właściwym akapicie, 

odgrywają podobną, a nawet i większą rolę dla modelu łączonego. Wspólnoty religijne 

kultywujące tym same wartościom, wspomagające się z uwagi na podobne postrzeganie świata, 

gwarantują silniejsze wsparcie, większy komfort psychiczny, stabilność i bezpieczeństwo ich 

członków. Jednostki skoncentrowane wokół podobnej idei wzmacniają się wzajemnie oraz 

mocniej angażują w ramach realizacji tej samej misji.  

Podsumowanie powyższych rozważań zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 5. Zdrowie i niezdrowe wartości w oparciu o teorię Mudynia 

Typ Wartości Grupa 

Wartości 

Przykład Wpływ na jednostkę 

Wartości Zdrowe Wartości 

Społeczne 

Poczucie 

wspólnotowości; 

Poczucie realizacji misji 

społecznej; Pomoc 

społeczeństwu 

Pozytywny: Wsparcie 

społeczne, świadomość 

uczestnictwa w czymś 

większym, społeczne 

uznanie, kolektywizm, 

wpływ na zdrowie 

i witalność, poczucie 

przynależności 

Wartości 

Religijne 

Wiara; Religia; 

Obrządki; Bóg 

Pozytywny: odporność 

na zjawiska zewnętrzne 

(negatywne), 

racjonalizacja, siła 

i stabilność psychiczna, 

spokój, pewność 

i świadomość 

konsekwencji w życiu 

 
105 Mudyń, K. (2006). Czy istnieją “zdrowe” i „niezdrowe” wartości? (s. 71). 



83 
 

Wartości 

Niezdrowe 

Wartości 

Materialne 

Pieniądze; Luksus; 

Wystawny dom; Drogi 

samochód 

Pozytywny: Pewność 

siebie, prestiż, pozycja 

społeczna, sława 

Negatywny: lęk społeczny 

(obawa utraty), brak 

zaspokojenia potrzeb, 

deprecjacja wynikająca 

z porównywania się wobec 

innych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mudyń, K. (2006). Czy istnieją “zdrowe” i „niezdrowe” wartości??  

 

Mudyń podsumowując refleksję dotyczącą wspomnianych grup wartości, dzieli je na kategorie 

względem źródła, wśród nich wskazuje na wartości endogeniczne – wewnętrzne (zaliczając 

szereg czynników jak akceptacja własnej osoby, poczucie przynależności, satysfakcja z życia, 

poczucie realizacji obowiązku), które służą jednostce w realizacji planów życiowych czy 

powiązanych z nimi celów, a także egzogeniczne – zewnętrzne (np. potrzeby materialne, 

estetyka, tu: wizerunek, prestiż), sprawiające, że jednostka koncentruje się na grze 

społecznej/rynkowej, agregacji zasobów i rywalizacji (obciążając swój układ nerwowy oraz 

zasoby). Podstawowym rozgraniczeniem jest tutaj punkt odniesienia określonych wartości – 

gdy wewnętrzne wywodzą się bezpośrednio z poglądów jednostki, będąc jedynie 

wzmacnianymi przez środowisko, zewnętrzne pochodzą z subiektywnej interpretacji 

symptomów jednostki oraz odczytanych przez nią reakcji otoczenia106. 

Wartości w ujęciu filozofów nowożytnych – aksjologia 

i fenomenologia 

Koncepcje poruszające tematykę wartości podejmowane były także w ramach filozofii 

nowożytnej, która często stanowiła rozwinięcie klasycznych idei, z uwzględnieniem dynamiki 

wzrostu cywilizacyjnego i zmian podejścia.  

 

W okresie nowożytnym – wartości – same w sobie nabrały także nowego znaczenia przez 

rozwój logiki oraz szeroko posuniętą eksplorację abstrakcyjnej myśli oświeceniowej.. Efektem 

 
106 Mudyń, K. (2006). Czy istnieją “zdrowe” i „niezdrowe” wartości? (s. 73-74). 
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zainteresowania wspomnianą tematyką było powstanie działu filozofii nazwanego aksjologią. 

Za jej ojca uznaje się Hermanna Lotzego, który to w swoich pracach skupił się na interpretacji 

prawdy, jako czołowej wartości. Prawda według Lotzego jest główną wartością, gdyż opisuje 

obiektywny, nieinterpretowalny stan rzeczy, na który dana jednostka nie ma wpływu. Sama 

prawdziwość (jako wartość lub właściwość) towarzyszy zwykle ważności, definiując w ten 

sposób np. twierdzenia czy zadania. Prawda jest kluczową z wartości właśnie ze względu na 

obiektywizm swojego występowania – niezależnie od świadomości jednostki (tj. od tego, czy 

jednostka rozumie daną prawdę, czy nie), prawda pozostaje niezmienna107. 

 

Samą aksjologię rozwinęła następnie szkoła badeńska, skupiając się na logicznym ujęciu 

wartości - prawdzie, jako podstawie ludzkiego poznania – tylko dzięki nim ludzie mogą 

zgłębiać, eksplorować rzeczywistość i próbować ją zrozumieć. Co istotne prawdy nie są 

pojedynczymi własnościami świata otaczającego, a raczej wartością ją określającą, co oznacza 

tyle – że twierdzenia, wydarzenia, sentencje bądź opinie, z logicznego punktu widzenia mogą 

być prawdziwe (cechować się prawdą), więc wartościowe, słuszne i ważne – lub nieprawdziwe 

(warte zignorowania, pominięcia)108. 

 

Za obiektywizmem wartościowym opowiedział się także Dietrich von Hildebrand, 

wywodzący się z nurtu fenomenologicznego. Hildebrand, będąc w swych rozważaniach bliski 

aksjologicznemu ujęciu wskazuje, iż wartość sama w sobie jest niezależna od jednostki, ale  

z uwagi na osobiste filtry ważności, poszczególne wartości mogą mieć inne znaczenie dla 

odmiennych jednostek. Wskazuje on na trójaspektowy wymiar ważności, składający się  

z trzech różnych kategorii: wspomnianej powyżej obiektywnej wartości, obiektywnego dobra 

dla konkretnej jednostki (tj. są rzeczy obiektywnie wartościowe, ale z uwagi na konkretną 

sytuację jednostki nie muszą być dla niej lepsze, niż pozostałe), a także subiektywnej 

preferencji – zadowolenia jednostki. Według Hildebranda jednostki podejmują decyzje  

w oparciu o wskazane trzy kategorie ważności, które definiują ich postępowanie. Najczystszą 

formą jest podążanie za wartością obiektywną, najgorszą decyzją – za subiektywną 

przyjemnością. Definiowanie ważności wedle subiektywnej przyjemności jest, powtarzając za 

filozofem, wyrazem hedonizmu, egocentryzmu - co odciąga jednostkę od realizacji i sensu109. 

 

 
107 Kubalica, T. (2010). Neokantowska geneza pojęcia wartości logicznej Gottolba Fregego (s. 66). 
108 Kubalica, T. (2010). Neokantowska geneza pojęcia wartości logicznej Gottolba Fregego (s. 67). 
109 Kazimierczak, P. (2016) Dietrich von Hildebrand : konteksty pedagogiczne kategorii wartości i cnoty (s.98). 
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Hildebrand kategoryzuje także same wartości w ramach dwóch grup – wartości ontycznych 

(takich, które nie posiadają antywartości) oraz jakościowych (posiadających antywartości). 

Wartości ontyczne to według myśliciela (w porządku rosnącym) sfera materii, sfera witalna, 

sfera duchowa oraz na szczycie – sfera bytu absolutnego, sfera nieskończona. Wartości 

jakościowe poddane są także własnej kategoryzacji, na wartości o wspólnym  

mianowniku – należące do tej samej rodziny. Główne zbiory to wartości moralne (np. miłość, 

sprawiedliwość, pokora, honor, hojność), wartości intelektualne (błyskotliwość, wiedza, 

mądrość czy przenikliwość) oraz wartości estetyczne (wdzięk, piękno). Same rodziny także 

posiadają wewnętrzne hierarchie wartości, wskazujące na ważność w ramach podgrup (np. za 

filozofem – pokora jest istotniejsza od sprawiedliwości)110. 

 

Filozofem podejmującym się zbliżonych rozważań był także Johaness Hessen. W konstrukcji 

swojej koncepcji wykorzystywał tak fenomenologię (scharakteryzowaną powyżej), jak i pewne 

elementy wypływające z augustynizmu. Podstawą jego tezy był trójpodział rzeczywistości 

na istotę, istnienie oraz wartość. Wartości, z uwagi na swój normatywny charakter, uznawane 

były za „byty idealne”, istniejące niezależnie od bytów realnych, stanowiąc pewną formę 

drogowskazu, zewnętrznej formy nacisku – odpornej na problemy świata materialnego 

(np. starzenie się, zniszczenia). Co istotne, według augustynika, wartości, pomimo, iż są 

aspektem całkowicie zewnętrznym wobec danej jednostki, muszą być przez daną osobę 

poznane na drodze osobistego doświadczenia, eksperymentu. Osiągnąć to może jednostka 

dzięki emocjom i wynikającej z nich intuicji emocjonalnej (jednej z trzech, obok: intuicji 

intelektualnej oraz intuicji wolicjonalnej), stanowiącej część intuicji totalnej służącej 

ostatecznie do zrozumienia lub odczucia obecności Boga)111.  

Łańcuch wartości Portera 

Pojęcie wartości analizowane może być także z poziomu poza personalnego, jako przymiot 

powiązany z samą organizacją. Przez Łańcuch wartości, Michael Porter rozumie tak naprawdę 

ustrukturyzowany, usystematyzowany zbiór procesów służących podmiotom gospodarczym do 

realizacji ich celów głównych, zdefiniowanych jako wynik działalności podstawowej 

 
110 Kazimierczak, P. (2016) Dietrich von Hildebrand : konteksty pedagogiczne kategorii wartości i cnoty (s.99). 
111 Kowalczyk, S. (1986) Filozoficzne koncepcje wartości (s.49).  
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(np. produkcja konkretnego dobra), a wspieranych przez szereg procesów administracyjnych, 

doradczych i pomocniczych112.  

 

Łańcuch wartości z perspektywy klasycystycznego zrozumienia terminu „wartość” 

(ekonomicznego) jest więc taką organizacją przedsiębiorstwa, której celem jest wygenerowanie 

jak największej korzyści dla klienta finalnego, w taki sposób, aby osiągany zysk przeważał nad 

ponoszonymi kosztami, wymaganymi do uzyskania dobra o takim poziomie jakości czy 

skomplikowania. Cel ten realizuje się poprzez konstrukcję wielopoziomowych, złożonych 

produktów (procesów wokół produktów), które dzięki odpowiedniej kreacji podnoszą wartość 

ostateczną oferowanego dobra. Sam „łańcuch wartości” jest przez to jest także narzędziem 

analitycznym umożliwiającym poznanie procesów przedsiębiorstwa, określenie obszarów 

przewagi konkurencyjnej, oraz ośrodków generowania zysków czy kosztów113. 

 

Do działalności podstawowej w modelu łańcucha wartości, Michael Porter zalicza114: 

 

1. Procesy logistyczne wewnętrzne – w tym: zarządzanie zasobami oraz dostawami, 

zarządzanie oraz planowanie produkcji, magazynowanie pół-produktów i materiałów 

surowych. 

2. Procesy produkcyjne – zakładające montaż, przygotowanie produktów, pakowanie, 

zachowanie dobrej jakości parku maszynowego. 

3. Procesy logistyczne zewnętrzne – uwzględniających zarządzanie produktami 

gotowymi, w tym ich magazynowanie, przechowywanie, konstrukcję łańcucha dostaw 

do klientów docelowych. 

4. Procesy sprzedażowe – podejmujące całość działań firmy na rzecz marketingu, 

sprzedaży oraz public relations, kształtowania wizerunku firmy oraz pozyskiwania bazy 

klientów. 

5. Procesy serwisowe – uwzględniające ogół wysiłków organizacji w obszarze utrzymania 

oraz rozwoju produktu. 

 
112 Porter, M. E. (2001). The value chain and competitive advantage. Understanding Business Processes.   
113 Ensign, P. (2001). Value Chain Analysis and Competitive Advantage. Journal of General Management. 27. 

(s.18-42). 
114 Van Vliet, V. (2010). Porter’s Value Chain Analysis. Dostęp:[16.96.2019] z ToolsHero: 

https://www.toolshero.com/management/value-chain-analysis-porter/ 
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Dodatkowo, każda organizacja posiada szereg procesów pomocniczych, których celem może 

być także zwiększenie potencjału samego przedsiębiorstwa, przekładając się na wzrost zysków, 

wśród nich można wskazać na115: 

 

1. Procesy zakupowe/zaopatrzeniowe - koncentrują się one na pozyskiwaniu najlepszych 

dostawców materiałów do produkcji oraz negocjacji najkorzystniejszych ofert. 

2. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi – definiujące strategie pozyskiwania, 

szkolenia, utrzymywania, motywowania, rozwoju, nagradzania oraz zwalniania 

pracowników. 

3. Procesy działań z zakresu badawczo-rozwojowego – określające ogół wysiłków 

danych organizacji, służących rozwojowi konkretnych produktów i usług, w celu 

zwiększenia ich wartości rynkowej bądź obniżenia kosztów oferty. 

4. Procesy administracyjno-infrastrukturalne – uwzględniające wszystkie funkcje 

przedsiębiorstwa gwarantujące jej możliwość właściwego działania w ramach danego 

rynku, m.in. działy księgowe, podatkowe, prawne, zarządcze. 

 

Bazując na powyższych opisach, celem definicji łańcucha wartości jest, więc 

wysokopoziomowe przyporządkowanie określonych aktywności firmy w ramach procesów 

podstawowych bądź pomocniczych, analiza procesów, ich potencjału, skuteczności w ramach 

poszczególnych obszarów oraz ocena realnego aspektu, który rzeczywiście generuje „wartość” 

dla samej organizacji. Dzięki takiej informacji, przedsiębiorstwa uzyskują czytelną mapę 

pozwalającą im podejmować strategiczne decyzje (np. koncentracja na określonym procesie, 

generującym wartości dla produktu finalnego, dywersyfikacja rynkowa wobec danej wartości), 

co w konsekwencji prowadzić może do wzrostu konkurencyjności danej organizacji, wiążąc się 

z poprawą pozycji rynkowej, a więc wzrostem zysku bądź udziału rynkowego. Wartości 

określone w samym rozdziale są, więc jasno zdefiniowanymi przymiotami, wskazującymi 

obecną lub potencjalną orientację organizacji, bądź obszary wymagające usprawnienia, 

udoskonalenia, a sam wynik analizy, stanowi dokument o strategicznym charakterze  

z perspektywy planistycznej i zarządczej. 

 
115 Ensign, P. (2001). Value Chain Analysis and Competitive Advantage. Journal of General Management. 27. 

(s.18-42). 
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Podsumowanie – Koncepcje Wartości 

Wartości w przeciwieństwie do stresu nie są homogeniczną kategorią o wspólnym mianowniku 

i zrozumieniu. Próba ich interpretacji, zrozumienia sięga starożytności, gdy wartości 

utożsamiano z cnotami – autotelicznymi konstruktami, za którymi jednostki winny podążać dla 

osiągnięcia spełnienia, szczęścia czy spokoju. Klasyczna filozofia w zależności od okresu 

historycznego, wpływu i inspiracji określoną sytuacją społeczną, polityczną reinterpretowana 

była na potrzeby właściwych czasów. W okresie, gdy myśl chrześcijańska wiodła prym  

w Europie utożsamiano wartości (w tym: wartości ostateczne) z bogiem, za czasów oświecenia 

skupiano się na intelekcie i jego przymiotach, myśl nowożytna i rozwój logiki przyniosła 

dualizm pojęciowy dla wartości i ponowną reinterpretację ich idei – tak na potrzeby wartości 

logicznych, jak i społeczno-psychologicznych. Z perspektywy niniejszej pracy to właśnie 

ujęcie psychologiczne jest istotnym, gdyż to ono determinuje kodeks zachowania jednostki, 

pozwala zrozumieć ją, właściwie motywować oraz przeciwdziałać wypaleniu. Wartości 

wyznawane przez ludzi definiują ramy ich postępowania oraz akceptację postaw 

prezentowanych wobec nich – a ich badanie wskazuje na dynamikę i ewolucję tak samych 

poglądów na aspekty moralne, intelektualne, estetyczne, jak i znak zmieniających się czasów. 

Powyższe koncepcje podejmują więc w sposób zróżnicowany tematykę samych wartości, 

pozostając skupionymi na ich roli w życiu człowieka, w definiowaniu jego osoby oraz metod 

działania czy postępowania. Uwzględnienie ich wszystkich w niniejszej pracy przedkłada się 

na kompleksowy i dokładny przekrój wiedzy podejmującej istotę wartości i ich zrozumienia,  

w zależności od dziedziny. 
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Satysfakcja z życia 

Tematyka satysfakcji z życia pełni istotną rolę w definicji społecznego i zawodowego 

ekosystemu, wyraża jedne z najistotniejszych wartości wyznawanych przez jednostki 

funkcjonujące w społeczeństwie – potrzeby spełnienia oraz indywidualnego odczuwania. 

Definiując ją, mówi się tutaj o zadowoleniu z osiągnięć, wspomnianym uczuciu spełnienia, ale 

także wysokiej ocenie warunków życia, w których przyszło danej jednostce bytować. Istotnym 

jest podkreślenie, że są to czynniki czysto subiektywne – wynikające z samopoczucia oraz 

refleksji konkretnej jednostki podejmującej się wspomnianej oceny – definiujące ogólnie pojęty 

dobrostan, charakteryzujący moment życia i zgromadzone przez osobę zasoby. Wspomniane 

czynniki i ich ocena może podejmować zarówno długookresową analizę (podsumowującą etap 

życia jednostki), jak i krótkookresową perspektywę, mającą silne umocowanie w bieżącym 

życiu osobnika116. 

 

Satysfakcja z życia nie jest więc odczuciem punktowym, odnoszącym się jedynie do 

zdefiniowanych przeżyć, skupionym tylko na określonym aspekcie czy momencie, ale na 

pewnym procesie czy nawet systemie wyznawanym przez konkretną jednostkę. Satysfakcja  

z życia definiowana jest wielowymiarowo przez pryzmat przenikających się sfer z istotnym 

wpływem na samą jednostkę117. Jako aspekt holistyczny pozostaje ona w ciągłej relacji  

z wydajnością pracy w organizacji (w tym efektywnością jednostki, jej zaangażowaniem) oraz 

potencjalnym zachowaniem wysokiego zadowolenia jednostki oraz integracji jej 

wewnętrznych potrzeb z osią kultury organizacyjnej i misji firmy (lub placówki oświatowej).  

 

Odnosząc się do dorobku badaczy analizujących tematykę kultury, należy także wspomnieć 

o osobnej podgrupie, którą jest klimat organizacji – w przypadku niniejszej pracy – klimat 

szkoły. Będąc wypadkową norm, celów, wartości i doświadczeń jednostek zaangażowanych  

w życie placówki przedkłada się bezpośrednio tak na zadowolenie, motywację oraz nastroje 

panujące wśród pracowników i klientów (uczniów) – we wspólnej pracy na rzecz konstrukcji 

spójnej wizji szkoły118. Sama kultura szkoły, prócz bezpośredniego wpływu na obecny stan 

 
116 Wnuk, M., Zielonka, D., Purandare, B., Kaniewski, A., Klimberg, A., Ulatowska-Szostak, E., Palicka, E., 

Zarzycki, A., Kaminiarz, E., (2013). społecznych Review of quality of life conceptions in social sciences. (s. 10-

16). 
117 Jankowski, K.S. (2012). Morningness/Eveningness and Satisfaction With Life in a Polish Sample [w:] 

Chronobiology International, (s. 780-785). 
118 Nowosad, Inetta. (2018). Kultura szkoły versus klimat szkoły. Kultura i Edukacja. 119. (s. 43-44). 
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relacji w miejscu pracy, bazując na najnowszych trendach, przyczynia się także do determinacji 

kierunku zmian placówki. Dzięki umiejscowieniu aspektu kultury w sercu  

transformacji – oddaje się bezpośrednio zaangażowanym podmiotom (np. zatrudnionym 

jednostkom) namacalny wpływ na kształtowanie środowiska pracy119. Tak zdeterminowana 

relacja czyni pracownika pośrednio „kowalem własnego losu”, wpływając istotnie, 

potencjalnie, na odczuwaną satysfakcję i zadowolenie. 

 

Powyższe stwierdzenia podkreśla fakt, iż na satysfakcję z życia wpływ mają przemyślenia 

jednostki, jej obecne doświadczenia, oczekiwania oraz ostatnie wydarzenia, w tym stopień 

realizacji jej celów życiowych i zawodowych rozumianych tak przez pryzmat endogenicznych 

potrzeb, jak i egzogenicznych oczekiwań120. Poza czystą definicją realizacji jednostki poprzez 

pracę – spełnienie zawodowych oczekiwań i celów, na satysfakcję z życia mają wpływ także 

aspekty samodoskonalenia, rozwoju, takie jak doskonalenie umiejętności czy podnoszenie 

kompetencji. Czynniki te rozumiane są przez jednostkę obiektywnie – jako wzrost jej wartości 

na rynku pracy/w społeczeństwie oraz subiektywnie - podnosząc jej samoocenę, 

samozadowolenie. Wspomniane czynniki mają istotny wpływ na satysfakcję z życia, gdyż  

w ostatecznym rozrachunku z założenia przyczynić się mają do realizacji bardziej złożonych 

celów (a więc pokonywaniu skomplikowanych wyzwań, przekraczaniu niedostępnych 

wcześniej barier) bądź, jak zaznaczone to zostało powyżej, usprawniając same odczucia wobec 

wzrostu własnej wartości, osiągając dzięki temu efekt poprawy swojej oceny i zadowolenia121. 

Według innych badaczy satysfakcję z życia określić można jako wyrażenie tożsame z dobrą 

oceną jakości życia w charakterze globalnym – tj, podsumowującym każdy z aspektów, 

składowych życia jako pewną wypadkową (zmienną), nieistotną tak długo, jak ich suma 

intepretowana subiektywnie przez jednostkę daje wartość pozytywną (czyli – jeżeli człowiek 

ma więcej powodów do szczęścia lub powody do szczęścia są ważniejsze, bazując na jego 

osobistych skalach, to można ogólnie sklasyfikować go jako osobę szczęśliwą – więc 

usatysfakcjonowaną z życia). Drugą metodologią jest mierzenie oceny życia, satysfakcji 

będącej wypadkową zadowolenia globalnego (opisanego powyżej) wraz z cząstkowym 

uwzględnieniem aspektów lokalnych, powiązanych z określonymi sferami – istotnymi dla 

 
119 Nowosad, Inetta. (2018). Rozwój szkoły przez zmianę kultury szkoły. Problemy Profesjologii, 2 (s. 43-54). 
120 Thorpe, K. i Loo, R. (2003). Balancing professional and personal satisfaction of nurse managers: current and 

future perspectives in a changing health care system [w:] Journal of Nursing Management, 11, (s. 321–330). 
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jednostki. W tym przypadku sama ocena ma charakter dwojaki, odwołując się do czynników 

subiektywnych, czyli przeżyciowych (odczuć na konkretny temat – zestawienia oczekiwań ze 

stanem faktycznym), ale także aspektów obiektywnych – odnoszących się do rzeczywistego 

stanu rzeczy zaistniałego w naturze i otoczeniu jednostki. Tak ujęta tematyka satysfakcji 

wydaje się pełniejszą z uwagi na uwzględnienie czynników kulturowo czy społecznie 

interpretowanych jako istotne przy ocenie jakości życia (wspomniane powyżej aspekty 

obiektywne), przy jednoczesnym uwzględnieniu roli osobistych filtrów – sfery subiektywnej 

danej oceny122. 

Kolejną odmienną wizję na postrzeganie satysfakcji przez pryzmat życia i jego jakości 

proponuje Tadeusz Tomaszewski. W swojej pracy skupia się on na podkreśleniu 

wspomnianych wartości jako absolutnych, kluczowych dla każdej jednostki – służących tak do 

określenia spełnienia jednostki jak i oceny otaczającego jej świata. Tomaszewski w swojej 

pracy skupia się przede wszystkim na pięciu przymiotach spełnionego życia, wymieniając tu: 

bogactwo i różnorodność przeżyć, poziom świadomości jednostki, poziom aktywności 

jednostki, poziom twórczości człowieka oraz stan czy poziom jakości relacji rozumianych 

przez współżycie z innymi ludźmi. Autor następnie rozwija każdy z wymienionych aspektów, 

zaznaczając, iż np. Bogactwo różnorodnych przeżyć powiązanych z całymi systemami 

wspomnień, momentów – radości i smutków, towarzyszących jednostce na przestrzeni lat 

tworzy rozbudowane konstrukty emocjonalne. Bogactwo przeżyć, jak wskazuje autor, definiuje 

aspekt subiektywnej radości z życia, podkreślając rolę emocji i uczuć, które występując 

w kolarzach z innymi emocjami potrafią zmieniać ich interpretację (przykładem 

zaprezentowanym jest miłość towarzysząca zazdrości, nienawiści, pasji, oddaniu czy 

wierności, ale także i rozpaczy czy żalowi). Poziom świadomości jest natomiast 

odzwierciedleniem stanu wiedzy jednostki o jej samej i otaczającym ją świecie, 

prawidłowościach w nim istniejących czy regułach, które go definiują. Poziom aktywności 

ukazuje sumę działań podejmowanych przez jednostkę pozwalających jej na realizację 

własnych celów, samokształcenie bądź prezentację własnej woli – to czynnik niezbędny 

wskazujący na zdrowie i solidną, poprawną pozycję czy wizerunek jednostki w oczach niej 

samej. Poziom twórczości według autora tożsamy natomiast jest z ogółem efektów 

wspomnianych aktywności przekształcających elementy świata otaczającego. Dzięki 

wysiłkowi podejmowanemu przez osobnika, możliwym jest takie wpłynięcie na przedmioty 

czy materię zewnętrzną, aby poddać ją przemianom odpowiednim woli twórcy. Ostatnim, ale 

 
122 Jaracz K. (2001) Sposoby ujmowania i pomiaru jakości życia. Próba kategoryzacji.2 (s. 219-226). 
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bardzo istotnym z czynników jest Poziom współżycia z innymi ludźmi - to suma 

podejmowanych interakcji z innymi ludźmi rozumiana zarówno jako uczestnictwo 

bezpośrednie w ich życiu, jak i włączanie ich aktywnie w życie własne, w tym współdzielenie 

przeżyć, westchnień, trudnych chwil czy kłopotliwych decyzji123. 

Kolejną koncepcją, do której można odwołać się w ramach teorii psychologii jest propozycja 

Czapińskiego. Po raz kolejny znajdujemy tutaj nawiązanie bezpośrednio do definiowania 

satysfakcji z życia przez pryzmat jego jakości – stąd koncentracja konstruktu teoretycznego 

opiera się na właściwym zdefiniowaniu przymiotów ją podnoszących. Czapiński jako kolejny 

autor odwołuje się do dwutorowego podjęcia tematu z uwzględnieniem tak czynników 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych, czyli aspektów obiektywnych i subiektywnych. Przez 

wymiar subiektywny rozumie się ogół interakcji jednostki z szeroko rozumianym otoczeniem, 

doświadczanych poznawczo, a więc sumę czynników społecznych, ale także i materialnych 

(m.in. pieniędzy), środowiskowych (otoczenie bliższe oraz dalsze jednostki), a także 

zdrowotnych. Do grupy zalicza on jeszcze dwa wysoko niemierzalne czynniki określone przez 

autora jako wola życia (czyli chęć, siła i determinacja w trwaniu) oraz pragnienie życia 

(odnoszące się do potrzeby oraz determinacji w dążeniach jednostki do poprawy swojej 

egzystencji). Aspekt subiektywny wspomnianej satysfakcji opiera się więc na osobistym oraz 

indywidualnym wartościowaniu wspomnianych czynników jedynie w oparciu o przeżycia, 

doświadczenie oraz odczucia konkretnej jednostki. Aspekt obiektywny z drugiej strony porusza 

jedynie czynniki stanowiące bądź zaliczające się do standardowej grupy warunków życia – 

kwantyfikowalnej nie oceną czy opinią jednostki a zestawieniem danych, czynników i statystyk 

dotyczących zamieszkania, pensji, dostępu do kultury, mediów, służby zdrowia124. 

Następnym z prezentowanych modeli także podejmujących tematykę satysfakcji poprzez 

definicję przymiotów jakości to jest propozycja Kowalika. Badacz podejmuje się 

skonstruowania eksperymentalnej teorii dwutorowej sugerującej, iż życie – jego jakość, a także 

płynącą z niego satysfakcję można interpretować albo poznawczo – odczuwając własne życie, 

interpretując wydarzenia, albo przeciwnie – aktywnie, przeżywając je. Podstawy teorii leżą  

w całkowitej rezygnacji z czynników obiektywnych, będących składowymi życia, a nadają 

istotną rolę jedynie sferze subiektywnej – podzielonej na dwie kategorie. Model poznawczy 

definiowany jest także jako model refleksyjny czy podejście refleksyjne – opiera się ono na 

zadumie podejmowanej przez jednostkę w konkretnych stanach życia nad obecną jej sytuacją 

 
123 Wnuk, M., Zielonka, D., Purandare, B., Kaniewski, A., Klimberg, A., Ulatowska-Szostak, E., Palicka, E., 

Zarzycki, A., Kaminiarz, E., (2013). społecznych Review of quality of life conceptions in social sciences. (s. 11). 
124 Czapiński J. (1992) Psychologia szczęścia: przegląd badań teorii cebulowej. 
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oraz wydarzeniami przeszłymi. Wspomniana zaduma bądź interpretacja jest czynnikiem  

w pełni subiektywnym (aczkolwiek wpływ na nią mają także aspekty zewnętrzne, jak 

informacje pochodzące z otoczenia, tak zwane sprzężenie zwrotne oraz reakcje  

otoczenia) – wynika to ze związku grup myśli, czy odczuć mających swoje źródło 

w endogenicznych sferach. Według Kowalika taka ścieżka jest możliwa dzięki wykorzystaniu 

świadomości refleksyjnej, będącej zbiorem przeczuć, wątpliwości, nadziei czy szans, 

nadawanych indywidualnie przez jednostkę. Wykorzystując wspomnianą świadomość, 

jednostka nadaje pewne atrybuty wydarzeniom z życia, interpretując je jako wypadkową z nich 

wszystkich – pozytywnie bądź negatywnie, w zależności od predyspozycji poznawczych, 

nastroju bądź samooceny, ale także i od samych czynników będących podmiotem oceny. Drugą 

ze ścieżek, stanowiącą również subiektywną interpretację jest ciągłe, dynamiczne odczuwanie 

stanów psychicznych będących reakcją na wydarzenia stanowiące część życia konkretnej 

jednostki.  

W tym przypadku rolę odgrywa nie tyle aspekt refleksji poznawczej, co psychiczno-

emocjonalne wahania spowodowane sytuacjami z dnia codziennego – czynnikami 

zewnętrznymi w egzogenicznych obszarach styku pomiędzy jednostką a środowiskiem. 

Przeżywanie będące charakterystyczne dla tego modelu, tej ścieżki to także reinterpretacja 

kluczy społecznych – wydarzeń powszechnie uważanych za dobre bądź złe, poddanych ocenie 

jednostki. Istotnym jest zaznaczyć, że właśnie wspomniane przeżywanie musi być umocowane 

w rzeczywistości – to nie zbiór abstrakcji, a konkretnych reakcji na wydarzenia, których 

jednostka była częścią125.  

W całej dyskusji istotnym do poruszenia wydaje się także aspekt statystyczny (prócz 

psychologicznego czy socjologicznego, przytoczonych powyżej) podnoszący tematykę próby 

zidentyfikowania pełnego katalogu obiektywnych czynników wpływających na odczucie 

satysfakcji z życia lub definiujących jego „jakość”. Odnosząc się do metodologii 

zaproponowanej przez OECD, podjąć można próbę zdefiniowania aspektów wpływających na 

satysfakcję, a pochodzących z otoczenia (czyt. nie będących sądami wartościującymi). 

Zdefiniowane przez organizację czynniki to: jakość infrastruktury gospodarstwa 

domowego, czyli życie w warunkach zapewniających pewien stopień bezpieczeństwa, w tym 

dach nad głową, gwarancję bezpiecznego snu i odpoczynku, a także przestrzeń osobistą, 

umożliwiającą założenie rodziny. Z technicznych specyfikacji samego mieszkania, według 

 
125 Kowalik S. (1995) Pomiar jakości życia – kontrowersje teoretyczne. [w:] Pomiar i poczucie jakości życia u 

aktywnych zawodowo i bezrobotnych. Bańka A, Derbis R (red). Środkowoeur Centrum Ekonomii Działania 

Społ, Poznań: (s. 75-85.). 



94 
 

OECD jego parametry mierzone są np. stosunkiem pokoi do liczby mieszkańców 

gospodarstwa, zgodnie ze standardami powinna ona wynosić 1.8 pokoju na osobę  

w gospodarstwie. Kolejnym z czynników definiowanych jako istotne, wchodzących w skład 

satysfakcji jest przychód. Rolą sumy środków pieniędzy otrzymywanych przez członków 

rodziny jest zabezpieczenie stabilnego wzrostu poprawy warunków, standardów życia, w tym 

wsparcia edukacji, ochrony zdrowia lub warunków mieszkaniowych. Opisuje to rzeczywistość, 

w której same pieniądze nie wpływają bezpośrednio na satysfakcję płynącą z ich posiadania, 

ale są ekwiwalentem dóbr czy wartości prezentujących realne znaczenie dla podniesienia 

jakości życia i płynącego z niego zadowolenia. Na aspekt satysfakcji z życia wpływa także 

posiadana praca. Prócz aspektów powiązanych bezpośrednio z czynnikami finansowymi 

o podobnej implikacji jak zdefiniowany powyżej przychód, praca pozwala jednostce na 

zawiązywanie i utrzymywanie więzów społecznych z innymi jednostkami o podobnych 

charakterystykach socjalno-kulturowych, budowę pewności siebie oraz przeświadczenia  

o własnej wartości (płynącego z sukcesów będących efektem dobrej pracy), a także sfery 

powiązane z rozwojem kompetencji, umiejętności oraz budowę wiedzy w konkretnej 

dziedzinie. Czynniki te wzmacniają subiektywną i obiektywną pozycję jednostki  

w społeczeństwie, podnosząc jej samoocenę i użyteczność na rynku pracy. Następnym  

z aspektów uwzględnionych przez specjalistów z OECD jest społeczność – rozumiana jako 

sumę relacji towarzyskich, kontaktów i spotkań, w których uczestniczy dana jednostka. Mowa 

tutaj tak o spotkaniach, czasie spędzanym i przeżywanym z innymi, jak i o uczestnictwie  

w kręgach znajomych, grupach społecznych zorientowanych tematycznie bądź celowo.  

W sferze społeczeństwa uwzględnia się także odczuwany i prognozowany wskaźnik wsparcia 

społecznego oferującego poczucie stabilności i zrozumienia. Kolejnym z aspektów 

składających się na wskaźnik dobrego życia, a co za tym idzie na jego jakość jest edukacja. 

Przez edukację rozumie się tak formalne wykształcenie płynące bezpośrednio z nauki 

pobieranej na uniwersytetach, szkołach jak i sumę dodatkowych szkoleń, szans na zwiększenie 

umiejętności płynących z aktywności poszczególnych jednostek na rynku. Powołując się na 

OECD – ludzie wyedukowani żyją dłużej, pozostają bardziej aktywni na rynku pracy oraz 

angażują się w sytuację polityczną czy życie lokalnych społeczności. Kolejną grupą czynników 

są aspekty środowiskowe. W tej grupie czynników uwzględnione są zarówno elementy 

bezpośrednio powiązane ze środowiskiem, jak dostęp do czystej wody, czystego powietrza, 

wolność od zanieczyszczeń – bogata flora i fauna, dostęp do zielonych obszarów w obrębie 

miast i osiedli. Z uwagi na uczestnictwo jednostek w ekosystemie, wysoki jego  

poziom – usprawnia odczucia obywatelskie (żyją i przebywają w środowisku im sprzyjającym), 
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a także samą jakość życia i satysfakcję. Następnym z czynników klasyfikowanych do indeksu 

jest wskaźnik zaangażowania społecznego – prezentujący mierzalny udział społeczeństwa  

w procesach demokratycznych takich jak wybory czy referenda, a także subiektywne odczucie 

wynikające z posiadania pewnej formy władzy bądź kontroli nad wspomnianymi organami. 

Zdrowie to następny ze zdefiniowanych czynników klasyfikowany do indeksu. W tym 

przypadku rozumie się go przez pryzmat tak „wolności od chorób”, zachowania dobrej 

kondycji, jak najdłużej z perspektywy wieku, przedłużenie oczekiwanej długości życia, 

redukcji stresu powiązanego z wydarzeniami dnia codziennego. Dobre zdrowie pozwala 

ludziom osiągać zamierzone cele, cieszyć się dobrym samopoczuciem oraz zwiększa ich 

wydajność, produktywność. Czynnikiem odzwierciedlającym obiektywne aspekty jakości 

życia jest także bezpieczeństwo powiązane bezpośrednio z przeświadczeniem jednostki  

o potencjalnym ryzyku w społeczeństwie (czyli bezpieczeństwo odczuwalne), a także realne 

ryzyko odniesienia rany przy standardowej, życiowej aktywności (bezpieczeństwo realne).  

W przypadku aspektów bezpieczeństwa podejmuje się także analizy dotyczące bezpieczeństwa 

w domu – ochrony przed przemocą domową, wskaźnikowania przestępstw w kraju (rabunków, 

grabieży, pobić, gwałtów). Ostatnim z czynników zawartym we wskaźniku lepszego życia 

przez OECD jest równowaga między pracą a życiem. Aspekt ten przybiera na znaczeniu  

z uwagi na powolną transformację modelu pracy, odchodzenie od wartości pracy jako samej 

w sobie – kultu pracy, charakterystycznego dla pokolenia BB i X. W obecnych czasach właśnie 

jasny rozdział pomiędzy życiem osobistym, a karierą zawodową daje jednostce stabilne 

poczucie umocowania w społeczeństwie, a przez rosnący czas przeznaczony na własne plany, 

możliwość spędzania go z rodziną, współdzielenie z nią swoich osiągnieć. 

Metodyka OECD w swoim indeksie zakłada także wskaźnik satysfakcji z życia, jednak  

z uwagi na komplementarną jego konstrukcję, odnoszącą się do statystycznie uzasadnionych 

danych – jest on jedynie jednym z wielu wskaźników, nie decydującym czy determinującym 

wartość ogółu. Ważnym jest nadmienić, że wskaźnik dobrego życia jest wskaźnikiem 

zagregowanym, tj. podejmującym analizę o charakterze makroekonomicznym, dokonującym 

odpowiednich ustaleń i uśrednień. Wykorzystuje się go do porównywania ze sobą krajów, 

poprzez zestawienie ich – bazując, na ustrukturyzowanych czynnikach i charakterystykach.  

Z uwagi na kompleksowy charakter czego? dobrze oddaje skatalogowane czynniki 

charakterystyczne dla odczuwania jakości życia i obiektywnej oceny jego jakości, służącej  

w efekcie do ekstrapolacji oczekiwanej satysfakcji126. 

 
126 OECD. (2019) Indeks Jakości Życia [dostęp: 16.06.2019] www.oecdbetterlifeindex.org/topics/ 
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Ciekawym głosem w dyskusji wydaje się także odniesienie do 75-letnich badań na grupie 

724 mężczyzn, przeprowadzonych przez Uniwersytet Harvarda. Celem badania było 

zdefiniowanie wpływu wyborów ludzkich na długofalową satysfakcję, zdrowie oraz szczęście 

z życia konkretnych jednostek uczestniczących w badaniu. Z pierwotnej grupy, około 60 ludzi 

ciągle żyje, uczestnicząc w badaniu. Badanie zainicjowano w 1938 roku, w Bostonie. Obecny 

dyrektor badawczy Robert Waldinger sygnalizuje, iż czynnikiem najmocniej wpływającym 

na satysfakcję z życia, jest jakość relacji społecznych, w które zaangażowana jest dana 

jednostka. 

Życie w relacjach społecznych wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, natomiast  

samotność – znacząco obniża tak jakość życia jak i subiektywne z niego zadowolenie. Ludzie 

żyjący. 

w grupach są szczęśliwsi, żyją dłużej i lepiej oceniają swoje życie. Samotność z drugiej strony 

znacznie obniża zadowolenie z życia, negatywnie wpływa na oczekiwaną jego długość, a także 

– co interesujące - negatywnie wpływa na mózg sprawiając, że szybciej traci on sprawność. 

Interesującym jest to, iż sama satysfakcja z życia, definiowana przez pryzmat, np. relacji 

międzyludzkich jest w stanie ochronić (według badań prezentowanych w materiale) ludzi przed 

negatywnymi skutkami starzenia się (np. spowalniając procesy biologiczne, zaniki pamięci, 

niwelując skutki odczuwania bólu fizycznego)127.  

Ostatnim głosem w dyskusji, przytoczonym tym razem przez jednego z amerykańskich 

biznesmanów jest wykład Grega Gianforte, biznesmana z Montany. Greg wskazuje, iż według 

niego satysfakcję z życia definiują 4 aspekty. Po pierwsze – podejmowanie wyzwań, mierzenie 

się z ciężkimi celami oraz rozwiązywanie problematycznych zagadnień – dzięki czemu 

jednostka regularnie może dowodzić swojej wartości tak przed samą sobą, jak i innymi. Drugim 

ze wspomnianych aspektów jest świadomość właściwego wykorzystania posiadanych 

umiejętności, optymalnego nimi zarządzania i doskonalenia, wskazując tym samym na 

właściwe wykorzystanie czasu, potwierdzając profesjonalizm i wiedzę ekspercką  

w określonych tematach. Trzecim aspektem jest zrozumienie swojej roli w społeczeństwie,  

w tym – zdobycie przeświadczenia o użyteczności dla innych ludzi. Greg wskazuje 

bezpośrednio, iż według niego celem życia człowieka jest „służenie, pomoc innym ludziom”, 

a realizacja tego założenia gwarantuje tak satysfakcję, jak i spełnienie. Ostatnim  

z przedstawionych przez niego punktów jest optymalizacja wspomnianego służenia innym (roli 

 
127 Robert Waldinger (2016) dostęp [16/06/2019] [w:] TED 

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_ha

ppiness/transcript?language=en#t-754771 
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służebnej) poprzez wybranie obszaru, w którym wpływ jednostki byłby największy, oferując 

relatywnie większą (lub bardziej wymaganą) pomoc. Bazując na powyższych aspektach, 

jednostka mocuje swoją użyteczność i satysfakcję w perspektywie sumy aktywności podjętych 

dla innych ludzi (np. lokalnej ludności), wzmacniając ją potwierdzeniem osobistej sprawności 

(poprzez realizację bardziej skomplikowanych celów), a także własnych umiejętności 

(znajdując właściwe zastosowanie dla swoich stron silnych)128. 

Podsumowanie – Satysfakcja z Życia 

Tematyka satysfakcji z życia w sposób zauważalny wiąże się z analizowanym tematem. 

Satysfakcja zarówno wpływa na subiektywną sferę odczuwania zadowolenia z obecnej  

i przeszłej sytuacji, z kierunku, w którym życie zmierza, jak i definiuje nastroje przed kolejnymi 

jego etapami. Satysfakcja z życia jest więc wypadkową czynników egzogenicznych 

(obiektywnych) – charakteryzowanych jako czynniki otoczenia, standardów życia, płacy, 

pracy, roli pełnionej tak w społeczeństwie jak i w życiu innych ludzi, a także warunków życia 

(mieszkaniowych) czy nawet aspektów poruszających zaangażowanie społeczne lub polityczne 

jednostki. Zgodnie z katalogiem czynników egzogenicznych wpływ na satysfakcję jednostki 

mają dobre, mierzalne warunki życia oferowane przez państwo i społeczeństwo – a więc 

aspekty, które mogą zostać usprawnione na drodze rozwoju gospodarczego. Drugą stroną 

medalu są czynniki endogeniczne (subiektywne) – nawiązujące do grupy uczuć, emocji  

i przeżyć oraz interpretacji podejmowanych przez jednostkę, a odnoszące się do wydarzeń 

towarzyszących codzienności. To forma interpretacji jednostki, modyfikowana jej 

wewnętrznymi przemyśleniami, które niekoniecznie muszą mieć umocowanie w świecie 

zewnętrznym. To także wartościowanie czynników trudnych do zmierzenia – jakości i siły 

relacji międzyludzkich, stopnia zażyłości, zaufania oraz oddania. Sama satysfakcja z życia 

wpływa w sposób bezpośredni na zaangażowanie jednostki, jej morale czy wydajność. 

Prezentuje jej chęć i wolę do „przeżywania”, samodoskonalenia oraz podejmowania 

aktywności na rynku pracy czy w życiu prywatnym. Utrzymanie i dbanie o wspomnianą 

satysfakcję wydaje się więc kluczowym czynnikiem w długofalowej konstrukcji stabilizacji 

osobistej, a także zawodowej w zakładzie pracy. 

  

 
128 Greg Gianforte (2017) data dostępu [16.06.2019] [w:] TED https://www.youtube.com/watch?v=H7Mctx-

W7oE 
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Samoocena/Ocena własnego życia 

Problematyka samooceny jako wyrazu jednostkowej refleksji stanowi istotny punkt  

w dyskusjach z obszaru psychologii poznawczej. Osobnik decydując się na podjęcie rozmyślań 

dotyczących własnej sytuacji życiowej, prezentowanych postaw czy podejmowanych decyzji 

skupia się na niełatwym obszarze samokrytycznego wartościowania wyborów oraz zachowań, 

które prezentuje.  

 

Samoocena w przeciwieństwie do równie subiektywnej analizy satysfakcji dotyczy nie tyle 

statusu życia uzyskanego przez jednostkę, jako zbioru efektów podejmowanych przez nią 

działań, a osobistej analizy przymiotów samego osobnika, oczyma wspomnianej osoby. Obraz 

będący efektem takich rozważań wpływa na świadomość jednostki i jej otoczenia oraz 

integralność ze światem ją otaczającym, w sposób zauważalny kształtując także profil 

pracowniczy – potencjał zawodowy, zdolność do podejmowania decyzji oraz pewność siebie 

w sytuacjach kryzysowych. 

 

Tabela 7. Zestawienie modelu samooceny/oceny własnego życia 

Typ klasyfikacji Odwoładnia 

Modele Socjologiczne Marcus, Kitayama 

Cai, Brown, Deng, Oakes 

Modele Psychologiczne Rosenberg, Branden, Reasoner, Gilovich, 

Tesser, Kozielecki, Reykowski, Góralewska-

Słońska 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Rozważania na jej temat należy rozpocząć od definicji samooceny, która – co interesujące, 

utożsamiana jest z odmiennymi przymiotami czy charakterystykami, w zależności od osadzenia 

kulturowego i społecznego. Dla kultury zachodniej (Europa oraz Stany Zjednoczone) – rozumie 

się ją przez niezależność, autonomię, poczucie własnej wartości, siły i użyteczności. Wiąże się 

to z silnym podkreśleniem roli indywidualizmu w ramach kultury Europejskiej, co ma swoje 
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bezpośrednie implikacje w modelu zrozumienia, definicji poprawnej samooceny wśród 

obywateli wywodzącej się ze wskazanych kręgów129.  

 

Alternatywnym modelem, opartym nie o samodzielność i indywidualizm a współdziałanie, jest 

ten charakteryzujący kultury kolektywne. Do wspomnianego kręgu należą głównie kraje 

pochodzące z obszaru Azji oraz Ameryki Łacińskiej. Intrygującymi są wyniki badań 

przeprowadzonych przez Caia, Browna, Denga oraz Oakes, wskazujące na znacznie niższą 

samoocenę wśród obywateli wspomnianych kultur kolektywnych (tu: Chin), w porównaniu do 

ich kolegów ze Stanów Zjednoczonych. Indywidualizm i silna potrzeba osiągnięć zdają się więc 

mieć bezpośredni wpływ na określanie własnej wartości, definiowanie osobistych planów, 

celów i przeświadczenie o zdolności (tak fizycznej jak i umysłowej) do realizacji założonych 

zadań. Indywidualiści z zachodu sprawiają wrażenie bardziej pewnych tego, co robią – 

a bazując na konstrukcji pracy (tj. każdy walczy o swój sukces) – zmuszeni są utrzymywać 

samozadowolenie na wysokim poziomie, niezbędnym do utrzymania kursu zawodowego 

i osobistego130. 

Podejmując temat ze strony teoretycznej, skupiając się na teorii - samoocena postrzegana jest 

oraz identyfikowana w literaturze na różny sposób. Definiując ją najczęściej mówi się jednak 

o pozytywnym wartościowaniu swojej własnej osoby opartym tylko o opinię jednostki 

dotyczącą niej samej131.  

 

Często porusza się także temat jej wpływu na działanie jednostki, w tym przede wszystkim 

na wzmocnienie wiary we własne zdolności, umiejętności – oraz motywację do podejmowania 

działań czy samodoskonalenia, a także kwestię roli samooceny jako czynnika odpowiadającego 

za szczęście, pewność siebie i szacunek do własnej osoby132.  

 

Współcześnie definicję samooceny starano się dostosować i rozszerzyć, tak aby oddawała istotę 

dynamiki obecnych czasów, skupionych na realizacji poszczególnych zadań, zorientowanych 

na cel. We współczesnej teorii samoocena, prócz wskazanych czynników odwołujących się 

 
129 Marcus, H.R. and Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, motivation and 

emotion. Psychological Review, 98, (s. 224- 253). 
130 Cai, H., Brown, J. D., Deng, C. and Oakes, M. A. (2007). Self-esteem and culture: Differences in cognitive 

self-evaluations or affective self-regard. [w:] Asian Journal of Social Psychology, 10, (s. 162-170). 
131 Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self- image. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
132 Branden, N. (1969). The psychology of self-esteem. New York: Bantam. 
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do zadowolenia z siebie, wskazuje na zdolność jednostki do pokonywania codziennych 

wyzwań, a także jej przekonanie o wartości i zdolności do bycia szczęśliwym133.  

Zazwyczaj teoria skupia się na wybranych momentach w życiu jednostki (w przeciwieństwie 

do satysfakcji, która jest formą podsumowania). Aczkolwiek także i w tym przypadku 

samoocenę rozumieć można jako poszczególny przymiot, cechę lub charakterystykę – będącą 

czynnikiem trwałym i względnie stabilnym w dłuższej perspektywie, ale także jako status czy 

stan, skupiony i zorientowany przyczynowo na wydarzenia z którym wiązał się silny ładunek 

emocjonalny. Wspomniane wydarzenie może być rekurencyjne (np. praca, wywiadówka bądź 

ocena okresowa) – powodując powracający spadek oceny własnej wartości. We wskazanym 

przykładzie także mówimy o punktowym (tj. bodźcowym) ujęciu samooceny134.  

 

Warto wspomnieć o jednym z bardziej interesujących podejść do definicji samooceny – 

koncepcji zasobowej. Idea opiera się o interpretację samooceny jako zasobu osobistego, który 

jednostka może gromadzić, tracić oraz pożytkować w trakcie interakcji z otoczeniem (np. 

limitując rozbieżności, redukując negatywne efekty wpływające na osobnika). Zgodnie ze 

wspomnianą teorią (opierającą się o te same założenia, co teoria zachowania zasobów) – 

jednostka w długim czasie dąży do maksymalizacji wszystkich zasobów, w tym „wysokiej 

samooceny”, tak, by w krótkim okresie rozsądnie gospodarować nim na poziomie 

operacyjnym135.  

 

Samoocenę można postrzegać wielowymiarowo. Przekłada się ona na analizę oraz wyobrażenia 

aspektów powiązanych zarówno ze sferą materialną (czynników zewnętrznych, takich jak 

wygląd czy zdrowie), czynnikami osobowościowymi, niematerialnymi (uwzględniając 

umiejętności i zdolności konkretnej jednostki, jej intelekt, dojrzałość emocjonalną), jak i sferą 

społeczną (gdzie analizie podlegają przede wszystkim relacje z najbliższą rodziną oraz kręgami 

znajomych, przyjaciół czy kolegów z pracy). 

 

Co istotne, samoocena, wartościowanie własnej osoby czy opinia na swój temat, zwykle ma 

źródło tak w czynnikach wewnętrznych (opartych o przemyślenia jednostki, jej przeżycia, 

doświadczenia i rozważania), jak i czynnikach zewnętrznych (tj. źródłem samooceny może być 

 
133 Reasoner, R. (2005). The true meaning of self-esteem. [w:] The International Council for self-esteem. 
134 Gilovich, T., Keltner, D. and Nisbett, R. (2006). Social psychology. New York: Norton and Company. 
135 Tesser, Abraham. 1988. “oward a Self-Evaluation Maintenance Model of Social Behavior [w:] Advances in 

Experimental Social Psychology (s. 181–227).  
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opinia innych na temat jednostki, co determinuje jej własne odczucia). Efektem rozbicia często 

może być dysonans poznawczy, mający swoje źródło w różnicy pomiędzy oceną jednostki na 

swój temat, a tym, co mówią o niej inni136.  

 

Skupiając się na bardziej szczegółowym rozróżnieniu, zbudować można szczegółowy katalog 

potencjalnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, charakterystyczny dla większości 

jednostkowych interpretacji. Do grupy czynników wewnętrznych zaliczyć więc można: 

doświadczenie jednostki (sukcesy i porażki, wzmacniające bądź osłabiające określone 

postawy), wykorzystanie wzorców, autorytetów lub przykładów (przyjmowanych przez 

jednostkę, asymilowanych z jej własnymi poglądami lub spostrzeżeniami), zestawienie własnej 

potrzeby osiągnięć (aspiracji) ze zdolnościami, możliwościami, egzekucja i realizacja 

założonych celów oraz, co ciekawe – grupa przeżyć, spostrzeżeń i emocji aktualnie 

oddziałujących na jednostkę (tj. np. wzburzenie emocjonalne). Z drugiej strony, do katalogu 

czynników zewnętrznych włączyć można następujące aspekty: opinie wyrażane przez innych 

ludzi (zdanie podmiotów zewnętrznych – z bliższych i dalszych kręgów znajomych), silne 

uczucia wyrażane przez osoby bliskie (istotne) – w tym miłość, przyjaźń lub akceptacja, 

związki społeczne i rodzinne, zrozumienie społeczne i przynależność do grup, aspekty 

determinujące sytuację społeczno-ekonomiczną (w tym pozycja jednostki w pracy 

i społeczeństwie, zasobność i majętność), a także status społeczno-ekonomiczny osiągany 

przez innych ludzi (z założenia człowiek czuje się lepiej, jeżeli wyróżnia się na tle innych, 

a wspomniana różnica jest zauważalna i statystycznie istotna)137. 

 

Kontynuując temat czynników wewnętrznych, warto podkreślić istotny aspekt – nie zawsze 

ocena jednostki jest pozytywna. Często przecenienie lub niedocenienie ma związek z doborem 

niewłaściwej metodologii oceny przez jednostkę, bądź nieuwzględnieniem określonych 

czynników, stanowiących punkt odniesienia. Według niektórych badaczy, u źródeł samooceny 

leży także zestawienie podejmowane przez jednostkę, porównujące jej aspirację, potrzeby i cele 

z realnymi osiągnięciami, które udało się jej zrealizować138.  

 

 
136 Por. Reykowski, J. (1992) Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość, Warszawa (s. 166-171). 
137 Góralewska-Słońska, A. (2011) Poczucie własnej wartości jako potencjał jednostki [w:] Problemy 

Profesjologii nr 2 (s.100). 
138 Maciejewska J., Durda M. (2002), Samoocena pracy nauczyciela, czy warto podejmować diagnozy [w:] 

Nowe w szkole, nr 4. 
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Kolejną z teorii dotyczącą dysonansu w obszarze samooceny (w tym niskiej), jest umocowanie 

jej w nieracjonalnych, nieobiektywnych czynnikach, które zaburzają pogląd jednostki na 

określoną sytuację. Ma to związek z czynnościami czysto operacyjnymi, gdy to osobnik 

decydując się na określoną aktywność przecenia własne możliwości, w stosunku do wymagań 

samego zadania. W konsekwencji sprawia to, że jednostka np. ponosi klęskę, co przekłada się 

na spadek jej samooceny i zmianę nastawienia do podobnych aktywności w przyszłości. W tym 

ujęciu samoocena jest więc dynamiczną relacją pomiędzy kombinacją różnych zadań oraz 

wyzwań, przed którymi staje osobnik, a posiadanymi przez niego kompetencjami, 

umiejętnościami czy predyspozycjami. Efektem czego może być samoocena zawyżona 

(tj. jednostka charakteryzuje się bezkrytycyzmem wobec swojego potencjału) lub zaniżona 

(tj. jednostka zaniża swój potencjał wobec stawianych przez nią zadań)139. 

Oba typy samooceny w sposób bezpośredni definiują oś relacji jednostki z otoczeniem a także 

z nią samą. Skutki te natomiast mają zwykle charakter negatywny, zaburzając status relacji. 

Dla zaniżonej samooceny mówi się przede wszystkim o braku motywacji jednostki 

do podejmowania aktywności w życiu osobistym i zawodowym (jednostka nie widzi celu), 

negatywnych emocjach, które towarzyszą osobnikowi na co dzień, problemach z decyzyjnością 

i asertywnością, skrajnym i nieuzasadnionym perfekcjonizmem, służącym do 

rekompensowania sobie ubytków ze sfery psychicznej, brakiem szczęścia, zadowolenia z życia 

i spełnienia. Z drugiej strony, zawyżona samoocena skłania do podejmowania działalności 

przekraczających obiektywne zdolności konkretnej jednostki, budowania przeświadczenia 

o nieomylności, nieuzasadnionej pewności siebie, wyzbyciu się przez jednostkę pokory, do 

preferowania postaw o charakterze roszczeniowym oraz do podejmowania działań 

o charakterze autorytarnym, wrogim i pogardliwym wobec innych140. 

Jednostka w przypadku dysonansu często stara się zmierzać ku wyrównaniu statusu, 

podejmując aktywności, których celem jest zredukowanie nieprzyjemnego przeświadczenia. 

Sytuacja ta ma miejsce przede wszystkim w przypadku zaniżonej samooceny, którą jednostka 

musi sobie w jakiś sposób zrekompensować. Niestety w sytuacjach, gdy jednostka cechuje się 

niską samooceną, zdolności percepcyjne i poznawcze odczuwają skutki wspomnianego stanu. 

Wpływa to bezpośrednio na wachlarz dostępnych i akceptowalnych działań, które wspomniany 

osobnik podejmuje zważywszy na jego obecne możliwości. Są to na ogół działania 

o charakterze konformistycznym, pasywnym bądź unikowym, prowadzące do utrzymania 

 
139 Maciejewska T. (1974), Samoocena dziecka [w:] Życie szkoły, nr 12. 
140 Góralewska-Słońska, A. (2011) Poczucie własnej wartości jako potencjał jednostki [w:] Problemy 

Profesjologii nr 2 (s.100-108). 
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statusu quo bądź polepszenia wizerunku osobnika w grupie. W danym przypadku jednostka 

może zdecydować się na wybór aktywności negatywnie na nią oddziałujących, takich jak 

poniższe141: 

1. Próba dopasowania się do otoczenia, w tym szereg działań konformistycznych często 

także sprzecznych z katalogiem wartości konkretnej jednostki. 

2. Radykalna potrzeba realizacji osiągnięć, w tym dążenie do budowy zauważalnej 

kolekcji, często kosztem motywacji, energii lub zdrowia. 

3. Zaspokajanie potrzeb innych jednostek kosztem własnego zdrowia i energii w celu 

uzyskania ich aprobaty, szacunku bądź sympatii. 

4. Szeroka gama zachowań unikowych, w tym unikaniu sytuacji stresowych, 

ewaluacyjnych oraz reagowanie na nie zaparciem, stresem, agresją bądź negacją. 

Alternatywnie jednostki mogą podejmować także działania na poziomie poznawczym, mając 

na celu zmianę lub zmodyfikowanie komunikatów płynących z otoczenia (tj. nie zmianę źródła, 

ale sposobu interpretacji bądź odbioru komunikatu) bądź nakładając filtry zaburzające przekaz 

informacji142.  

Ludzie dla poprawy samooceny często porównują się z gorszymi od siebie wykorzystując 

regułę kontrastu. Dzięki takiemu zestawieniu cechy osobowości lub cechy fizyczne na ogół 

stanowiące mankament mają szanse na pozytywne wyróżnienie się na tle punktu odniesienia, 

poprawiając tym samym poczucie własnej wartości (w myśl zasady: nie jestem 

najgorsza/najgorszy)143. 

Dodatkowo wśród popularnych metod wykorzystywanych (o nienegatywnym charakterze) 

są wszelkie próby podejmowane przez jednostki do ograniczenia źródeł negatywnych 

komunikatów (np. poprzez kontakt jedynie z ludźmi charakteryzującymi się sympatią 

i wsparciem wobec jednostki)144. 

Wymienione czynniki w przeciwieństwie do aspektów klasyfikowanych w pierwszej grupie 

(tj. aktywności deprecjonujących) skupiają się przede wszystkim na próbie manipulacji 

komunikatem, atrybucji oraz na mechanizmach racjonalizacji. Jednostki wybierające te formy 

 
141 Góralewska-Słońska, A. (2011) Poczucie własnej wartości jako potencjał jednostki [w:] Problemy 

Profesjologii nr 2 (s.110-114). 
142 Rosenberg , M., Turner, R. (1990). The Self-Concept: Social Product and Social Force [w:] Social 

Psychology: Sociological Perspectives (s. 593–624). 
143 Snow, D., Leon, A. (1992). Down on Their Luck: A Study of Homeless People. University of California 

Press. 
144 Epstein, S., Morling, B.. (1995). Is the Self Motivated To Do More Than Enhance and/or Verify Itself? [w:] 

Efficacy, Agency, and Self-Esteem (s. 9–29). 
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przeciwdziałania nie ponoszą długofalowych kosztów wynikających ze sprzeczności 

podejmowanych akcji z wyznawanymi zasadami moralnymi czy osobistymi. 

Tematyka samooceny bardzo często podejmowana jest również przy okazji dyskusji o teorii 

zarządzania. Odpowiednie wartościowanie jednostki, z teoretycznego punktu widzenia 

przekłada się na zachowanie istotnych aspektów, takich jak pewność siebie, determinacja, 

przeświadczenie o swojej racji i konsekwencja w realizowaniu zadań, celów czy misji 

przeznaczonych pracownikowi. Cechy te są pożądane i oczekiwane szczególnie wśród zasobów 

ludzkich w przedsiębiorstwach świata zachodniego (co nawiązuje bezpośrednio do typu kultury 

kapitalizmu określonego i zdefiniowanego na początku rozdziału). W dzisiejszych czasach 

poszukuje się pracowników samodzielnych, czyli takich, którym nie patrzy się na ręce, a także 

takich, którzy w sposób odpowiedzialni realizować będą stawiane przez nich zadania. 

Wspomniane preferencje pracodawców doprowadziły do wyraźnej polaryzacji profili 

kandydatów składających CV na określone grupy stanowisk. Spowodowały także 

wykształcenie mylnych praktyk czy reakcji, niewłaściwie interpretując założenia stojące 

u podstaw zalet poprawnej samooceny u pracownika. Te z kolei skutkowały wykształceniu się 

czterech błędnych wniosków, kształtujących kariery w XXI wieku, są to:  

1. Uznanie za wyniki akceptowalne tylko tych, które są najwyższymi możliwymi do 

dostarczenia przez konkretnego pracownika. Kształtowanie kultury organizacyjnej 

wokół wspomnianych założeń przyspiesza wypalenie zawodowe i obniża długofalową 

wydajność zespołu, który to nie mogąc utrzymać tempa traci przeświadczenie 

o własnych kompetencjach. 

2. Wykorzystywanie benchmarkingu wewnętrznego dla poprawy samooceny bądź 

definicji swojej roli w organizacji. Praktycy biznesu podejmują dyskusję z tezą 

dotyczącą skuteczności długofalowej benchmarkingu pracowniczego (wewnętrznego), 

a przede wszystkim bezpośredniego kopiowania procesów operacyjnych realizowanych 

przez „przodowników” w dziale bądź firmie. Model równania w górę w średnim okresie 

czasu może być efektywny, jednak w długim prowadzi do przemęczenia i znużenia 

pracowników objętych programem. Zazwyczaj skutkuje to zmianą podmiotu 

odwoławczego i równaniem się w dół, co zaniża motywację i chęć rozwoju pracownika. 

3. Perfekcjonizm operacyjny służy organizacji– definiowany jako standardowa, jedyna 

właściwa ścieżka realizacji procesu. Z uwagi na dynamizm gospodarki perfekcjonizm 

operacyjny powiązany z wyuczonym, odtwórczym działaniem naraża na ryzyko samą 

firmę (brak dostosowania, działania w sytuacji braku zastosowania reguł czy procedur) 

oraz pracowników, kreując w nich rutynowe i powtarzalne podejście do obowiązków.  
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4. Orientacja zawodowa wokół najbardziej wymagających zadań, wyzwań skutkuje 

podniesieniem efektywności. Model koncentracji na najtrudniejszych zadaniach 

i wykorzystania ich za punkt odniesienia sprawia (lub sprawić może), iż jednostka 

przewartościowuje konkretne obowiązki (np. nadając im rangę trudnych), skupiając się 

na części planistycznej zamiast operacyjnej (czyli – zaburzając proporcję samej pracy). 

Sama orientacja, według autorów, nawiązuje do archaicznego modelu wiążącego pracę 

z powinnością (np. cele sprzedażowe), uniemożliwiając jednostce realizację własnych 

celów, założeń poprzez pracę. Stąd też ciężar powinien zostać położony na zbudowaniu 

mostu pomiędzy wymaganiami firmy, a oczekiwaniami pracownika, by ten realizując 

swoje obowiązki mógł spełniać osobiste cele (np. rozwój osobisty).  

Podsumowanie – Samoocena oraz Ocena Życia 

Samoocena jest sądem wartościującym, osobistą refleksją jednostki na temat jej samej. To 

aspekt mający swoje podłoże w sferze zarówno relacji międzyludzkich, komunikatach 

otrzymywanych przez innych ludzi, konstrukcji relacji w grupie, jak i w mechanizmach 

poznawczych – przede wszystkim interpretacjach, przemyśleniach i racjonalizacjach 

dokonywanych przez samą osobę. W związku z powyższym samoocenę na ogół definiuje się 

jako wypadkową wymienionych aspektów – czynników egzogenicznych (tj. sprzężeń 

zwrotnych z otoczenia) oraz endogenicznych (osobistych refleksji.  

 

Samoocena w sposób bezpośredni przekłada się na funkcjonowanie danej jednostki, wpływając 

na jej morale, potrzebę osiągnięć, potrzebę wspólnotowości, przeświadczenie o własnej 

wartości i wyjątkowości. Z uwagi na tak kompleksowe związki z aspektami psychologicznymi 

oraz kształtującymi nastrój jest to też jeden z bardziej istotnych punktów, na którego 

utrzymaniu zależy tak pracodawcy jak i samemu pracownikowi. 

 

Z uwagi na powszechną różnorodność charakterów, realizowanych celów i podejmowanych 

decyzji – jednostki mogą zarządzać swoim samopoczuciem jak zasobem – gromadząc go 

(np. wzmacniając, poprawiając samoocenę sukcesami w pracy, życiu osobistym czy hobby) 

oraz pożytkując w sytuacjach uzasadnionych społecznie (np. porażka zawodowa lub osobista). 

Ludziom dostępny jest wachlarz aktywności pomagających realizować wspomniany cel 

kosztem siebie lub najbliższego otoczenia (np. poświęcenie na rzecz grupy, konformizm, 

przedkładanie priorytetów i celów innych nad własne) lub przy wykorzystaniu mechanizmów 
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racjonalizacji i atrybucji. Na ogół dla jednostki druga grupa aktywności uważana jest za mniej 

szkodliwą. 

Samoocena pełni istotną składową w zrozumieniu motywacji pracowniczej oraz definicji 

profilu zawodowego niezależnie od pełnionej funkcji czy przynależności do sektora.  
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Analiza Transakcyjna 

Analiza transakcyjna jest koncepcją zaproponowaną przez Erica Berna, zakładającą, 

że funkcjonowanie jednostki, zbiór zachowań społecznych, reakcji i postaw przez nią 

prezentowanych ma bezpośredni związek ze stanem umysłu przez niego przyjmowanym, 

zwanym też stanem ego. Wspomniany stan natomiast definiowany jest jako spójny zestaw 

odczuć targających jednostką albo zestaw wzorców jej zachowania. Podążając za trzecią 

koncepcją – koherentny system emocji oraz odczuć determinujących oraz motywujących do 

podejmowania określonych wzorców w zachowaniu czy reakcji na osoby postronne. Trzeci 

model zdaje się najpełniejszy oraz wykorzystany przez samego Erica Berna jako podstawa jego 

teorii145. 

 

Co istotne prócz teoretycznej części, determinującej podział stanów ego, Analiza Transakcyjna 

zajmuje istotne miejsce w badaniu oraz definicji postaw pomiędzy rozmówcami, starając się 

określić zachodzące między nimi relacje oraz związki. Z uwagi na powyższe stanowi istotny 

punkt odniesienia także w dorobku nauki o komunikacji społecznej, pełniąc funkcję osobnej 

teorii. Bazując na powyższych założeniach oraz istotnym wkładzie wspomnianej nauki 

w dorobek zarządzania, podjęcie tematu analizy transakcyjnej ma na celu zrozumienie 

zależności panujących pomiędzy jednostkami w ramach organizacji oraz poza nią (np. 

w relacjach o charakterze B2B, w negocjacjach czy wystąpieniach publicznych). 

 

Analiza Transakcyjna w sferze komunikacji porusza przede wszystkim aspekty postaw 

i zachowań przyjmowanych przez rozmówców. Z uwagi na swoją konstrukcję zakłada iż 

definiować oni mogą swoje strategie odwołując się do pewnych wzorców, archetypów 

charakteryzujących postawy dziecka (roszczeniowe, bazujące na emocjach, przeżyciach, 

uczuciach i intuicji), rodzica (normatywne, bazujące na odpowiedzialności, panujących 

regułach, zasadach) oraz dorosłego (bazującego na zdrowym rozsądku, racjonalności oraz 

pragnieniu kompromisu). Model zakłada, iż dzięki odpowiedniemu doborowi komunikatów, 

rozmówcy zwracać mogą się do alternatywnej części ego swojego rozmówcy. Tak dobierane 

komunikaty, co za tym idzie realizują różnorodne cele – poza samą chęcią uzyskania 

kompromisu bądź przewagi w dyskusji, poprzez eskalację konfliktu do wywołania 

w interlokutorze wzburzenia, pobudzenia lub innych, pozytywnych bądź negatywnych emocji 

 
145 Berne, Eric. (1996). Principles of transactional analysis. Indian journal of psychiatry. 38. (s. 154). 
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w zależności od obranej strategii. Szczegóły dotyczące typów relacji oraz zależności między 

nimi opisane zostały w części trzeciej niniejszego rozdziału146. 

Teoria zakłada występowanie trzech głównych stanów ego determinujących zachowanie 

jednostki. Co do zasady, odzwierciedlają one społeczne relacje występujące pomiędzy ludźmi 

żyjącymi w podobnych kręgach kulturowych, powiązane z ich rozwojem, dojrzewaniem – 

a także płynącym z tego doświadczeniem i zmianą narracji w wysyłanych komunikatach. Ich 

różnorodność wynika z tego, iż człowiek jest według Berna zbiorem dziesiątek momentów, 

przeżyć i odczuć kształtujących – różnorodnych odczuć, przygód, kształtujących każdą 

z jednostek odmiennie, osobiście. Pomimo jednak wspomnianej unikatowości ogół zachowań 

i ich wzorców jest społecznie porównywalny i spójny, a przez co możliwy do interpretacji 

i zrozumienia. Analiza transakcyjna nadaje więc ramy interpretacyjne wobec przyjmowanych 

przez ludzi postaw oraz ich ról w ramach dyskusji147. 

 

Osią rozważań Berna była analiza zachowań ludzkich – w tym ich reakcji, przyjmowanej 

retoryki, dominujących uczyć czy emocji, w odmiennych sytuacjach wymagających kontaktu 

międzyludzkiego. Podczas analizy zauważył on iż dokładnie Ci sami ludzie, czując się inaczej 

(np. reagując w inny sposób – atakiem lub pasywnie) w różnych sytuacjach potrafią 

odpowiadać w inny sposób, przyjmują inną postawę ciała oraz inny ton. Skupiając się na 

wspomnianych aspektach, z czasem był w stanie wyodrębnić względnie stabilne wzorce będące 

sumą czynników jak uczucia, reakcje, doświadczenia, cele oraz ekspresja oraz poddając je 

analizie i definiując ramy reakcji pomiędzy nimi148.  

 

W swoich założeniach Analiza Transakcyjna nosi znamiona podobieństwa do podstawy teorii 

psychoanalizy, zapoczątkowanej przez Zygmunta Freuda, a szczególnie do jego modelu 

opartego o trzy składniki osobowości - Ego, Id oraz Superego. Przyglądając się obu modelom 

można dostrzec podobne role czy konfliktu, występujące tak pomiędzy składnikami struktury 

(wewnątrz człowieka) w propozycji Freuda (np. konflikt pomiędzy Superego, a ID)149  

jak i ramą relacji społecznych w pracach Berne (np. konflikt rodzica z dzieckiem).  

Co do zasady, zaobserwować można podobne funkcje pełnione przez wskazane poniżej pary: 

 
146 Berne, E. (2007) W co grają ludzie (s.22-23). 
147 Maria Pancinha Costa, J. (2018). About Sensations, Emotions and Feelings: A Contribution to the Theoretical 

Basis of Transactional Analysis [w:] International Journal of Transactional Analysis Research & Practice. 9.  

(s.43-51). 
148 Berne, E. (2007) W co grają ludzie (s.14-16). 
149 Riviere, J.(1927) The Ego and the Id [w:] Hogarth Press and Institute of Psycho-Analysis. (s. 88). 
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• Ego-Dorosły, realizując role kontrolne, racjonalne, oparte o czynniki mierzalne 

pochodzące ze świata otaczającego jednostkę. Definiuje także rozsądkowe podejście 

osobnika ze szczególnym uwzględnieniem racjonalizacji podejmowanych przez niego 

zadań bądź decyzji oraz formą kontroli nad pozostałymi składowymi osobowości 

(w psychoanalizie) oraz w komunikacji międzyludzkiej (w analizie transakcyjnej). 

W psychoanalizie pełni funkcję kontrolną i balansującą w konflikcie pomiędzy ID, 

a Superego, w analizie transakcyjnej natomiast stanowi punkt odniesienia (często 

zażegnujący konflikty), podczas komunikacji w relacji rodzic-dziecko. 

• ID-Dziecko – para odnosząca się do chaotycznej strony popędów, pragnień, ekspresji, 

pierwotnych potrzeb czy instynktów. Kapryśna część osobowości dążąca 

do maksymalizacji przyjemności i pozytywnych doznań oraz skrajnej minimalizacji 

przykrości, negatywnych odczuć czy efektów świata zewnętrznego. W danej 

postawie/stanie charakterystycznym jest także egoizm i często, niemalże anarchistyczna 

oś zachowania. 

• Superego-Rodzic - jest ostatnią parą skoncentrowaną przede wszystkim na budowie 

oraz utrzymaniu stabilnego modelu zachowania w oparciu o zestawy norm, standardów 

oraz zasad kierujących daną grupą czy społeczeństwem. Tak w jednym, jak i drugim 

modelu postawa asymiluje zachowania wzorcowe w oparciu o relacje społeczne na 

różnych płaszczyznach (np. dziecko-rodzic). Ze społecznego punktu widzenia jest więc 

to model, dynamiczny (tj. kolejne pokolenia determinowane są płynnymi procesami 

socjalizacji, budując odmienne zestawy norm czy praw). 

 

Pomimo osadzenia w innych sferach podobnych dziedzin, oba modele charakteryzują bardzo 

zbliżone założenia początkowe oraz warunki bazowe. Psychoanaliza oraz Analiza 

Transakcyjna bazują na koncepcji konfliktu pomiędzy dwoma przeciwstawnymi wobec sobie 

stanami ego, bądź częściami struktury osobowości, z trzecią charakterystyką, starającą się 

balansować i łagodzić skutki eskalacji wspomnianej rywalizacji. Różnica natomiast polega na 

koncentracji czy definicji stron, gdzie ujęcie Freuda opisuje konflikt wewnętrzny, natomiast 

Berne koncentruje się na relacjach i płynących z nich konsekwencji. Co do zasady, 

wyodrębnione stany bądź charakterystyki prezentują podobne strony ludzkiej osobowości czy 

wzorców zachowania. 
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Dziecko lub ID, skupiają się na emocjach, zachowaniu impulsywnym i spontanicznym. 

Superego bądź Rodzic, odnoszą się do powszechnie szanowanych i przestrzeganych ram 

zachowań, zwanych normami bądź prawami, skłaniając się nierzadko ku konformizmowi. 

W końcu Ego lub Dorosły pełnią rolę racjonalnego strażnika, bazującego na empiryce, 

opierającego się o aspekty rzeczywiste i mierzalne, stawiając za cel uspokojenie powyższego 

konfliktu. 

Stany Ego 

Powracając do tematu Analizy Transakcyjnej, w niniejszej pracy wprowadzono już katalogi 

głównych stanów ego, którymi są: rodzic, dorosły oraz dziecko. Ponadto, każdy 

z wymienionych stanów, podlega dalszej klasyfikacji, w zależności od społecznie pełnionej roli 

bądź postawy.  

Identyfikacja postaw może zostać przeprowadzona przy zastosowaniu analizy strukturalnej, 

odnoszącej się przede wszystkim do hierarchii i zależności pomiędzy stanami, oraz 

funkcjonalnej, dotykającej obszaru pełnionej roli czy postawy, charakteryzującej ramy 

zachowania konkretnej jednostki. 

 

Odwołując się do analizy strukturalnej: 

 

Rodzic, co do zasady definiuje zbiór postaw, uczuć i myśli wykształconych na etapie 

wczesnego dojrzewania odpowiadających za zachowania automatyczne, bezrefleksyjne 

i zapożyczone od prawnych opiekunów bądź rodziców150.  

Preferowane przez niego działania identyfikuje się zazwyczaj z wyuczoną koncepcją 

funkcjonowania w społeczeństwie i życiu, bazującą na sprawdzonych, niekoniecznie 

właściwych schematach, utrwalonych w pamięci jednostki151. 

Jego rolą jest definicja lub implementacja koherentnego kodeksu wartości oraz norm czy 

zachowań, którym podlega dana jednostka. Rodzic odpowiada za określenie powinności 

(w tym np. zakazów, nakazów) danej jednostki wynikającej czy to z egzogenicznych („muszę, 

gdyż każą”) czy endogenicznych („muszę, gdyż powinienem”) czynników. Jako 

komplementarny stan ego, tak podjęta decyzja zwalnia wewnętrznego dorosłego 

z energochłonnej analizy, automatyzując podejmowana działania czy aktywności. W związku 

 
150 Jagiela, J. (2012). Rodzic [w:] Słownik Analizy Transakcyjnej. 
151 Jagiela, J. (2016). Edukacyjna Analiza Transakcyjna w kilku odsłonach (s. 22-48). 
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z powyższym pełni ona istotną rolę, wspierającą tak sam etap rodzicielstwa w życiu społecznym 

(Eric Berne wskazuje na istnienie badań potwierdzających, iż braki w kompletności rodziny na 

etapie wczesnego dojrzewania w sposób bezpośredni przedkładają się na ułomności powiązane 

z samodzielnym rodzicielstwem), jak i jest bezpośrednim wsparciem mechanizmów 

zarządzania własnym życiem, poprzez sprawną egzekucję wyborów o charakterze 

powtarzalnym, normatywnym i rutynowym152. 

 

Dorosły, jest stanem racjonalnej koegzystencji ze światem nas otaczającym. Zawiera grupy 

procedur, strategii oraz modeli podejmowania decyzji (odnosząc się do metodologii 

podejmowania decyzji) ułatwiających oraz umożliwiających życie i funkcjonowanie 

w społeczeństwie. Przejście w ten stan pozwala rozwiązywać problemy wymagające 

kreatywnego lub nietypowego podejścia (tj. nie odnoszące się do standardów unormowanych 

zbiorem posiadanej wiedzy z dzieciństwa, wpojonych przez rodziców), zbierać informacje oraz 

osadzać tok rozumowania o przesłanki racjonalne, płynące z analizy świata otaczającego153.  

Dorosły odnosi się więc do rozsądku, analizy oraz kalkulacji w obszarze podejmowania decyzji 

skupiając się przede wszystkim na obiektywnym i bezstronnym (w przypadku konfliktu) 

podejściu zorientowanym na analizie danych lub informacji stanowiący podstawę 

merytoryczną danego problemu. Bazując na koncepcji analizy transakcyjnej, decyzje 

podejmowane w oparciu o dedukcje i potencjał prawdopodobieństwa (czyli nie wykształcone 

postawy przez rodziców, bądź chaotyczne odczucia dziecka), właśnie przymiotem 

dorosłego154. 

Dorosłym często nazywa się także formą, rolą czy wręcz instancją mediacyjną (np. odwołując 

się do jej roli w konflikcie rodzic-dorosły)155. 

Wskazuje, iż pozwala ona utrzymać stały kontakt z rzeczywistością, jej zrozumienie, 

przyswojenie i interpretację156. 

Postawa dorosłego cechuje się więc tak asertywnością, jak i samodzielnością, konsekwencją 

i racjonalną podstawą podejmowanych działań, rezygnując z roszczeniowego i intuicyjnego 

charakteru dziecka, czy nadopiekuńczego i kontrolnego stylu rodzica. 

 

 
152 Berne, E. (2007) W co grają ludzie (s.17-18). 
153 Szymanowska, E., Sękowska, M. (2000) Analiza Transakcyjna w Zarządzaniu (s.16). 
154 Berne, E. (2007) W co grają ludzie (s.14-16). 
155 Jagiela, J. (2016). Edukacyjna Analiza Transakcyjna w kilku odsłonach (s. 13). 
156 Jagiela, J. (2012). Dorosły [w:] Słownik Analizy Transakcyjnej (s. 49). 
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Dziecko natomiast odwołuje się przede wszystkim do pierwotnych emocji i uczuć 

towarzyszących każdej jednostce od najmłodszych jej lat. Przedstawiciele tej grupy skupiają 

się na ekspresji zachowania często kierując się uproszczoną podstawą rozumowania, działając 

impulsywnie, dynamicznie. Kolokwialnie mówi się o „płynięciu z prądem”, będąc 

lekkomyślnymi w przeżywaniu i interpretacji określonych sytuacji. Dzieci, co do zasady nie 

opierają się na dostępnych informacjach ani związkach przyczynowo- skutkowych podczas 

podejmowania decyzji, bazując tylko na emocjach i egoistycznych potrzebach157.  

Dziecko to jednak nie tylko anarchistyczny model podejmowania decyzji, zdecydowany 

sprzeciw wobec reguł czy norm panujących w konkretnej grupie lub skrajnie empiryczny model 

poznawania i odczuwania otaczającego świata. To także archetypiczny model postrzegania 

rzeczywistości, idealistyczne myślenie oraz zdolności do otwartego, nieskrępowanego ramami 

rzeczywistości świata, a co za tym płynie, wzmaga kreatywne i nieszablonowe podejście do 

rozwiązywania problemów158. 

Przeżycia i wspomnienia dziecka, determinujące i wzmacniające ten stan ego wiążą się z całym 

szeregiem pozytywnych i radosnych chwil umocowanych w błogim czasie niewinnego 

dzieciństwa, wyrażane w spontanicznych decyzjach, ale także zabawach z tamtego okresu, 

takich jak taniec, hobby sport, szeroko pojętej sztuce dzięki którym dziecko mogło 

manifestować swoją swobodę, wolność oraz ekspresję159. 

Dzieckiem kierują emocje i uczucia. Bazując na nich interpretuję rzeczywistość, będąc uparte 

w swoim sposobie myślenia. To droga emocji, stąd tak skrajnie przeciwstawna wobec postawy 

Rodzica. 

 

Jak wskazuje Eric Berne, powyższe stany ego są wobec siebie komplementarne, zasadne 

właściwie w większości sytuacji społecznych, a sama jednostka powinna przechodzić 

pomiędzy nimi do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Mowa tutaj tak o czynnikach 

i aspektach definiujących ramy komunikacji (gdzie właśnie dzięki odpowiedniemu doborowi 

i przechodzeniu pomiędzy stanami, jednostka może osiągnąć zamierzone cele, np. 

w negocjacjach czy wywieraniu wpływu.  

 

 
157 Berne, E. (2007) W co grają ludzie (s.14-16). 
158 Szymanowska, E., Sękowska, M. (2000) Analiza Transakcyjna w Zarządzaniu (s.16). 
159 Jagiela, J. (2016). Edukacyjna Analiza Transakcyjna w kilku odsłonach (s. 29). 
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Odpowiednie, płynne i naturalne przechodzenie pomiędzy stanami osobowości jest więc 

wyjątkową i użyteczną umiejętnością, której opanowanie ułatwia funkcjonowanie w życiu 

społecznym, w skomplikowanym świecie relacji międzyludzkich. Powyższe stwierdzenie 

potwierdza także zasadność wykorzystywania i funkcjonowania we wszystkich stanach ego 

danej jednostki, która to w wachlarzu postaw potrzebuje tak kreatywnego i niesztampowego 

dziecka, gotowego eksplorować nieznane dla niej wcześniej obszary rzeczywistości, albo 

czasem zrzucić niepowodzenia i porażki życiowe na grzbiet niesprawiedliwości, po prostu je 

negując. Każdy potrzebuje także rodzica, charakteryzującego się znajomością norm 

i szablonów zachowań – którego automatyzacja pewnych reakcji i funkcji redukuje 

zapotrzebowanie na energię (potrzebną przy zastosowaniu mechanizmów analitycznych). 

Dzięki rodzicowi łatwiej odnajdujemy się także w rzeczywistości – na ogół zorientowanej 

i skoncentrowanej wokół określonych prawd, czy potrzeb. Wreszcie każdy potrzebuje także 

wewnętrznego rodzica, gotowego na podjęcie analizy pozyskiwanych informacji oraz 

wyciąganie wniosków, w celu wykreowania spójnych i racjonalnych decyzji. Dzięki niemu 

utrzymujemy tak kontakt z rzeczywistością, jak i stajemy się integralną jej częścią poprzez 

rozsądne i świadome w niej funkcjonowanie. 

Rozwinięciem teorii w Analizie Transakcyjnej podnoszącej temat ze strony strukturalnej jest 

funkcjonalne ujęcie każdego ze stanów ego, Stany Funkcjonalne dookreślają podstawowe 

struktury zagadnienia, wskazując na szczegółowe postawy podejmowane przez jednostki 

w ramach określonych stanów. Dzięki temu możliwym staje się rozgraniczenie tak intencji 

jednostki przyjmującej konkretny stan, jak i archetypu jej zachowania160. 

 

W przypadku rodzica mówi się o dwóch jego formach, o Rodzicu Opiekuńczym oraz Rodzicu 

Normatywnym. Każda z form wiąże się z pozytywnymi oraz negatywnymi cechami, 

determinując jej wpływ na rozmówcę. Formy przypominają role oraz postawy przyjmowane 

przez rodziców wobec ich dzieci. 

 

Rodzic Opiekuńczy jest rolą definiującą znaczące zaangażowanie i wsparcie ofiarowane 

drugiej stronie, np. dziecku. Przejawia się daleko posuniętą troską i opieką gwarantowaną przez 

„rodzica”. To także oferowanie rad czy motywacja w konfrontacji z problemami życia 

codziennego. Z drugiej strony jest to także stawianie wyzwań, ocenianie oraz budowa kodeksu 

moralnego (np. poprzez wartościowanie i wzmacnianie zachowań dobrych, oraz ganienie 

 
160 Szymanowska, E., Sękowska, M. (2000) Analiza Transakcyjna w Zarządzaniu (s.20-25). 
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złych). Rodzic opiekuńczy stara się wykształcić zbiór oczekiwanych postaw oraz pobudzić 

ciekawość świata, aktywność oraz wiarę we własne możliwości – a co za tym idzie, podnieść 

samoocenę i odczucie własnej wartości. Ważnym jest jednak spostrzeżenie, że Rodzic 

Opiekuńczy szanuje samodzielność innych – nie przedstawia jedynych, słusznych dróg 

realizacji określonych zadań, oraz docenia i szanuje prawo innych o samostanowieniu, 

decydowaniu czy popełnianiu błędów. Skupia się na wzmacnianiu, nie kierowaniu i zawsze 

robi to, gdy jest proszony – nie przejmuje mechanizmu decyzyjnych z uwagi na sympatię czy 

nadopiekuńczość. Szanuje prawo do tak zwanej „nauki na własnych błędach”.  

 

Negatywną stroną tej postawy może być tak zwany Rodzic Ratownik, która to skupia się 

na spontanicznym i często nieuzasadnionym niesieniu pomocy innym (w tym, aktywność 

nieproszona lub niewskazana). Ta postawa wiąże się często z nadopiekuńczością bądź 

frustracją związaną z błędami popełnianymi przed podopiecznych, nieposkromionym 

perfekcjonizmem bądź protekcjonizmem. Niestety prowadzi do wzmacnianie negatywnych 

emocji lub postaw u podmiotów pomocy, np. poczucie niskiej wartości, przeświadczenie 

o braku kompetencji oraz uniemożliwia naukę na własnych błędach skutkując deprecjacją.  

 

Kolejna z postaw charakteryzującą ten stan ego jest Rodzic Normatywny. W pozytywnym 

aspekcie skupia się on przede wszystkim na ustanawianiu i definiowaniu norm, budowie 

hierarchii wartości czy systemu moralnego, który skutkować ma ustandaryzowaniem zachowań 

oraz wykształceniem odpowiednich, zdecydowanych reakcji na problemy przed którymi 

podopieczny stają w życiu. Charakteryzujący się tą postawą często stosują mechanizmy 

z obszaru zakazów, nakazów oraz bezpośrednio czy pośrednio wartościują inne postawy 

przyjmowane przez jednostki lub występujące w społeczeństwie/grupie. W tym przypadku 

charakter oraz oblicze danej postawy definiują przede wszystkim intencje rodzica. Jeżeli jego 

celem jest przystosowanie podopiecznego do realiów rzeczywistości i codzienności, 

zagwarantowanie mu bezpiecznego środowiska, w którym przyjdzie mu funkcjonować oraz 

zrozumienia otaczającego go świata, mówimy o pozytywnym obliczu rodzica normatywnego. 

Warunkiem koniecznym jest tutaj adekwatność norm do sytuacji i osoby, wobec której są one 

stawiane.  

 

Jeżeli natomiast celem jest uzyskanie lub zachowanie kontroli, zbudowanie ram narzędzi 

represyjnych bądź deprecjacyjnych często mówi się o Rodzicu Prześladowcy. Zazwyczaj 

charakter wskazanych norm ma na celu obniżyć wartość jednostki, upokorzyć ją bądź znacząco 
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ograniczyć jej swobodę. Co istotne, normy przekazywane przez Prześladowcę odnoszą się 

zazwyczaj do sfery interpersonalnej, nie reguł panujących w grupie czy społeczeństwie, pełniąc 

funkcję raczej manifestacji siły i władzy, niż obrazując rzeczywiste relacje panujące w grupie. 

 

Ciekawie ma się sprawa z funkcjonalnym ujęciem Dorosłego. Ten, w przeciwieństwie 

do pozostałych stanów ego nie posiada rozdziału na sferę pozytywną lub negatywną, będąc 

homogenicznie transparentnym. W każdej postaci służy on jedynie do analizowania, 

klasyfikacji oraz identyfikacji bodźców bądź impulsów płynących ze świata zewnętrznego, np. 

od odmiennych, innych ludzi, środowiska, grup, z mediów czy od członków rodziny. Bazując 

na wspomnianych bodźcach podejmuje on określoną decyzję, szacując jej szansę powodzenia 

bądź porażki. Opiera się jedynie na czynnikach racjonalnych, obiektywnych i logicznych, 

redukując tym samym udział emocji w chłodnej kalkulacji. 

 

Interesującym rozbiciem charakteryzuje się stan dziecka. W ramach prezentowanych postaw 

wyróżnia się: dziecko spontaniczne, dziecko przystosowane oraz dziecko zbuntowane. 

 

Pierwsza fazą funkcjonowania każdej jednostki jest tak zwane Dziecko Spontaniczne. Jest 

to pozytywna forma wskazanego stanu ego, charakteryzująca się swobodą wyrażania uczuć, 

emocji (tak pozytywnych jak i tych negatywnych), kreatywność i brak ograniczeń, skrępowania 

wynikającego z funkcjonowania w świecie pełnym norm, zasad, definiowanego standardami 

socjalizacji i często konformizmu. Dziecko Spontaniczne wykorzystywane jest do wyrażania 

uczuć, emocji podstawowych, jak strach, smutek, radość czy złość. Poznaje świat wszystkimi 

zmysłami, koncentrując się na doświadczeniach, przeżyciach, odczuciach i emocjach, które 

płyną z interakcji z nim. W zachowaniu opiera się na intuicji i pasji do odkrywania, chętnie 

eksperymentuje, podejmuje się nowych zadań czy kreatywnie stara się rozwiązać stojące przed 

nim wyzwania. Ta forma wyjątkowo dobrze radzi sobie w trakcie swobodnych działań 

(np. praca kreatywna bądź burza mózgów), które co do zasady negują schematy determinujące 

codzienność. Dziecko wyraża się także przez intymność kontaktu z drugą osobą (szczególnie 

w relacjach bezpośrednich), gdzie charakteryzuje go pasja, oddanie i autentyczność. To 

nieskrępowany odkrywca nie znający ograniczeń świata codziennego. Ta forma także ma swoje 

negatywne strony. Emocjonalny, skrajnie eksperymentalny charakter i nacisk w działaniu 

często wiąże się z lekkomyślnością bądź egoizmem. Zachowania tego typu identyfikuje się 

więc z niepotrzebnym ryzykanctwem, irracjonalnością lub kolokwialnym „oderwaniem od 

rzeczywistości”. Często też, z uwagi na relatywnie niskie przystosowanie, dziecko 



116 
 

spontaniczne charakteryzuje egocentryzm – postawę skupiającą się przede wszystkim na 

zaspokajaniu potrzeb własnych, nawet kosztem innych ludzi.  

 

Kolejną z form, jaką może przyjąć dany stan ego jest dziecko przystosowane. Dzięki tej 

funkcji jednostka uczy się oraz wykształca w sobie mechanizmy pozwalające jej pogodzić 

pierwotne potrzeby dziecka spontanicznego, wraz z normami i zasadami kierującymi 

społeczeństwem. Dzieje się to zwykle zgodnie z ogólnie przyjętymi regułami, pod nadzorem 

czynników zewnętrznych (zazwyczaj Rodzica Normatywnego – Pozytywnego). Jednostka 

ciągle eksperymentuje i podejmuje ryzyko, jednak działa w ramach ograniczeń społecznych, 

obiektywnie uznawanych za poprawne i obowiązujące. Dziecko Przystosowane blisko 

współpracuje z Rodzicem Normatywnym, który pomaga mu zrozumieć otaczający je świat oraz 

optymalizować podejmowane decyzje. Dziecko Przystosowane ciągle zmierza do 

maksymalizacji własnych korzyści, w tym przypadku jednak uwzględniając panujące reguły. 

Stara się dostosować strategie i metody działania do otaczającego ją ekosystemu, wykorzystać 

prawa gry do realizacji kluczowym potrzeb. Jednostka ciągle charakteryzuje się silną 

autonomią. Zawsze współpracuje z innymi, szanuje innych i ich potrzeby. Rozumie hierarchię 

społeczną oraz warunki czy ramy współdziałania z innymi. 

 

Dziecko Przystosowane także, bazując na modelu przyjmuje swoje negatywne postacie. W tym 

przypadku mówi się o dziecku zbuntowanym bądź dziecku podporządkowanym. 

Dziecko Zbuntowane charakteryzuje się niemal destrukcyjnymi ciągotami do non-

konformistycznych postaw, często działając na szkodę innych i samym sobie. Ich jedynym 

celem jest prezentacja pozornej niezależności, samodzielności i udowodnienia innym, że nie 

mają na nich wpływu czy władzy. Cechuje ich zwykle nieuzasadniona agresja wobec innych, 

ogólnie pojęte i eksponowane niezadowolenie. To osobniki aroganckie, buńczuczne oraz 

prowokacyjne, kolokwialnie mówiąc – „szukające zaczepki”. Jednostki, co ciekawe mogą 

funkcjonować w danej postawie jedynie w sytuacji „systemu”, w którym mogą się czemuś lub 

komuś przeciwstawić, co podkreśla ich zależność wobec innych. 

 

Ostatnią z form funkcjonalnych jest Dziecko Podporządkowane. W przeciwieństwie do 

postawy buntowniczej, jednostka ta charakteryzuje się unikaniem i uległością, oraz 

bezwzględnym poddaniem wobec autorytetu. Ta forma przejawia się przede wszystkim 

w skrajnym podporządkowaniu wobec autorytetu, norm czy panujących zasad w grupie. 
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Gotowa jest przestrzegać je nawet z pominięciem własnego dobra, aspiracji, marzeń czy 

pragnień.  

 

Deprecjonuje własne zdolności i umiejętności, poddając pod wątpliwość kwalifikacje 

do samodzielnego realizowania określonych zadań. Skupia się na realizacji i zaspokajaniu 

potrzeb innych, utożsamiając takie zachowania z własnym spełnieniem (pozornie). 

Charakteryzuje je brak asertywności i decyzyjności, nawet w sprawach powiązanych 

bezpośrednio z nim samym. 

 

W przeciwieństwie do strukturalnych stanów ego, funkcjonalne kontr-części cechuje wyraźny 

podział na pozytywne i negatywne. Co do zasady i funkcjonalności, użyteczności społecznej 

to postawy negatywne powinny być redukowane (tj. poddawane korekcie, sprostowaniu), 

z uwagi na destrukcyjny wpływ na nie same oraz otaczające środowisko. Z reguły są to postawy 

zaburzające standardową oś relacji międzyludzkich poprzez odejście od realizacji założeń 

stanów, na rzecz prób spełniania prywatnych ambicji czy potrzeb w sposób sprzeczny 

z powszechnie przyjętym, jako właściwy i skuteczny. Pozytywne funkcje z drugiej strony, na 

ogół charakteryzuje szacunek wobec innych, a także świadomość ich roli w systemie 

społecznym, grupie czy życiu. 

Model Transakcyjny 

Oś teorii Berna leży nie tyle w poprawnym zdefiniowaniu ról, konstruujących własną 

metodologię rozróżnienia stanów ego i charakterystycznych dla nich funkcji, postaw 

i zachowań. Bern zakłada konstrukcję transakcji, jako podstawowej manifestacji relacji 

międzyludzkiej – wymianę zdań, odpowiedzi, refleksji, myśli między stanami ego właściwymi 

dla rozmówców (Rodzic-Dorosły-Dziecko). Teoria zakłada więc, iż jednostka pozostająca 

w relacji międzyludzkiej może zdecydować się na wykorzystanie jednego z omawianych 

wcześniej stanów do konstrukcji komunikatu, a następnie skierować go do dowolnego z trzech 

Ja- rozmówcy. Jako reakcja na wspomniane działania, rozmówca podejmie decyzję jakim 

stanem Ja- posłużyć się do odebrania komunikatu (nie musi być to ten sam, wykorzystany do 

jego nadania) oraz jaki wykorzystać do wystosowania odpowiedzi. Wskazana relacja buduje 

ciekawą zależność, definiując tak typ komunikatu, jak i jego adresata (od strony mówcy), 

a także przez Ja-odbiorcy. W zależności od obranych strategii obie strony mogą dążyć do 

osiągnięcia odmiennych celów, niekoniecznie wobec siebie zgodnych. Alternatywnym celem 
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może być także nadanie innego toku czy tonu retoryce, zaognienie konfliktu (bądź jego 

załagodzenie), zdobycie sympatii wśród rozmówcy161. 

Typy transakcji162 

Co do zasady, typy transakcji dzieli się na transakcje jawne oraz ukryte. Transakcje jawne 

charakteryzuje zgodność formy przekazu z treścią przekazu tak na poziomie werbalnym, jak 

i w sferze niewerbalnej. Transakcje ukryte z drugiej strony definiuje odmienność przekazu 

na poziomie werbalnym od komunikatu w sferze niewerbalnej, z podkreśleniem zdecydowanej 

przewagi komunikatu psychologicznego, nad mówionym. W tym przypadku istotnym jest nie 

tyle to, co się mówi – ale to, w jaki sposób się mówi oraz jak dobiera się Ja-rozmówcy. 

 

Pierwszym z typów transakcji jawnych to tak zwana transakcja równoległa. Polega ona na 

tym, iż adresat w sposób zwraca się do konkretnego i transparentnie zdefiniowanego Ja- 

odbiorcy, a ten odpowiada mu wykorzystując dokładnie ten stan ego, do którego skierowany 

był komunikat. W ramach transakcji równoległej wyróżnia się transakcje symetryczne, 

w sytuacji gdy odbiorca i nadawca posługują się tym samym stanem Ja-, np. D-D. Przykładem 

tego typu jest tak, Dorosły zwracający się do Dorosłego w trakcie np. zebrania zarządu 

(prezentując wyniki analizy sprzedaży), otrzymując odpowiedź ze stanu Dorosłego (komentarz 

jak wyznaczyć sprzedaż w oparciu o wskazane dane statystyczne). Alternatywnie wśród 

transakcji równoległej wskazać można transakcje komplementarne, w których to nadawca 

i odbiorca niekoniecznie posługują się tym samym Ja-, jednak z uwagi na dobór i formę 

komunikatu, reprezentuje on zazwyczaj spójnie kontekstowo, społeczne i relacyjnie związki, 

np. Rodzic Normatywny i Dziecko Przystosowane. Za przykład takiej transakcji można przyjąć 

szkolenie stanowiskowe w przypadku nowych pracowników, gdy Rodzic Normatywny 

(szkolący) – przekazuje informacje dotyczące wymagań, a Dziecko Przystosowane, przyswaja 

wspomniane informacje, reguły, starając się zrozumieć zasady funkcjonujące w dziale, 

poszukując potencjalnych luk umożliwiających swobodę interpretacji.  

 

Ciekawą alternatywą jest także transakcja symbiotyczna, charakteryzującą świadomą 

rezygnację rozmówcy z konkretnego ze stanów (np. dziecka), oraz złączenie postaw 

charakterystycznych dla pozostałych (np. dla rodzica i dorosłego) oraz konfrontacji tego 

 
161 Berne, E. (2007) W co grają ludzie (s.21). 
162 Szymanowska, E., Sękowska, M. (2000) Analiza Transakcyjna w Zarządzaniu (s.44-45). 
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z przeciwstawnym stanem Ja- (dla wskazanego przypadku właśnie dziecka). Tego typu relacja 

charakterystyczna jest właśnie w zaprezentowanych przykładzie (R+D vs. Dz.), a występuje 

najczęściej w korporacjach i organizacjach o rozmytych odpowiedzialnościach i zadaniach, gdy 

wykorzystując ją (manipulując), można osiągnąć oczekiwane cele (np. przenosząc zadanie na 

innych członków zespołu, np. starszych stażem deklarując swoją niezdolność do ich realizacji). 

Zwykle aby relacja mogła zaistnieć, jedna ze stron musi cechować się negatywnym zwrotem 

funkcjonalnym. Podobna relacja zachodzi w sytuacji, gdy Rodzic Prześladowca np. 

Przełożony, wykorzystując wewnętrznego Dorosłego eksploatuje Dziecko Przystosowane, np. 

Stażystę, wskazując na wymagania, standardy oraz własną interpretację zasad, aby ten 

poświęcał się bardziej w pracy. Wśród relacji symbiotycznych wyróżnia się dwa podtypy, 

definiowane jako konflikt potrzeb i uczuć, charakteryzujący niechęć strony do przyjęcia 

komplementarnej roli w transakcji symbiotycznej, skoncentrowanie się obu rozmówców na roli 

dziecka (wysyłanie komunikatu do rodzica, ze strony dziecka) lub konflikt opinii i wartości, 

w sytuacjach, gdy obie strony przyjmują pozycję rodzica, opisujący odwrotną sytuację. 

 

Kolejnym typem transakcji są transakcje skrzyżowane. Wiążą się one z przypadkami, gdy 

to nadawca adresuje swój komunikat do innego Ja-, niż z którego to odbiorca przesyła 

odpowiedź. W danym przypadku najczęstszymi sytuacjami prezentującymi wskazane 

skrzyżowanie jest odpowiedź z poziomu dziecka bądź rodzica, na komunikat wysłany do 

dorosłego. Zazwyczaj przerywa to sytuację relacji-międzyludzkiej, zostawiając nadawcę 

komunikatu zdezorientowanego lub rozbawionego odpowiedzią (w zależności od celu 

realizowanego przez odbiorcę komunikatu). Wykorzystanie tego typu transakcji, w zależności 

od potrzeb rozmówcy, przenosi inicjatywę z nadawcy na odbiorcę, który to swoją odpowiedzią 

definiuje tok rozmowy (albo ucinając ją, albo infantylizując). Idealnym przykładem 

infantylizacji w transakcji skrzyżowanej są skecze i stand-upy, podczas, gdy komik sprawia 

wrażenie podejmującego istotny temat w rozmowie, odpowiadając na zaczepkę rozmówcy 

dowcipem, puentą lub ripostą budując konstrukt retoryczny mający na celu rozbawić 

i ośmieszyć nadawcę bądź całą sytuację. Z drugiej strony ucięcie rozmowy zastosować można 

w konwersacjach bądź negocjacjach, odwołując się do faktów, norm bądź reguł nieznanych 

drugiej stronie. Przykładem mogą być negocjacje trójstronne, w czasie gdy na zapytanie 

ofertowe zwraca się ripostą, iż 3 strona zgłosiła dużo lepszą propozycję. Przyjęcie tej strategii 

pozwala jednostce przebić się przez bariery ochronne rozmówcy, pozostawić go na chwilę 

zdezorientowanego bądź zagubionego. Strategia wykorzystywana jest także bardzo często 
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w sprzedaży (dla uzyskania lepszych warunków ofertowych) oraz marketingu (dla 

wykreowania odpowiedniego wizerunku samej firmy). 

 

Kolejną z typów transakcji są wspomniane powyżej transakcje ukryte. Cechą 

charakterystyczną ich jest pobudzenie więcej niż jednego Ja-, po stronie tak odbiorcy, jak 

i nadawcy, a więc co za tym idzie prowadzenie samej komunikacji na meta- poziomie. Dla 

takiej transakcji na poziomie społecznym prowadzona rozmowa angażuje inne stany ego, niż 

rzeczywiście wymagane i realnie komunikujące się ze sobą w sferze psychologicznej, 

kontekstowej dla komunikatu. Dla danego przykładu (transakcje ukryte) realny sens i przekaz 

definiowany jest poprzez intonację i ton głosu, mowę i ekspresję ciała. Tego typu komunikat 

może i zazwyczaj znacząco różni się od wypowiadanych słów. Typowymi przykładami 

transakcji ukrytych są relacje reprezentujące konflikt opinii oraz konflikt potrzeb, 

scharakteryzowane w ramach transakcji jawnych. W przypadku przekazu pozawerbalnego 

zwykle wskazuje się na chęć udowodnienia bądź uwypuklenia wad konkretnej jednostki, 

odwołania się do jej poczucia własnej wartości (zwykle deprecjonując ją) oraz próbując 

wyprowadzić ją z równowagi. Przykładem jest wymiana zdań na poziomie Dorosły-Dorosły, 

w oparciu o niezbite fakty (np. komunikat: Jest już 20.30), który na poziomie werbalnym 

odwołuje się jedynie do opisu rzeczywistości (czas), jednak w sferze niewerbalnej może 

wskazywać na zniesmaczenie spóźnieniem bądź ociężałością rozmówcy (wtedy realny 

komunikat wysyłany jest na poziomie Rodzic->Dziecko, często spotykając się z odpowiedzią 

w bardzo podobnym tonie). Zwykle komunikaty typu konflikt eskalują zaistniałą sytuację, 

reprezentują frustrację i niechęć zaangażowanych stron. 

 

Wśród transakcji ukrytych wyróżnia się także stosowane głównie w sprzedaży transakcje 

ukryte-kątowe. Osią tego typu jest wysłanie komunikatu skierowanego do dwóch stanów ego 

rozmówcy, zwykle do Dorosłego (który zazwyczaj kieruje zapytanie) oraz do Dziecka 

(odwołując się tym samym do spontaniczności, ekspresji, impulsywności – grając na emocjach, 

chcąc w ten sposób nakłonić rozmówcę do zakupu oferowanego produktu). Reakcja może być 

dwojaka, w zależności od usposobienia odbiory. Odczytując komunikat jako dziecko, odbiorca 

może złapać się na trick sprzedażowy korzystając z oferty. Alternatywnie odbierając komunikat 

jako rodzic może zanegować komunikat i zrazić się do całej transakcji także na poziomie 

werbalnym.  

Definiując transakcje ukryte warto zwrócić uwagę na istniejące także zjawisko podwójnego 

ukrycia. To ciekawy koncept zakładający wykorzystanie jednego stanu Ja, np. Dorosłego 
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do przesłania komunikatu, odbiór wiadomości z pozycji Rodzica Opiekuńczego, wymuszając 

tym samym ripostę ze strony Dziecka Podporządkowanego. Wskazany przypadek może mieć 

miejsce np. w organizacji typu korporacja, gdy pomimo zaangażowania zespołu, ponosi on 

klęskę w realizacji projektu. Zdając raport przełożonemu referują cykl życia, podsumowując 

również powód klęski (komunikat racjonalny Dorosły-Dorosły), pozawerbalnie zwracając się 

jako Dziecko do Rodzica (licząc na łagodną reakcję ze strony przełożonego), dodatkowo 

ukrywając wewnątrz komunikat o niezadowoleniu z małego zaangażowania w prace 

projektowe, które ostatecznie przyczyniły się do porażki samego projektu.  

Podsumowanie – Analiza Transakcyjna 

Teoria Analizy Transakcyjnej, charakteryzowana jako zbiór narzędzi, definicji czy interpretacji 

w sposób niezwykle trafny definiując tak przyjmowane postawy przez uczestników dyskusji, 

którzy to – zgodnie z teorią, skupić się mogą na opieraniu komunikatu o emocje, odczucia 

(dziecko), racjonalne myślenie (dorosły) oraz autorytet, normy, przyzwyczajenia i zwyczaje 

(rodzic). Każda z postaw charakteryzowana jest przez unikalny zbiór cech, motywów oraz 

reakcji, powiązanych tak z rolą nadawcy, jak i odbiorcy. Dodatkowo każdy ze stanów ego, 

o których tutaj mówimy zawiera swoje wariancje, definiujące czy to pozytywne (bazujące 

generalnie na wzmacnianiu oczekiwanych reakcji) czy negatywne jego ukierunkowanie. 

 

Model wykorzystywany jest przede wszystkim do interpretacji intencji rozmówców oraz 

kształtowania przygotowywanych przez nich wiadomości. Przyjmując odmienne metody 

kreowania komunikatu, nadawca definiuje też typ i tok rozmowy, którą sugeruje się odbiorcy. 

Ten natomiast, w zależności od intencji wobec kontro-rozmówcy może przyjąć grę w ramach 

zaproponowanej transakcji, bądź odpowiedzieć dowolną z reakcji krzyżowych, ucinając lub 

przenosząc rozmowę na inne tory. 

 

Model ten znajduje zastosowanie tak w przypadku definicji pojedynczych, unikatowych relacji, 

bazujących na spontanicznych, życiowych sytuacjach (tutaj np. spotkania w sklepie, rozmowy, 

komentarze do wydarzeń z życia codziennego), jak i bardziej złożonych modelach 

interpretujących serię zdarzeń, bądź system właściwy funkcjonowaniu konkretnego 

ekosystemu bądź grupy społecznej (np. dział w pracy i relacje pomiędzy ludźmi tam 

pracującymi). 
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Procedura badawcza oraz narzędzia 

Badania opisane w pracy doktorskiej trwały dwa lata. Pierwsza tura badań odbyła się w roku 

szkolnym 2016/2017, druga zaś w roku szkolnym 2017/2018. Przebadani zostali nauczyciel 

pracujący w województwie małopolskim. W badaniach wzięło udział 268 nauczycieli (tylko 

kobiety). Wszyscy badani zostali podzieleni na kategorie (Pokolenie BB, X, Y, Z) oraz grupy, 

gdzie kryterium stanowił staż pracy (grupa pierwsza – poniżej 3 lat, grupa 2 – od 4 lat do 10 

lat, grupa 3 – od 11 do 18 lat, grupa 4 – od 19 do 24 lat, grupa 4 – powyżej 25 lat). 

 

W kategorii nauczycieli szkoły podstawowej w badaniu wzięło udział 133 nauczycieli, którzy 

zostali podzieleni i zaklasyfikowani do konkretnego pokolenia na podstawie wcześniej 

ustalonych granic wiekowych, które obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 8. Zestawienie nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych z uwzględnieniem pokolenia do 

którego należą 

Pokolenie Lata Wiek 

BB 1946 – 1964 53-71 lat 

X 1965 – 1979 38 – 52 lat 

Y 1980 – 1989 28 – 37 lat 

Z Po 1990 Poniżej 28 lat 

Źródło. Opracowanie własne 

 

Powyższa tabela ukazuje następujące dane: 

⎯ Pokolenie BB, do którego możemy zaliczyć nauczycieli z przedziału wiekowego od 53 

lat (włącznie) do 71 lat. W badaniu wzięło ich udział 32 osób.  

⎯ Pokolenie X, do którego możemy zaliczyć nauczycieli z przedziału wiekowego od 38 

lat (włącznie) do 52 lat. W badaniu wzięło ich udział 43 osób. 

⎯ Pokolenie Y, do którego możemy zaliczyć nauczycieli z przedziału wiekowego od 28 

lat (włącznie) do 37 lat. W badaniu wzięło ich udział 37 osób. 

⎯ Pokolenie Z, do którego możemy zaliczyć nauczycieli z przedziału wiekowego do 27 

lat (włącznie) bądź mniej. W badaniu wzięło ich udział 21 osób. 

 



123 
 

W kategorii nauczycieli gimnazjum, wzięło udział 135 nauczycieli, którzy zostali podzieleni 

i zaklasyfikowany do konkretnego pokolenia na podstawie wcześniej ustalonych granic 

wiekowych, które obrazuje poniższa tabela.  

Tabela 9. Zestawienie nauczycieli pracujących w gimnazjach z uwzględnieniem pokolenia do którego należą 

Pokolenie Lata Wiek 

BB 1946 – 1964 53-71 lat 

X 1965 – 1979 38 – 52 lat 

Y 1980 – 1989 28 – 37 lat 

Z Po 1990 Poniżej 28 lat 

Źródło. Opracowanie własne 

 

Powyższa tabela ukazuje następujące dane: 

⎯ Pokolenie BB, do którego możemy zaliczyć nauczycieli z przedziału wiekowego od 53 

lat (włącznie) do 71 lat. W badaniu wzięło ich udział 37 osób.  

⎯ Pokolenie X, do którego możemy zaliczyć nauczycieli z przedziału wiekowego od 38 

lat (włącznie) do 52 lat. W badaniu wzięło ich udział 52 osób. 

⎯ Pokolenie Y, do którego możemy zaliczyć nauczycieli z przedziału wiekowego od 28 

lat (włącznie) do 37 lat. W badaniu wzięło ich udział 32 osób. 

⎯ Pokolenie Z, do którego możemy zaliczyć nauczycieli z przedziału wiekowego do 27 

lat (włącznie) bądź mniej. W badaniu wzięło ich udział 16 osób. 

 

Warto zwrócić uwagę, że podczas przeprowadzania wywiadów oraz ankiet z nauczycielami, 

byli oni proszeni o podanie dodatkowych szczegółów związanych ze swoją sytuacją, możemy 

tutaj zaliczyć m.in.: staż pracy, liczbę dzieci oraz ich wiek, miejsce pracy – duże miasto, wieś, 

itp. 

⎯ Na potrzeby dalszych analiz, staż pracy, który w istotny sposób wpływa na aspekty 

funkcjonowania człowieka, tj. poziom stresu, został uwzględniony w przedziałach 

wiekowych. Prezentują się one w następujący sposób.  

⎯ Grupa 1 – poniżej 3 lat, 

⎯ Grupa 2 – od 4 lat do 10 lat, 

⎯ Grupa 3 – od 11 do 18 lat, 

⎯ Grupa 4 – od 19 do 24 lat, 

⎯ Grupa 5 – powyżej 25 lat. 
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Na potrzeby rozprawy doktorskiej, każdy z nauczycieli otrzymywał baterię testów z pytaniami. 

Zbiór testów składał się z kwestionariuszy do badania postaw oraz nastawiania względem 

otaczającej rzeczywistości. W celu klarownego przedstawiania wyników badań, w dalszej 

części pracy, pozwolę sobie na przytoczenie najważniejszych informacji w odniesieniu do 

każdego z nich.  

Kwestionariusz stylów osobistych (Analiza Transakcyjna).  

Test pochodzi z książki autorstwa Ewy Szymanowskiej i Magdaleny Sękowskiej pt. „Analiza 

transakcyjna w zarządzaniu”. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 2000 r., 

s.37-39. 

Kwestionariusz składa się z 40 stwierdzeń, do których badany musi się odnieść w skali 

czterostopniowej, która wygląda następująco: 

0 – nieprawda 

1 – czasami prawda 

2 – zazwyczaj prawda 

3 – zawsze prawda 

 

Udzielnie odpowiedzi na każde pytanie jest odpowiednio punktowane. Po zsumowaniu 

konkretnych pytań otrzymujemy wyniki w skali pięciu postaw: Rodzica Normatywnego, 

Rodzica Opiekuńczego, Dorosłego, Dziecka Przystosowanego oraz Dziecka Spontanicznego,  

Satysfakcja z pracy 

Ocena życia – SWLS E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larson i S. Griffin, adaptacja testu 

Z. Jurczyński. 

  

Kwestionariusz składa się z pięciu stwierdzeń, do których osoby wypełniające ankietę musiały 

się odnieść zgodnie z poniższym schematem, skalą siedmiostopniową, w jakim stopniu zgadza 

się z każdym stwierdzeniem: 

1 – zupełnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem  

2 – nie zgadzam się ze stwierdzeniem 

3 – raczej nie zgadzam się ze stwierdzeniem 

4 – ani się zgadzam, ani nie zgadzam ze stwierdzeniem 
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5 – raczej zgadzam się ze stwierdzeniem 

6 – zgadzam się ze stwierdzeniem 

7 – całkowicie się zgadzam ze stwierdzeniem 

 

Wynik, który osiągnęła każda osoba badana stanowi ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia 

z życia. Istotne jest podkreślenia, że skala przeznaczona jest dla osób dorosłych, zarówno 

zdrowych jak i chorych. 

Test wartości i meta-wartości 

Test „Wartości i meta-wartości” pozwala na uporządkowanie w kolejności wartości, które 

stanowią dla danej osoby „idealny system wartości”. Obok każdego rodzaju wartości należy 

wpisać odpowiednią ilość punktów, od 1 punktu – przy najważniejszych wartościach do 6 przy 

tych, które są najmniej ważne. Test został stworzony przez Krzysztofa Mudynia. Wymienił on 

następujące wartości: teoretyczne, ekonomiczne, estetyczne, społeczne, polityczne i religijne.  

Drabina życia 

Jest to test, którego głównym zadaniem jest wewnętrzna ocena swojego życia przez 

ankietowaną osobę, Jej zadaniem jest ocenienia dawnego, obecnego oraz przewidywanego 

życia z uwzględnieniem następujących aspektów: 

⎯ Ocena obecnego życia 

⎯ Ocena życia sprzed 5 lat 

⎯ Ocena życia spodziewanego za 5 lat 

⎯ Ocena życia w najgorszym tygodniu w minionym roku 

⎯ Ocena życia w najlepszym tygodniu w minionym roku 

 

Skala oceny zawiera stopnie od 1 do 10, gdzie 10 oznacza najlepsze życie, jakiego osoba 

mogłaby się spodziewać. 
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Stres w zawodzie nauczyciela 

Kwestionariusz – Stres w zawodzie nauczyciela stanowi adaptacje kwestionariusza „Survey 

on stress in teaching”, autorstwa Cary L., Coopera i Cheryl Travers z 1996 roku, Autorem 

polskiej adaptacji kulturowej jest M. K. Grzegorzewska. 

 

Celem użycia kwestionariusza było zbadanie, które czynniki i aspekty w największym stopniu 

wpływają na stres który odczuwają nauczyciele. Do każdej grupy można było zaliczyć kilka 

bądź kilkanaście pytań, a odpowiedzi na nie składały się na wynik na skalach stresu związanego 

z: agresją uczniów, zarządzaniem, czyli szeroko pojętą strukturą szkoły (organizacja pracy 

i kierowanie szkołą), fizycznymi warunkami pracy (liczebność klas, przepełnienie, hałas), 

brakiem możliwości decydowania, przeciążeniem pracą, zarządzaniem zasobami ludzkimi 

(relacje interpersonalne, relacje z dyrekcją i nauczycielami, brak wsparcia), brakiem uznania, 

szacunku i możliwości awansu, brakiem kompetencji pedagogicznych (lęk przed trudnymi 

sytuacjami w relacjach z uczniami i ich rodzicami, brak zdolności lub kompetencji 

pedagogicznych), niepewnością pracy (niepewność o przyszłość, poczucie zagrożenia 

związane ze zmianami i koniecznością przystosowania się do nowych warunków pracy, 

zmiany, redukcja etatów, brak bezpieczeństwa, stabilności pracy w zawodzie) oraz niejasnością 

roli nauczyciela. 

 

Ponadto kwestionariusz pozwala na weryfikację zdolności do radzenia sobie ze stresem przez 

nauczycieli, w szczególności wskazując na wykorzystanie przez nich następujących 

mechanizmów: wsparcia społecznego, zadaniem strategicznym, logiką i racjonalizacją, domem 

i relacjami w pracy, czas i zarządzaniem czasem, zaangażowaniem w pracę. 
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Badania własne - wprowadzenie 

Podejmując się analizy literatury oraz dorobku w obszarze szeroko pojętego zarządzania 

zasobami ludzkimi w oświacie, zauważyć można konkretne trendy, tematy bądź obszary 

dominujące w opisywanej dziedzinie. 

 

Badacze w ramach analiz koncentrują się przede wszystkim na dwóch grupach zagadnień: 

czynnikach administracyjnych oraz ich wpływie na jakość kształcenia bądź pracę nauczycieli 

(rozumianych przez pryzmat zarządzania szkołą, reformy edukacji lub wskazania różnic 

pomiędzy placówkami prywatnymi a publicznymi) oraz zewnętrznych kosztach 

psychologicznych powiązanych z pracą pedagoga (skupiając się na aspektach powiązanych 

bezpośrednio z pedagogiem – satysfakcji z pracy, spełnienia z pracy, wypalenia zawodowego 

czy stresu). 

 

Badacze skupiając się na opisanych problemach, nie podejmowali prób analizowania ich 

zależności z aspektami socjologicznymi – wiekiem i jego specyfiką (na poziomie pracy 

rozumianą przez pryzmat kohorty bądź pokolenia, definiowanego przez zbiór cech, wartości  

i charakterystyk).  

 

Kolejną z nieeksploatowanych nisz w obszarze zarządzania w oświacie są stany ego opisywane 

przez analizę transakcyjną Erica Berna oraz ich korelacja z rolą pedagoga na kolejnych 

szczeblach kariery zawodowej.  

 

Narzędzia badawcze opisane w podrozdziale dotyczącym metodyki badawczej zostały dobrane 

z myślą o eksploracji wspomnianych luk, skupiając się na poszerzeniu wiedzy w obszarze 

zależności czynników pokoleniowych od zmiennych socjologicznych oraz stanów ego Erica 

Berna. Dla zbadania stanów ego dobrano jedyny test przeznaczony dla tematyki Analizy 

Transakcyjnej. W przypadku analizy stresu posłużono się specjalnym testem projektowanym 

z myślą o pedagogach (zawierającym pytania dobrane z myślą o nauczycielach, 

w przeciwieństwie do dostępnych CISS czy COPE). Dla zbadania satysfakcji z pracy oraz 

drabiny życia zastosowano uniwersalne kwestionariusze. 

 

Przekrojowo przeprowadzone badania miały pomóc w określeniu kompleksowych profili 

pedagogów, ułatwiając tym samym analizę potencjalnych zależności pomiędzy szeroko 
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opisywanymi przez innych badaczy zagadnieniami (stresu, satysfakcji w pracy, wypalenia 

zawodowego) a czynnikami osobowościowymi (stany ego określane przez metodologię Erica 

Berna) oraz różnicami pokoleniowymi (w tym: przynależnością do innych kohort oraz 

łączącymi się z tym odmiennych charakterystykami). Nie wiem, czy dobrze rozumiem to 

zdanie, więc nie wiem, czy tak jest dobrze poprawione. Badania w tym kierunku powiększyć 

mają dorobek teorii służący optymalizacji w ramach strategii zarządzania zasobami ludzkimi 

poprzez wskazanie na istotne różnice pomiędzy poszczególnymi grupami (np. pomiędzy 

pokoleniami) oraz ich potencjalny wpływ na efektywność i wydajność w pracy. 

 

Ponadto, celem badań jest nie tylko identyfikacja poszczególnych stanów, w których znajdować 

może się jednostka-pracownik, ale także propozycja grup wartości, do których należy się 

odwołać podczas pracy z przedstawicielami poszczególnych kohort. Istotnym jest także 

wskazanie na zależności pomiędzy stanami ego wg. Erica a przynależnością pokoleniową, co 

posłużyć ma zrozumieniu preferencji poszczególnych kohort oraz doborowi właściwych 

środków perswazyjnych do komunikacji z ich przedstawicielami. 
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Hipotezy badawcze 

Celem badań było ustosunkowanie się do problematyki pokoleniowości w dziedzinie 

zarządzania oświatą. W celu uzyskania rzetelnych wyników, badania te zostały podzielone na 

dwa obszary. Pierwszy z nich to obszar indywidualny, który dotyczy postaw prezentowanych 

przez jednostkę, drugi natomiast to obszar społeczny, w którym pewne jednostki zostały 

połączone w grupy ze względu na konkretne cechy. W wyniku wyodrębnienia z grupy osób 

badanych podgrup ze względu na zmienne można było sformułować zależności w postaci 

hipotez, które następnie zostaną poddane weryfikacji.  

 

Przeprowadzone badania umożliwić miały rozwiązanie 10 hipotez zaprezentowanych poniżej. 

Hipotezy w sposób bezpośredni nawiązują do tematyki wykorzystywania przez nauczycieli 

różnych stanów ego, starają się zidentyfikować wpływ stażu pracy czy przynależności 

do konkretnego pokolenia na takie aspekty jak ocena życia czy satysfakcja z pracy. 

 

W związku z powyższym, w niniejszej pracy zdefiniowano poniższe hipotezy badawcze: 

H1: Nauczyciele uczący w szkole podstawowej i gimnazjum różnią się między sobą 

manifestowanym stanem ego wg. analizy transakcyjnej Erica Berna 

H2: Prezentowane stany ego wg. analizy transakcyjnej Erica Berna różnią się w zależności 

od pokolenia, do którego należą nauczyciele 

H3: Nauczyciele uczący w szkole podstawowej i gimnazjum różnią się między sobą 

manifestowanym stanem ego wg. analizy transakcyjnej Erica Berna w zależności od stażu pracy 

H4: Poziom satysfakcji wśród badanej grupy różni się w zależności od pokolenia 

H5: Poziom satysfakcji wśród nauczycieli różni się w zależności od stażu pracy 

H6: Poziom oceny życia wśród badanych nauczycieli rożni się w zależności od pokolenia  

H7: Źródła stresu różnią się w zależności od miejsca nauczania  

H8: Źródła stresu różnią się w zależności od pokolenia 

H9: Metody radzenia ze stresem różnią się w zależności od pokolenia 

H10: Metody radzenia ze stresem różnią się w zależności od miejsca nauczania 

 

Wspomniane hipotezy można pogrupować, w zależności od tematyki przez nie podejmowanej. 

Dla konkretnych grup, różnić się będą determinanty wyboru hipotez (m.in. wskazujące na 

wybór i oczekiwaną realizację), ale także bezpośrednia ich implikacja na rzeczywistość rynku 

pracy oraz analiza samej jednostki. Autorka proponuje następujące grupy. 
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Hipotezy skupiające się na obszarze badania manifestowanych stanów zgodnie z założeniami 

analizy transakcyjnej. Grupa ta koncentruje się na problematyce różnorodnych determinant 

poszczególnych stanów, względem zdefiniowanych warunków. Należą do niej hipotezy: 

 

• H1: Nauczyciele uczący w szkole podstawowej i gimnazjum różnią się między sobą 

manifestowanym stanem ego wg. analizy transakcyjnej Erica Berna 

• H2: Prezentowane stany ego wg. analizy transakcyjnej Erica Berna różnią się  

w zależności od pokolenia, do którego należą nauczyciele 

• H3: Nauczyciele uczący w szkole podstawowej i gimnazjum różnią się między sobą 

manifestowanym stanem ego wg. analizy transakcyjnej Erica Berna w zależności od 

stażu pracy 

Drugą z podejmowanych grup jest ta skupiona na analizie podstaw satysfakcji z pracy i życia 

oraz różnorodności w jej postrzeganiu. Istotnym jest, że w ramach kategorii podejmowana jest 

problematyka zarówno satysfakcji z samej pracy (jako jednego z wymiarów życia) jak i oceny 

życia całościowo. Co ciekawe, wyniki w ramach hipotez różnią się od siebie, wskazując 

na występujący dysonans pomiędzy satysfakcją a holistyczną oceną życia. W danym obszarze 

zgrupowano następujące hipotezy: 

 

• H4: Poziom satysfakcji wśród badanej grupy różni się w zależności od pokolenia 

• H5: Poziom satysfakcji wśród nauczycieli różni się w zależności od stażu pracy 

• H6: Poziom oceny życia wśród badanych nauczycieli rożni się w zależności od 

pokolenia  

Trzecia z analizowanych kategorii skupia się na problematyce stresu w pracy oraz 

różnorodności metod powiązanych z jego zwalczaniem. Hipotezy wchodzące w jej skład starają 

się znaleźć determinanty stresu w zawodzie nauczyciela, bądź wiążąc je bezpośrednio  

z różnicami pokoleniowymi – by następnie połączyć je z metodami zwalczania bądź łagodzenia 

wspomnianego stresu. W skład wskazanej grupy wchodzą następujące zagadnienia:  

 

• H7: Źródła stresu różnią się w zależności od miejsca nauczania  

• H8: Źródła stresu różnią się w zależności od pokolenia 

• H9: Metody radzenia ze stresem różnią się w zależności od pokolenia 

• H10: Metody radzenia ze stresem różnią się w zależności od miejsca nauczania 
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W dalszej części pracy zostaną one omówione oraz scharakteryzowane wraz z prezentacją 

wyników badań. W podsumowaniu poszczególnych hipotez zawarto także kontekst 

literaturowy. 

Hipoteza 1: Nauczyciele uczący w szkole podstawowej i gimnazjum 

różnią się między sobą manifestowanym stanem ego wg. analizy 

transakcyjnej Erica Berna 

Pierwsza hipoteza powiązana jest z tematem manifestowanego stanu ego, zgodnie z teorią 

analizy transakcyjnej Erica Berna. Co do zasady – każdy nauczyciel w swoich relacjach  

z innymi pedagogami oraz uczniami przyjmuje jedną z wariacji stanu: Rodzica, Dziecka bądź 

Dorosłego. Hipoteza zakłada, iż stany przyjmowane przez nauczycieli gimnazjów oraz szkół 

podstawowych różnią się od siebie w sposób znaczący. 

 

U podłoża wspomnianych różnic leżeć może np. profil psychologiczny i społeczny ucznia, 

który to dynamicznie zmienia się na przestrzeni lat, podążając za jego dojrzewaniem  

i dorastaniem. Z samym profilem powiązana jest także reakcja nauczyciela i traktowanie 

wspomnianego ucznia, często obarczone subiektywizmem163. W związku z tym dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym charakteryzować się będą znacznie innymi postawami wobec rówieśników, 

nauczycieli i samej nauki – wymagając od pedagogów innego podejścia. Kolejnym z aspektów 

budujących oczekiwania dotyczące dywersyfikacji w prezentowanych stanach jest różnica 

w postawie rodziców wobec nauczycieli, wyników dzieci w szkole i relacji ich  

z nauczycielami. Obecni rodzice wywodzący się z pokolenia Y, szczególnie Ci należący do 

klasy średniej charakteryzują się często protekcjonistyczną postawą wobec dzieci (wyjątkowo: 

młodych), będąc kłopotliwymi dla nauczycieli we współpracy. Na różnicę powiązaną  

z manifestowanymi stanami wpływa także rola i oczekiwania wobec pedagoga uzależnione od 

typu placówki, a więc wieku jego uczniów. Na etapie gimnazjum oczekuje się od uczniów 

pewnej dojrzałości w podejściu do kształcenia oraz określonych wyników. To właśnie 

odpowiednia postawa determinuje wybór szkoły (liceum), mający istotny wpływ na 

kształtowanie przyszłości ucznia (podążając na tym etapie za zasadą, że właściwe liceum jest 

w stanie lepiej przygotować do egzaminu dojrzałości – a co za tym idzie, ułatwić uczniom 

kontynuację kształcenia na studiach dzięki lepszym wynikom matur). Co za tym idzie – od 

 
163 Mazurkiewicz, G. (2003). Odcienie Szarości Nauczyciele – doświadczenia i postawy wobec zawodu (s.72). 
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samych pedagogów oczekuje się właściwego prowadzenia uczniów – tak nakłonienia ich do 

nauki, jak i rozbudzenia pragnienia wiedzy. Uczniowie w gimnazjum charakteryzują się także 

znaczną niesfornością (jako etap przejściowy w kształtowaniu się tożsamości  

uczniów – to właśnie w gimnazjum spotykają się z używkami oraz często na ten etap nauczania 

przypada okres buntu). Prócz kompetencji pedagogicznych od nauczyciela wymagane jest więc 

także odpowiednie podejście, którego celem jest budowa zaufania i możliwość realnego 

wpływu, ochrony gimnazjalisty przed pokusami dojrzewania (od strony moralnej) oraz oddanie 

i zaangażowanie– przy jednoczesnym skupieniu jego zainteresowania na nauce oraz 

samokształceniu164. Z drugiej strony pedagog pracujący w szkole podstawowej  

(np. w nauczaniu wczesnym) pełni zdecydowanie inną rolę w życiu i kształceniu uczniów. 

Pedagog jest prawdopodobnie jedną z pierwszych zewnętrznych wobec dziecka osób, których 

zadaniem jest podjęcie kształtowania postawy dziecka wobec nauki czy samej szkoły. W tym 

przypadku istotnym jest rozdzielnie na nauczycieli z grupy wczesnoszkolnej (rzeczywiście 

odpowiadającej za wprowadzenie dzieci w świat nauki, pewnej organizacji, rygoru wymagań  

i oczekiwań) oraz nauczycieli kontynuujących pracę, pracujących z grupą starszą. Wśród 

nauczycieli wczesnoszkolnych istotnym aspektem jest budowa właściwej relacji  

z wychowankami. Dzieci potrzebują odpowiedniego doboru języka i podejścia, często nie 

radząc sobie z nową sytuacją, w której zostały postawione (np. rygor i obowiązkowość 

wynikająca z pierwszych lat spędzonych w szkole). Z jednej strony nauczyciel musi nauczyć 

je działania i pracy zgodnej z pewnymi schematami, ale także dostarczyć podstawowych 

umiejętności powiązanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie – umiejętność pisania, 

czytania czy rachowania niezbędnych do pełnego udziału dzieci w życiu codziennym. Często 

w związku z powyższym, a także nieprzystosowaniem wychowanków do nowych realiów, 

nauczyciel zobowiązany jest w sposób kreatywny i dynamiczny zmieniać prezentowaną 

postawę oraz sposób komunikacji z samymi dziećmi, szukając najlepszej metody, która może 

pozwolić do nich dotrzeć.  

 

Na etapie wczesnoszkolnym akceptowane oraz oczekiwane są także niestandardowe formy 

kształcenia, w tym np. kształcenie poprzez gry i zabawy (czyli językiem i symboliką, która 

w sposób najprostszy jest w stanie dotrzeć do młodych wychowanków). Z drugiej strony 

pedagodzy kształcący dzieci po okresie nauczania wczesnoszkolnego zmuszeni są do procesu 

powolnego acz istotnego socjalizowania uczniów, przyzwyczajania ich do realiów panujących 

 
164 Witek S. (2000). Zarządzanie reformowaną szkołą. Wybrane problemy teoretyczno-praktyczne (s.48-49) 
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w społeczeństwie i oświacie. Na tym etapie występują więc znacznie bardziej standardowe 

zajęcia, wpisujące się w kanon oświatowy, a także rosną same wymagania wobec uczniów. 

Rolą pedagoga jest więc z jednej strony nauka, z drugiej istotna pomoc w dojrzewaniu  

i budowaniu określonego schematu świadomości wśród uczniów. Jednocześnie pedagog na tym 

etapie nie może zniechęcić uczniów do nauki, przechodząc płynnie z preferowanych 

w nauczeniu wczesnoszkolnym modeli do schematów nauczania charakterystycznych dla etapu 

liceum czy wspomnianego powyżej gimnazjum. Rolą pedagoga na tym etapie jest także 

właściwa ocena i dobór narzędzi korekcyjnych powiązanych z samym kształceniem. Dla 

większości dzieci późna szkoła podstawowa jest pierwszym z etapów, który stanowić może 

realny problem (np. z uwagi na mnogość przedmiotów, obowiązków czy nawet samych lekcji). 

Od pedagoga oczekuje się więc zarówno odpowiedniego zidentyfikowania sytuacji, jak  

i podjęcia szeregu działań naprawczych mających na celu przywrócenie dziecka na właściwe 

tory powiązane z samą oświatą.  

 

Efektem powyższych rozważań było ukształtowanie samej hipotezy w obecnej formie oraz 

próba zbadania czy weryfikacji jej poprawności. Autorka oczekiwała wysokich wyników dla 

stanu ego – dorosły dla grupy późnej szkoły podstawowej (z uwagi na spodziewaną rolę 

pedagoga na wczesnych etapach realnej edukacji) oraz stanu ego – rodzic 

(normatywny/opiekuńczy) dla grupy reprezentującej wiek wczesnoszkolny, z uwagi na profil 

prezentowany przez dzieci, stawiające pierwsze kroki na drodze swojej edukacji (wymagające 

więc pewnego ukształtowania, czy poprowadzenia, różnicowanego przez pedagogów)165. 

 

Dla weryfikacji wspomnianej hipotezy zdecydowano się zastosować modele i wyliczenia 

oparte o statystykę. Dla wspomnianej hipotezy zastosowano test Zmiennej o progu istotności 

0.05 dla wszystkich prób niezależnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 
165 Mazurkiewicz, G. (2003). Odcienie Szarości Nauczyciele – doświadczenia i postawy wobec zawodu (s.73). 
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Uzyskano następujące wyniki, zawarte w tabel poniżej. 

Tabela 10. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy miejscem nauczania a prezentowanym stanem ego. 

  Szkoła podstawowa Gimnazjum 
t p 

  Średnia SD Średnia SD 

Rodzic normatywny 17,1 4,7 16,3 5,3 1,2581 0,2094 

Rodzic opiekuńczy 13,6 3,1 15,3 4,5 -3,7330 0,0002 

Dorosły 19,2 4,2 13,6 4,3 10,5457 < 0,0001 

Dziecko przystosowane 14,1 3,3 15,3 4,7 -2,4546 0,0147 

Dziecko spontaniczne 13,2 4,4 11,0 3,8 4,3087 < 0,0001 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono występowanie istotnych statystycznie 

różnic dla poniższych stanów ego. Dla określonych stanów ego otrzymano następujące 

wyniki/zależności: 

 

• Rodzic opiekuńczy – Nauczyciele gimnazjum istotnie częściej stosują postawę rodzica 

opiekuńczego. 

• Dorosły - Nauczyciele szkoły podstawowej istotnie częściej stosują postawę dorosłego. 

• Dziecko przystosowane – Nauczyciele gimnazjum istotnie częściej stosują postawę 

dziecka przystosowanego. 

• Dziecko spontaniczne – Nauczyciele szkoły podstawowej istotnie częściej stosują 

postawę dziecka spontanicznego. 

• Rodzic normatywny – nie wskazano istotnych statystycznie różnic w determinacji 

stanu ego wśród tej grupy. 

 

Badania wskazują na zachowanie określonej, statystycznie istotnej dywersyfikacji w przypadku 

szeregu prezentowanych oraz preferowanych stanów ego. Największe zróżnicowanie  

w obszarze prezentowanych stanów ego charakteryzuje postawa dorosłego, ma swoje 

uzasadnienie w aspektach teoretycznych – dojrzałości, odpowiedzialności oraz moralności 

niezbędnej dla ludzi pracujących z systemem w obszarze socjalizacji166 (wybieranego znacznie 

częściej przez nauczycieli szkół podstawowych), następnie postawa rodzica opiekuńczego 

(charakteryzująca istotnie częściej nauczycieli gimnazjów), dziecka przystosowanego 

 
166 Muriel, J., Jongeward, D. (2017). Narodzić się by wygrać (s.362-363). 
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(podobnież, charakteryzująca istotnie częściej pedagogów pracujących w gimnazjach) oraz 

dziecka spontanicznego, które to tym samym istotnie częściej opisuje postawy nauczycieli 

szkół podstawowych. Co ciekawe, postawa rodzica normatywnego jest równie często 

charakterystyką dla nauczycieli pracujących w gimnazjach oraz szkołach podstawowych. Co 

istotne jest ona także – średnio – najczęściej prezentowaną postawą wśród pedagogów. 

 

Graficznie wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie. 

Wykres 1. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy miejscem nauczania a prezentowanym stanem ego. 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Analizując otrzymane wyniki można zauważyć zdecydowane różnice w obszarze postawy 

dorosłego, wskazującej na znacznie częstsze wymagania powiązane z analizą otoczenia, reakcji 

na bodźce wśród nauczycieli, pedagogów uczących w szkołach podstawowych. Wynik ten 

zdaje się potwierdzać założenia będące podstawą do definicji hipotezy. Sam wynik ma też 

potwierdzenie w odczuciach i oczekiwaniach autorki, oddając pewne społeczne zrozumienie 

roli pedagoga w klasach nauczania wczesnego i nauczania na etapie szkoły podstawowej,  

w której to właśnie postawa będąca wynikiem refleksji i odpowiedzi na bodźce wspiera 

wykorzystywane, klasyczne narzędzia pedagogiczne używane do kształtowania uczniów  

(z uwzględnieniem aspektów moralnych, kształtowanej samodzielności i autonomii)167. 

 
167 Muriel, J., Jongeward, D. (2017). Narodzić się by wygrać (s.362-363). 
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Kolejną z postaw istotnie częściej wybieranych przez nauczycieli klas podstawowych jest stan 

ego dziecka spontanicznego. Ten typ jest prawdopodobnie dominującym szczególnie wśród 

pedagogów i wychowawców klas I-III. Ich wychowankowie znacznie częściej sami posługują 

się wspomnianych trybem – wyjątkowo uwzględniając tutaj poznawanie świata za pomocą 

uczuć, emocji i zmysłów168, które jest to charakterystyczne dla ludzi młodych. Z drugiej jednak 

strony, nauczyciele klas gimnazjalnych istotnie częściej prezentują postawy rodzica 

opiekuńczego czy dziecka przystosowanego – co w sposób trafny prezentuję oczekiwaną rolę 

i wymagania wobec danej grupy pedagogów. Empatia i zrozumienie młodych, niezależnych 

uczniów zdaje się pełnić kluczową rolę właśnie na tym etapie nauczania, podczas 

endogenicznych procesów kształtowania się tożsamości społecznej wśród populacji uczniów. 

Zrozumiałym jest także podobieństwo w przypadku wykorzystania stanu ego rodzica 

normatywnego. Z uwagi na specyfikę modelu oświaty i kształtowania świadomości społecznej, 

samo kształcenie w szkołach podlega pod kuratoryjne i ministerialne modyfikacje.  

 

Nauczyciele często i niezależnie od zajmowanej pozycji zmuszeni są realizować konkretny plan 

czy założenia programowe. Podporządkowanie się regułom, rygorom i oczekiwanie 

od podopiecznych zastosowanie się do nich jest więc zrozumiałym aspektem powiązanym 

ze specyfiką niszy (tu: oświata) – co do zasady, ze znaczącym wpływem czynników trzecich 

(np. politycy) na kształt reguł i rozporządzeń, wymaganych od samych nauczycieli.  

 

Pomimo wskazanych różnic przy okazji stanu ego rodzica normatywnego (który to jest jednym 

z najczęściej obserwowanych przede wszystkim z powodu specyfiki pracy), pozostałe relacje 

zdają się potwierdzać regułę dotyczącą różnorodności w prezentowanych postawach. 

 

Podsumowanie – Hipoteza 1 

Bazując na powyższym: Hipoteza I zweryfikowana została pozytywnie z uwagą dotyczącą 

rodzica normatywnego, potwierdzając tym samym istniejącą różnicę w manifestacji stanu ego 

według analizy transakcyjnej Erica Berna przez przedstawicieli placówek szkół podstawowych 

oraz gimnazjów. Opierając się o na otrzymanych wynikach można wywnioskować, że 

postawami najczęściej wybieranymi przez pedagogów szkół podstawowych jest dorosły oraz 

dziecko spontaniczne. Preferencje dotyczące wspomnianych stanów wiążą się z rolą, którą 

 
168 Muriel, J., Jongeward, D. (2017). Narodzić się by wygrać (s.178). 
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pedagodzy placówek wczesnoszkolnych pełnią w stosunku do swoich uczniów, jak i rodziców, 

ale także odnajdując uzasadnienie w innej specyfice pracy. Mowa tutaj o wymaganiach wobec 

nauczycieli w stosunku do wykorzystania innych kompetencji, często także większej 

elastyczności w próbach dotarcia do nieukształtowanych wychowanków. Stan dorosłego 

przyjmowany jest przede wszystkim w celu kształtowania wśród uczniów zespołów norm 

społecznych (zachowania w grupie, kooperacji, wyłożenia reguł rządzących społeczeństwem, 

reguł powiązanych z podstawami komunikacji), norm moralnych (nauki pojęć dobra, zła, 

wykształcenia wrażliwości na potrzeby ludzkie) oraz podstaw powiązanych z edukacją (nauka 

pisania, czytania, prosta nauka rachowania). W powyższych rolach bardzo dobrze sprawdza się 

racjonalny, zdroworozsądkowy i samodzielny Dorosły, potrafiący tak dobrać właściwe metody 

komunikacji oraz kontaktu, by przekazać wymaganą wiedzę, wartości. Kolejnym  

z preferowanych i zrozumiałych stanów jest Dziecko Spontaniczne. Jest ono odpowiednim 

stanem, który może pomóc w zrozumieniu funkcjonowania uczniów nauczania 

wczesnoszkolnego, z uwagi na bardzo mocne oparcie na empirycznych aspektach 

(tj. doświadczanie świata przez zmysły, wydarzenia, a nie suchą teorię – preferencje 

eksperymentów i obserwacji efektów własnych działań). Tego typu podstawa jest zgodna  

z wymaganiami grupy docelowej, zorientowanej wokół ekspresji zachowania, doświadczeń  

i raczej odczuwania poszczególnych sytuacji niż nauki o nich. Dziecko spontaniczne jest też 

najbardziej kreatywną postawą, co istotnie wpływa na umiejętność dotarcia do dzieci 

na początkowym etapie ich kształcenia. Wśród przedstawicieli oświaty pracującej  

w gimnazjum dominującymi postawami był Rodzic Opiekuńczy, i Dziecko Przystosowane. 

Rodzic Opiekuńczy wśród pedagogów z gimnazjum stanowić może formę buforu ochronnego, 

wobec uczniów postawionych przed ciężkim wyborem (wybór liceum, który zadecyduje o ich 

przyszłości lub technikum, potencjalnie dającego zawód). Pedagodzy w gimnazjum świadomi 

są wagi decyzji, która spadnie na młodych i w dużej mierze nieświadomych wychowanków. 

Starają się zapewnić im jak najlepsze wykształcenie, które przełożyć może się na dobre wyniki 

egzaminów gimnazjalnych, a w konsekwencji wybór preferowanych szkół wyższych. Postawa 

Dziecka Przystosowanego wiązać może się z aspektem systemowym – administracyjnym. Na 

etapie gimnazjum uczniowie są już częściowo po wstępnych procesach socjalizujących  

i rozumiej mechanizmy kształtujące środowisko. Rolą pedagoga jest więc podtrzymywanie 

rozpoczętych procesów, doskonalenie uczniów zgodnie z założeniami programowymi oraz 

wytycznymi dla krajowych strategii oświaty – stan Dziecka Przystosowanego z uwagi na 

integrację wobec narzuconych norm i założeń idealnie współgra z tymi oczekiwaniami. Na 

danym etapie nie jest też potrzebna kreatywność czy samodzielność w obszarze 
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podejmowanych decyzji – nauczyciele gimnazjów są osobami pracującymi oraz 

przygotowującymi z założenia wobec uznanych standardów i wymagań, a ich egzekwowanie 

należy do głównych obowiązków. 

Ostatni ze stanów, występujący niemalże tak samo często wśród pedagogów z gimnazjów, 

jak i szkół podstawowych to Rodzic Normatywny. Co do zasady, współgra on z wymaganiami 

stawianymi wobec nauczycieli oraz rolą jaką mają pełnić, stanowiąc bezpieczną postawę 

niezależnie od sytuacji. Rodzic Normatywny odwołuje się do reguł i zasad panujących  

w oświacie, rozumianych tak przez kodeks funkcjonowania (tj. definicję roli nauczyciela), jak 

i podstawę programową, którą zobligowany jest zrealizować. Odwołując się do tych 

czynników, wybór Rodzica Normatywnego jest wyborem bezpiecznym, gdyż współgra z ideą 

roli nauczyciela (kształci oraz wychowuje). Wysokie wyniki obu grup podkreślają więc 

uniwersalny charakter takiego określenia roli zawodowej, niezależnie od profilu oraz wieku 

uczniów.  

 

Zalecenia Kierownicze – Hipoteza 1 

Rezultaty badania przeprowadzonego w ramach hipotezy pierwszej wskazują na dwie 

zależności. Pierwszą jest powiązanie typu oraz charakteru pracy nauczyciela  

z charakterystykami definiującymi ucznia - determinantami, którymi jest tak wiek, jak i etap 

nauczania wychowanków. Drugą natomiast stanowi ogólny wydźwięk roli nauczyciela w życiu 

ucznia, zdywersyfikowany względem jego dojrzałości (tak pod względem osobistym jak  

i naukowym). Istnieją logiczne przesłanki, zgodnie z którymi wspomniane postawy są przez 

nauczycieli internalizowane, definiując także specyfikę relacji z przełożonymi. Kierownictwo, 

świadome wspomnianych zależności powinno skupić się na kreacji odpowiedniego środowiska 

pracy tak w przypadku nauczycieli pracujących z młodszymi uczniami, jak i tymi wchodzącymi 

w liceum. Świadomość czytelnych reguł jest wysoko ceniona przez obie te grupy, bazując 

właśnie na charakterystyce rodzica normatywnego. Wysoki wskaźnik rodzica normatywnego 

sugerować może także naturalną skłonność do przestrzegania reguł, stąd sugeruje się 

ograniczyć proces kontrolny wychodzący poza ustalone reguły – pracownicy o tych barwach 

tożsamościowych, z założenia powinni stosować się do wyznaczonych zasad. Różnice  

w zarządzaniu pojawiają się natomiast w związku z charakterystyką pozostałych postaw 

rozróżniających grupy nauczycieli, przede wszystkim Dorosłego oraz Dziecko Spontaniczne. 

Wspomniane stany ego, pomimo odmiennego podejścia reprezentujących je nauczycieli, 

wskazują na zbliżoną potrzebę – samodzielności, niezależności – w kreowaniu tak materiałów 
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i konceptu zajęć jak i definiowaniu pracy z poszczególną grupą uczniów. Pozostawienie 

swobodnego buforu do pracy z uczniem Dziecku Przystosowanemu przełoży się na 

zwielokrotnienie kreatywnego potencjału – co jest wyjątkowo potrzebne wśród młodych 

uczniów. Z drugiej strony, Postawa Dorosłego zachowa swój autorytet i zdolność 

do prowadzenia spójnego i satysfakcjonującego procesu socjalizacji i wdrażania, zgodnego 

z nabytym przez nauczycieli doświadczeniem. Sytuacja ma się odwrotnie w przypadku 

nauczycieli klas późnych (w badaniu – gimnazjalnych). W tym przypadku sugeruje się 

zaopatrzyć kadrę we właściwe narzędzia, standardy oraz przygotować ich pod kątem 

merytorycznym, aktualizując obecne wymagania egzaminów końcowych. Zmiana charakteru 

nauczania – z eksploracyjnego na powtarzalny, pod tzw. „klucz” – wymusza od nauczycieli 

całkowicie odmienne podejście, sugerując znacznie większy interwencjonizm ze strony 

kierownictwa. Sugerowane są aktualizacje wiedzy poprzez uczestnictwo kadry w szkoleniach 

i konferencjach, zachęcenie do doskonalenia wiedzy i wzmacniania ich twardych kompetencji 

w ramach podstawy programowej proponowanej przez ministerstwo. Nauczyciele tego 

segmentu z uwagi na decydującą ich rolę w życiu uczniów (przygotowanie do egzaminów 

końcowych) – obarczeni są dodatkowym stresem, który powinien to być, właściwie 

katalizowany przez kierownictwo 

Hipoteza 2: Prezentowane stany ego wg. analizy transakcyjnej Erica 

Berna różnią się w zależności od pokolenia, do którego należą 

nauczyciele 

Druga z analizowanych hipotez także podejmuje tematykę manifestowanych stanów ego 

zgodnie z teorią analizy transakcyjnej Erica Berna. Zgodnie z hipotezą elementem 

różnicującym jest w danym przypadku pokolenie, do którego dana jednostka należy. 

 

W przypadku aspektu pokoleniowego oraz różnic wpływających na manifestowany stan ego, 

ponownie można odnieść się do części przykładów podawanych powyżej. Pierwszym  

z czynników jest profil społeczno-psychologiczny uczniów, znacznie różniących się pomiędzy 

następującymi po sobie pokoleniami. Z uwagi na zdecydowane, zauważalne różnice 

występujące pomiędzy preferencjami, wyznawanymi wartościami oraz metodami 

wychowawczymi na przestrzeni pokoleń, uczniowie, jako podmioty poddawane 

zróżnicowanym metodom socjalizacyjnym prezentowały inny profil, wymagając od 

nauczycieli odmiennego podejścia oraz „stanu” w podejmowanej relacji. Zgodnie z teorią 



140 
 

podejmującą ten temat, wychowanie, socjalizacja oraz wartości determinujące poszczególne 

pokolenia mogą mieć wpływ także na samych nauczycieli, wykształcając w nich odmienne 

konstrukty postępowania. Autorka oczekuje iż pedagodzy wywodzący się ze starszych pokoleń 

(BB czy X) będą prezentowali stany charakteryzujące się z Rodzicem, z uwagi na metody 

wychowawcze panujące w danych czasach (często oparte o hierarchiczność, zasady i reguły 

oraz troskę o edukację, stanowiącą jeden z podstawowych czynników wyróżniających na rynku 

pracy). Z pokoleniem Y utożsamiać można zdecydowanie bardziej postawy powiązane  

z dorosłym, jako realistą, żyjącym w znacznym skomplikowaniu współczesnego świata  

i rządzących nim realiów, trzeźwo patrzącego na rzeczywistość i potrzebę określonych 

kompetencji do funkcjonowania na rynku pracy169. Sytuacja ta szczególnie ma miejsce po 

adaptacji członków pokolenia Y na rynku pracy (tj. po konfrontacji oczekiwań 

z rzeczywistością).170 Pokolenie Z, z uwagi na zdecydowanie inną dynamikę kojarzone być 

może z postawami dziecka – w tym przede wszystkim dziecka spontanicznego, 

eksperymentującego z metodami kształcenia opartymi także na dostępnych zdobyczach 

technologicznych171 (np. e- learning, wykorzystanie multimedialnych metod i narzędzi 

wspierających). Kolejnym z aspektów mających istotny wpływ na kształtowanie się 

przekonania i dobór manifestowanych stanów ego może być sam prestiż zawodu, który  

z biegiem lat zdecydowanie malał, co było zjawiskiem nie tylko powiązanym z lokalną 

specyfiką. Na wspomniany proces wpływ miały następujące czynniki: znaczący wzrost odsetka 

ludzi z wyższym wykształceniem (w tym – wykształceniem pedagogicznym), odbijające się na 

zwiększeniu się odsetku potencjalnych nauczycieli na rynku pracy (często – z uwagi na spadek 

dynamiki demograficznej – pozostających poza docelowym miejscem zatrudnienia, np. 

pracując w przedszkolach bądź żłobkach czy poza sektorem), zamrożenie wzrostu płac dla 

sektora (z uwagi na jego publiczny charakter), wykształcenie się odmiennych metod kształcenia 

(w tym dodatkowego, zakładającego uzupełniające ćwiczenia, zadania bądź  

zajęcia) – przekładające się na spadek znaczenia kształcenia publicznego. Kolejnym, nie mniej 

istotnym czynnikiem, mającym bezpośredni wpływ jest zmiana roli nauczyciela wynikająca z 

przemiany ustrojowej, charakterystycznej dla państw bloku wschodniego, w tym polski. 

W rzeczywistości komunistycznej pedagogowie pełnili istotną rolę, jako część systemu. 

Z pozycją wiązano szacunek i prestiż, z uwagi na ważną funkcję w kształceniu młodego 

 
169 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.20). 
170 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.115). 
171 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.28). 
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pokolenia. Te wszystkie czynniki spowodowały inne postrzeganie samego nauczyciela przed 

laty, w stosunku do obecnej oceny tego zawodu. 

 

Jako konkluzji powiązanej z powyższymi czynnikami, autorka spodziewała się różnic 

w manifestowanych postawach, szczególnie pomiędzy pokoleniami BB, Y, a Z, wiążąc 

jez charakterystycznymi dla generacji czynnikami, jak stosunek do wartości, zasad, 

hierarchiczności oraz technologii, determinującej preferowane metody nauczania 

(konserwatywne bądź nowoczesne)172.  

 

Dla weryfikacji wspomnianej hipotezy zdecydowano się zastosować modele i wyliczenia 

oparte o statystykę. Dla wspomnianej hipotezy zastosowano test Zmiennej o progu istotności 

0.05 dla wszystkich prób niezależnych. Uzyskane wyniki, zawarto w tabelach poniżej dla 

stanów ego. 

Rodzic normatywny 

Tabela 11. Wyniki rozkładu Zmiennej dla zależności pomiędzy pokoleniem a manifestowanym stanem ego – Rodzic 

Normatywny 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 19,7 4,8 

7,9397 < 0,0001 
X 17,5 4,9 

Y 15,6 4,9 

Z 15,7 4,7 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Bazując na powyższych wynikach wskazać można, iż postawa rodzica normatywnego jest 

manifestowana najczęściej przez przedstawicieli pokolenia BB, następnie przez członków 

generacji X. Rodzic normatywny jest postawą stosunkowo rzadszą wśród przedstawicieli 

pokolenia Y oraz Z. 

 

 

 

 

 

 
172 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.79). 
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Tabela 12. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a manifestowanym stanem ego – Rodzic 

Normatywny 

  BB X Y Z 

BB   0,0291 < 0,0001 0,0001 

X 0,0291   0,0158 0,0255 

Y < 0,0001 0,0158   0,9895 

Z 0,0001 0,0255 0,9895   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono występowanie istotnej różnicy w postawie 

rodzica normatywnego w zależności od pokolenia, zgodnej z dystrybucją stanu ego 

zaprezentowanego w pierwszej tabeli.  

Graficzna interpretacja wyników znajduje się na poniższym wykresie. 

 

Wykres 2. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy reprezentowanym pokoleniem a stanem ego –Rodzic 

Normatywny 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Pedagogowie z uwagi na pełnioną rolę oraz oczekiwania stawiane wobec nich w sposób 

naturalny przyjmują postawę rodzica normatywnego, operując na określonych zbiorach zasad, 

wytycznych (np. etyka nauczycielska, program nauczania), oddając się misji zawodowej, jaką 

jest kształcenie młodych pokoleń. Postawa rodzica normatywnego jest stanem ego 

oczekiwanym, w przypadku zawodów z podobnej rodziny jak pedagog, stanowiąc też jeden  

z pewnych wyborów pożądanych wśród opisywanej grupy zawodowej. To właśnie odwołanie 
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do ram nauczania, wspomnianego programu oraz wytycznych Ministerstwa Oświaty buduje 

zespół norm, na których pracują pedagodzy wykorzystujący stan Rodzica Normatywnego. 

 

Zgodnie z otrzymanymi wynikami, postawą rodzica normatywnego najczęściej posługują się 

przedstawiciele starszych pokoleń – BB oraz X. Przypuszczalnie, ma na to wpływ tak model 

wychowania wspomnianych jednostek, jak i mocne osadzenie w wyznawanych wartościach 

(np. hierarchiczność dystans wobec władzy oraz organizacja wewnętrznych struktur)173. 

Pokolenia BB zostało wychowane w duchu lojalności wobec statusu quo, normami 

funkcjonującymi w miejscu pracy.174 Pokolenie X z drugiej strony to grupa pracoholików, 

zorientowana na pracę, traktująca ją często jako wartość samą w sobie. Przekłada się to często 

na świadome dostosowanie akcji do ram stanowiących podstawę w kształtowaniu kultury 

organizacyjnej miejsca pracy. Odwołanie do wspomnianych ram uzupełnia się z orientacją 

zawodową stanu, jakim jest Rodzic Normatywny. Istotnym czynnikiem jest najniższy wskaźnik 

wśród Pokolenia Y. Grupa ta w realiach polskich identyfikowana jest ze zmianą  

społeczno-polityczną. Żyjąc pod nadzorem z narzuconymi zasadami chwiejącego się systemu 

uczą się buntowniczych postaw, które potem zbierają pokłosie w dojrzałym życiu 

i preferencjach manifestowanych stanów zgodnie z metodologią Erica Berna.  

 

Ponadto jest to grupa wyjątkowo ceniąca sobie samodzielność, mobilność 

 i niezależność – charakterystyki, które nie znajdują odzwierciedlenia w rysie stanu, jakim jest 

Rodzic Normatywny. Wyniki dla pokolenia Z nie odbiegają od oczekiwanego stanu 

rzeczywistości. Wpływają na niego podobne aspekty, definiujące wyniki Pokolenia Z. 

Dodatkowo, Pokolenie Z to także „dzieci swoich rodziców”, wychowane zgodnie 

z wartościami, preferencjami oraz wzorcami własnych rodziców preferujących większą 

niezależność tak w życiu osobistym, jak i zawodowym. 

 

 

 

 
173 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.78-81). 
174 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.30-31). 
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Rodzic opiekuńczy 

Tabela 13. Wyniki rozkładu Zmiennej dla zależności pomiędzy pokoleniem a manifestowanym stanem ego – Rodzic 

Opiekuńczy  

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 15,4 5,5 

10,4057 < 0,0001 
X 14,5 2,9 

Y 15,5 3,8 

Z 12,4 3,3 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdza się relatywnie rzadszą manifestację stanu ego 

rodzica opiekuńczego wśród przedstawicieli pokolenia Z. Pozostałe wyniki utrzymane są 

na podobnym poziomie. 

 

Tabela 14. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a manifestowanym stanem ego – Rodzic 

Opiekuńczy 

  BB X Y Z 

BB   0,2893 0,7872 0,0001 

X 0,2893   0,0919 0,0010 

Y 0,7872 0,0919   < 0,0001 

Z 0,0001 0,0010 < 0,0001   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Opierając się na przeprowadzonym teście stwierdzić można istotną statystycznie różnicę dla 

manifestacji wskazanej postawy, w zależności od pokolenia. Istotnym jest zaznaczyć, iż różnica 

ta dotyczy jedynie relacji pomiędzy pokoleniem Z, a pozostałymi pokoleniami, prezentującymi 

bardzo podobny rozkład.  

Graficzna interpretacja wyników znajduje się na poniższym wykresie. 
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Wykres 3. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy reprezentowanym pokoleniem a stanem ego – Rodzic 

Opiekuńczy 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Rodzic Opiekuńczy w ujęciu oświaty jest postawą (jak wynika z poprzedniej potwierdzonej 

hipotezy) bliższą pedagogom pracującym z dojrzalszymi grupami uczniów. Koncentrują się oni 

na realizacji założeń programowych z perspektywy nie zadań socjalizujących, a właściwego 

wychowania uczniów, przygotowania (rozumianego przez przekazanie wiedzy, umiejętności 

oraz wypracowanie pewnego stanu świadomości) do kolejnych etapów edukacji. Dla stanu 

Rodzica Opiekuńczego wspomniana troska powiązana jest prawdopodobnie z egzaminami 

zwieńczającymi konkretne etapy nauki, mającymi istotny wpływ na dalszy przebieg edukacji 

wśród ich uczniów (np. egzamin gimnazjalny determinujący wybór szkoły wyższej). 

 

Zgodnie z otrzymanymi wynikami stwierdzić można, iż postawa Rodzica Opiekuńczego 

wykorzystywana jest znacznie rzadziej przez przedstawicieli z Pokolenia Z, przy względnie 

równym rozkładzie dla pozostałych grup. Wspomniana zależność może wiązać się z poziomem 

dojrzałości konkretnych jednostek na rynku pracy (gdzie dla Z, jest on najniższy), 

wyznawanymi wartościami (znacznie niżej oceniane wartości rodzinne, niż w przypadku 

pozostałych grup), albo wysoką centralizacją na karierze. Nieznacznie wyższy wynik pokolenia 

Y może wiązać się z instynktami rodzicielskimi, odświeżonymi z uwagi na okres dorastania 

dzieci czy odreagowaniem pewnych braków wypływających z ich własnej historii. To ludzie, 

którzy ochraniają, opiekują i martwią się o podopiecznych175 (co zdaje się odpowiadać części 

 
175 Muriel, J., Jongeward, D. (2017). Narodzić się by wygrać (s.153-154). 
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charakterystyk pokolenie Y nastawionego na współprace i dobre relacje). Uzyskanie 

najwyższej preferencji danej postawy wśród przedstawicieli tej grupy wydaje się 

zaskakującym. Wyniki dla grupy BB oraz X nie zaskakują, mając mocne osadzenie w sferze 

społecznej oraz realiach, w których dane pokolenia dorastały (szczególnie BB)176. 

Dorosły 

Tabela 15. Wyniki rozkładu Zmiennej dla zależności pomiędzy pokoleniem a manifestowanym stanem ego – 

Dorosły 

Pokolenie Średnia SD F p 

BB 13,9 5,1 

16,7873 < 0,0001 
X 15,6 4,9 

Y 15,5 5,0 

Z 19,7 3,7 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Odnosząc się do otrzymanych wyników, zauważyć można znaczną różnicę w manifestacji 

stanu ego – dorosłego w przypadku przedstawicieli pokolenia Z. Najniższe wyniki odnotowano 

dla przedstawicieli pokolenia BB. Przypuszczać można, że postawa Dorosłego, została przyjęta 

przez najmłodsze pokolenie, Pokolenie Z, z przymusu. Nowa osoba w szkole, w roli 

nauczyciela, często posiada znikome doświadczenie praktyczne, wyniesione ze studiów. Nie 

może ona pokazać się koleżanką i kolegą z pracy jako osoba niekompetentna. Tym bardziej nie 

możne ujawnić tego wśród uczniów. Przyjęta przez niego postawa stanowi dla niego swoistą 

ochronę przed pokazanie swojego braku obycia w środowisku szkolnym.  

 

Tabela 16. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a manifestowanym stanem ego – Dorosły 

  BB X Y Z 

BB   0,0766 0,0762 < 0,0001 

X 0,0766   0,9043 < 0,0001 

Y 0,0762 0,9043   < 0,0001 

Z < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

 
176 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.40-41). 
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Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono występowanie istotnej różnicy w postawie 

dorosłego w zależności od pokolenia. Wspominana wcześniej preferencja pokolenia 

Z w manifestacji postawy rodzica wyróżnia się w sposób znaczący na tle pozostałych Pokoleń.  

Graficzna interpretacja wyników znajduje się na wykresie poniżej. 

 

Wykres 4. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy reprezentowanym pokoleniem a stanem ego – Dorosły 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Postawa Dorosłego jest kolejnym ze stanów potencjalnie utożsamianym z zawodem pedagoga. 

Metodyczne podejście oparte o racjonalne przesłanki ułatwia pedagogowi odnalezienie się 

w codzienności zorientowanej na pracę wychowawcy, którego rolą jest kreowanie 

odpowiednich, pożądanych postaw wśród uczniów, jak i nauczyciela skupionego na 

przekazywaniu wiedzy. Dorosły prócz osadzenia w rzeczywistości to stan ceniący sobie pracę 

analityczną, twórczą wymagającą logiki i dedukcji. Cechy te pomagać mogą w części 

problemów wymagających od pedagoga niestandardowego, nieszablonowego myślenia  

(np. w sferze wychowawczej). 

 

Bazując na otrzymanych wynikach zaobserwować można znaczącą i statystycznie istotną 

różnicę w manifestacji stanów ego – Dorosłego, dla jednego z pokoleń. Dorosły jest, więc 

stanem najczęściej prezentowanym przez przedstawicieli Pokolenia Z. Przedstawiciele tej 

grupy mogą preferować wspomniany stan z uwagi na oczekiwania rynku pracy wobec nich 

(pokolenie będące „dziećmi” sprawnego zawodowo Y, mającego uzupełniać luki rynku pracy 

po schodzącym pokoleniu BB). Oczekiwania mogą wykształcić wśród przedstawicieli kohorty 
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Z chęć potwierdzenia (lub zaprezentowania) swoich kompetencji wobec starszych kolegów 

(dla wzmocnienia pozycji w organizacji/placówce oświatowej bądź uzyskania większej 

odpowiedzialności). Alternatywą dla interpretacji tak wysokiego wyniku może być  

auto-percepcja, subiektywna potrzeba postrzegania siebie, jako jednostek dojrzałych, 

dorosłych, która doprowadziła do internacjonalizacji wskazanego stanu oraz utożsamienia go  

z charakterem (nawet, jeżeli jest to błąd poznawczy, powiązany z zaburzeniem oceny własne) 

– celem podkreślenia własnej autonomii i samostanowienia, które to czynniki znajdują podłoże 

w charakterystyce dorosłego177. Wynik wydaje się zaskakujący szczególnie w przypadku 

zestawienia go z rezultatami dla pozostałych grup, oraz uzyskaną różnicą. Z uwagi na specyfikę 

lokalną podczas rozmów z przedstawicielami różnych grup społecznych postawa dorosłego 

najczęściej utożsamiana jest z Pokoleniem Y. Oczekiwania te nie zostały odzwierciedlonego 

jednak w wynikach samych badań. Najniższy wynik dla grupy BB był spodziewany, z uwagi 

na dominującą postawę rodzica (normatywnego/opiekuńczego) dla wskazanej generacji 

wynikający z wykształconych schematów działań oraz długoletniego doświadczenia  

(tj. polegania bardziej na wypracowanych schematach definiujących ramy pracy). 

Dziecko przystosowane 

Tabela 17. Wyniki rozkładu Zmiennej dla zależności pomiędzy pokoleniem a manifestowanym stanem ego – 

Dziecko Przystosowane 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 14,3 3,2 

22,3767 < 0,0001 
X 17,0 4,3 

Y 12,5 3,8 

Z 15,8 3,0 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Odnosząc się do otrzymanych wyników zaobserwować można wskazywanie wyższych 

wartości w ramach pokolenia X oraz pokolenia Z, manifestujących częściej postawy Dziecka 

Przystosowanego. Pokolenie Z, często mimo braku doświadczenia, próbuje wprowadzić swoje 

pomysły do placówki w której zaczyna pracować, podczas gdy pokolenie X dużo częściej woli 

się dostosować do zastanego stanu.  

 

 

 
177 Muriel, J., Jongeward, D. (2017). Narodzić się by wygrać (s.362-363). 
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Tabela 18. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a manifestowanym stanem ego – Dziecko 

Przystosowane 

  BB X Y Z 

BB   0,0004 0,0117 0,0499 

X 0,0004   < 0,0001 0,0510 

Y 0,0117 < 0,0001   < 0,0001 

Z 0,0499 0,0510 < 0,0001   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono występowanie istotnej różnicy w postawie 

dziecka przystosowanego w zależności od pokolenia. Dotyczy ona par X oraz Z w stosunku do 

Y. Różnica występuje także w przypadku pary pokolenia X oraz pokolenia Y. 

Prezentacja graficzna wyników znajduje się na poniższym wykresie. 

 

Wykres 5. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy reprezentowanym pokoleniem a stanem ego – Dziecko 

Przystosowane 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Dziecko Przystosowane jest postawą komplementarną wobec Rodzica Normatywnego. 

Współkreuje istotnie uzupełniającą się parę z perspektywy oczekiwań, wymagań i wartości obu 

stron. W realiach rynku pracy w obszarze oświaty zorientowanego wobec pewnych odgórnie 

narzuconych reguł funkcjonowania, wspomniane przystosowanie czy akceptacja roli pełnionej 

w ramach systemu jest postawą pożądaną. Dziecko Przystosowane to także znak pewnej 

akceptacji obecnego status quo, włączając w to swoją rolę oraz zaproponowany sposób 
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realizowania obowiązków. Stąd oczekiwana jest wśród grup charakteryzujących się 

konformizmem. 

 

Wyniki badań wskazują na istotną statystycznie różnicę w prezentowanych postawie Dziecka 

Przystosowanego – szczególnie dla pokolenia X. Wysoki wynik wśród tej grupy 

prawdopodobnie wiąże się przede wszystkim ze specyfiką społeczną i realiami definiującymi 

przedstawicieli kohorty. Pokolenie X to ludzie wychowani przez rodziców normatywnych  

w świecie i rzeczywistości pełnej reguł, nakazów i przykazów co niejako wymusiło na nich 

przyjęcie wskazanego stanu ego (jest to typowo lokalna specyfika, gdyż globalnie Pokolenie X 

traktowane było bardziej liberalnie)178. Obecnie to ludzie, którzy w dużej mierze zdecydowali 

się pozostać w zawodzie nauczyciela akceptując płynące z tego wyboru konsekwencje 

ekonomiczne. Stosunkowo wysoki wynik odnotowało także Pokolenie Z, co wydaje się 

komplementarne wobec preferencji (auto-prezencji) stanu dorosłego. Członkowie Pokolenia Z 

kreując się na dojrzałych zmuszeni są do przystosowania, socjalizacji oraz zrozumienia reguł 

panujących w społeczeństwie. Co ciekawe, poprzez brak własnego doświadczenia czy wiedzy 

dziedzinowej zmuszeni są zaczynać do pozycji czeladników, podporządkowując się sugestiom, 

radom oraz naciskom pozostałych grup utożsamianych z wyższymi kompetencjami  

i umiejętnościami. Niski wynik prezentowany wśród Pokolenia Y również znajduje swoje 

umocowanie w aspektach społeczno-kulturowych. Grupa ta przeciwstawiając się regułom 

społecznym oraz rynkowym zmuszona była dorastać samodzielnie i w sposób niezależny.  

Z perspektywy społecznej otrzymała szansę na „świeży start” powiązany z przemianą 

ustrojową. Na każdym kroku starała się podkreślać własne potrzeby, zdanie oraz rolę idealnie 

odpowiadając charakterystyce dziecka (szczególnie we wczesnych momentach kariery)179 – co 

znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach badania. Podejmując tematykę z perspektywy 

pokolenia BB istotnym jest zauważyć wyraźny wpływ restrykcji wynikających z post-wojennej 

rzeczywistości. Pomimo reorientacji ekonomicznej całego społeczeństwa, pewne aspekty 

utrwalone jako wyznaczniki utożsamiane z grupą (np. wspomniana restrykcyjność), pozostały 

na trwale odciskając piętno na pokoleniu BB. Wpływ BB widać także w istotny sposób na 

pokoleniu X uzyskującego najwyższe z notowanych wyników w ramach badania. Rezultat ten 

prowadzi do kolejnej tezy podkreślającej, iż preferencje w obszarze Dziecka Przystosowanego 

 
178 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.149). 
179 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.13). 
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zależą w istotny sposób od relacji z rodzicami oraz wykształconego przez nie sposobu 

oddziaływania na dzieci.  

Zależność ta jest prawdopodobnym wytłumaczeniem zaobserwowanych wyników także wśród 

innych grup.  

Dziecko Spontaniczne 

Tabela 19. Wyniki rozkładu Zmiennej dla zależności pomiędzy pokoleniem a manifestowanym stanem  

ego – Dziecko Spontaniczne 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 15,3 5,6 

14,7143 < 0,0001 
X 10,7 4,2 

Y 12,9 3,3 

Z 10,8 3,5 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Bazując na otrzymanych wynikach zaobserwować można najwyższe wyniki wśród stanu ego 

dziecka spontanicznego wśród przedstawicieli BB, najniższe natomiast odnotowano tak dla 

przedstawicieli Pokolenia X i Z. Prawdopodobnie na zaprezentowane tutaj wyniki duży wpływ 

ma nie tylko pokolenie, z którego pochodzi nauczyciel, ale równiej i jego doświadczenie oraz 

umiejętność odnalezienia się w danym środowisku. Przedstawiciele pokolenia BB posiadają 

największe doświadczenie w związku z tym zetknęli się oni w swojej pracy z dużą ilością 

sytuacji oraz znają konsekwencje wielości różnych postępowań. W krótkim czasie są w stanie 

przeanalizować swoje doświadczenie oraz przewidzieć jakie skutki będzie miało ich 

zachowanie. W związku z tym postawa, którą przyjmują ukazuje stan ego Dziecka 

Spontanicznego, która niekoniecznie musi zastanawiać się długo nad decyzją, którą powinno 

podjąć.  

 

Tabela 20. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a manifestowanym stanem ego – Dziecko 

Spontaniczne 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 0,0016 < 0,0001 

X < 0,0001   0,0006 0,8913 

Y 0,0016 0,0006   0,0010 

Z < 0,0001 0,8913 0,0010   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 
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Odnosząc się do wyników badań stwierdzono występowanie istotnej różnicy w postawie 

dziecka spontanicznego w zależności od pokolenia. Największe różnice występują pomiędzy 

stanem ego manifestowanym przez przedstawicieli BB, a pozostałymi grupami. Przede 

wszystkim jednak między pokoleniami X oraz Z. Pokolenie Y prezentuje pewny odsetek 

wyboru dyskutowanego stanu ego. 

Graficzna interpretacja badań znajduje się na wykresie poniżej.  

 

Wykres 6. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy reprezentowanym pokoleniem a stanem ego – Dziecko 

Spontaniczne 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Dziecko Spontaniczne stanowi najbardziej ekspresywny, sensualny ze stanów zdefiniowany 

przez teorię Erica Berna. To właśnie Dziecko Spontaniczne preferuje doświadczać świata za 

pomocą zmysłów, eksperymentować oraz podejmować ryzyko. W swoich decyzjach kieruje się 

przede wszystkim emocjami oraz poczuciem chwili. Z uwagi na niechęć do poruszania się  

w obszarze reguł, zakazów czy nakazów oraz zamiłowanie do nowości, dziecko spontaniczne 

to także postawa, którą charakteryzuje największa kreatywność. Dziecko Spontaniczne często 

pozwala jednostce wyjść poza określone schematy, spoglądając na problem z innej 

perspektywy oraz podjąć decyzję, niekoniecznie uwarunkowaną przesłankami logicznymi. 

 

Uzyskane wyniki badań wskazują na znaczną rozbieżność w stosunku do oczekiwań autorki. 

Wysoki wynik wśród grupy BB jest zaskakujący z uwagi na determinanty charakteryzujące 
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opisywaną grupę180. BB jako pokolenie mocno osadzone w zbiorze reguł, restrykcji oraz 

zakazów i nakazów, działające na rynku pracy najdłużej ze wszystkich badanych, opierając się 

na założeniach oraz doświadczenie zawodowe zazwyczaj sugerowałoby oparcie o stany 

mocniej zintegrowane z funkcjonującym systemem (szczególnie w przypadku oświaty), jak np. 

Dziecko Przystosowane bądź Rodzic Normatywny. Wynik też z pewnością wymaga dalszej 

analizy w pogłębionych badaniach. Spontaniczny charakter może wiązać się ze znużeniem 

zawodowym (tj. chęcią odświeżenia lub urozmaicenia rzeczywistości) bądź przeświadczeniem 

o wysokich kompetencjach (a co za tym idzie – wyższą oceną własnej ekspertyzy od 

panujących w ramach systemu reguł). 

 

W przeciwieństwie do rezultatu pokolenia BB, rozkład zmiennej dla pozostałych grup jest 

możliwym do wytłumaczenia. Niski wskaźnik dla pokolenia Z jest prawdopodobnie wynikiem 

wspomnianej i opisywanej na łamach pracy auto-prezentacji, kreowania wizerunku (np. w 

pracy, w mediach społecznościowych, w stowarzyszeniach czy ugrupowaniach), gdyż zgodnie 

z charakterystyką pokolenia, to właśnie grupa Z jest najbardziej kreatywną, ciekawą świata 

i realizującą się w dynamicznym środowisku, pełnym zmian181. Wzorce, które pokolenie 

Z pobierało od rodziców w sposób jednoznaczny wskazują na pochwałę poszczególnych grup 

cech osobowościowych – np. samodzielności, pracy w wysoce standaryzowanym środowisku 

(np. korporacji), pracę na określonych wzorcach, szablonach i schematach (co jest wynikiem 

konfrontacji oczekiwań rynkowych, względem obecnie posiadanych kompetencji przez 

przedstawicieli pokolenia Z). Niski wynik pokolenia X z drugiej strony tłumaczony jest przede 

wszystkim właśnie wzorcami pokoleniowymi oraz podejściem do pracy182. Za czasów 

pokolenia X, rynek zorientowany był wokół pracodawcy prezentującego grupę 

wyselekcjonowanych kryteriów służących do jak najdokładniejszej definicji oczekiwanego 

profilu pracownika. Przedstawiciel pokolenia X musiał wspomniane cechy spełnić, rezygnując 

często z indywidualnego rysu dotąd go definiującego.  

 

Umiarkowany rezultat otrzymany przez przedstawicieli Y wiąże się z próbą przełamania 

pewnych schematów i szeroko pojętymi, globalnymi przekształceniami w obszarze kulturowo-

społecznym. Redefinicja tak tła socjologicznego, jak i reorientacja rynku pracy (zmiana z rynku 

 
180 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.40). 
181 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.85). 
182 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.85-89). 
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pracodawcy na rynek pracownika), skłoniły przedstawicieli kohorty do adaptacji oraz 

eksperymentowania. 

Podsumowanie – Hipoteza 2 

Hipoteza II zakładała zróżnicowanie względem prezentowanych stanów ego, co także 

pozytywnie weryfikują niniejsze badania. Wbrew jednak początkowym przypuszczeniom, nie 

wszystkie prezentowane postawy odpowiadają oczekiwaniom. Autorka zakłada powiązanie 

Rodzica Normatywnego ze starszymi pokolenia, co zostało potwierdzone w samych badaniach 

(wysokie wyniki wśród BB i X). Powiązania te determinowane były przede wszystkim przez 

pryzmat wychowania (tj. profil i osobowość rodziców), doświadczenia na rynku pracy 

(założenia: im większe doświadczenie tym niższa skłonność do eksperymentowania i większa 

chęć podążania za systemowo zdefiniowanymi regułami). Prócz aspektów socjologicznych, 

istotną rolę w definicji Rodzica Normatywnego ma także proces socjalizacji oraz obecna 

orientacja polityczno-społeczna. Podobnie sprawa miała się w przypadku Rodzica 

Opiekuńczego, którego wyniki także zostały potwierdzone w samych badaniach. Również, 

z uwagi na zmianę pokoleniową oraz dojrzałość zawodową, wśród przedstawicieli tej grupy 

dominowały dojrzalsze pokolenia. Rezultat przeprowadzonych badań był natomiast inny 

w przypadku analizy postawy Dorosłego, która to osiągnęła wyjątkowo wysoki wynik, 

nieoczekiwany, dla Pokolenia Z (autorka zakładała tutaj Pokolenie Y). Aspekt ten 

interpretowany może być albo przez pryzmat lepszego dopasowania się do współczesnych 

realiów, zrozumienia gry rynkowej przez Z, lub wiązać się z ich auto-prezentacją oraz 

subiektywną opinią na własny temat – zinternalizowaną przez opisywaną grupę. Wydaje się, 

że jest to wynik pewnej definicji potrzeb lub oczekiwań grupy, niż rzeczywistych jej 

charakterystyk (Pokolenie Z, z uwagi na brak realnego doświadczenia na rynku pracy 

poszukują jednocześnie wzorców bądź mentorów). W związku z powyższym, autorka 

oczekiwała wysokich wyników pokolenia Z w przypadku Dziecka Spontanicznego, które to, 

w ocenie przedstawicieli grupy, osiągnęło najniższy typ. Pokolenie X w zdecydowanej 

większości natomiast związane jest z postawą czy to – Dziecka Przystosowywanego, 

odpowiadając oczekiwaniom badaczki (przez opisywany, zdefiniowany i scharakteryzowany 

wpływ aspektów społecznych oraz relacji rodzinnych i wychowania), czy w mniejszej mierze 

– Dorosłego. Druga postawa mocno osadzona jest w determinacji X-ów w obszarze pracy, 

pełnionych w niej funkcjach (w tym mentorskiej) oraz odpowiedzialności. Kolejnym 

zaskakującym wynikiem badania jest wysoki wynik Dziecka Spontanicznego wśród grupy BB. 

Rezultat ten z pewnością wymaga pogłębionych badań. 
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Pomimo różnic w prognozach dotyczących poszczególnych relacji POKOLENIE – STAN, 

hipotezę II weryfikująca hipotezy można uznać za, wskazując statystycznie istotne różnice, 

dla każdej z analizowanych grup. 

Zalecenia Kierownicze – Hipoteza 2 

Uzyskane rezultaty w ramach relacji pomiędzy pokoleniem, a preferowanym stanem ego 

wskazują na wyraźne przesunięcie w prezentowanych, zgodne z oczekiwanymi determinantami 

analizy pokoleniowej. Wiek (rozumiany przez przynależność do kohorty), zdaje się odrywać 

istotną, kluczową rolę w tej zależności. Odnosząc się do teoretycznych podstaw, kierownictwo 

powinno podejmować decyzje mające kształtować organizacyjny ekosystem tak, by odnaleźli 

się w nim reprezentanci każdej z grup. Dla przedstawicieli Pokolenia BB organizmy 

zarządzające powinny kreować czytelny, jasny system reguł definiujący ich obowiązki 

i oczekiwania wobec nich (m.in. przez szkolenia stanowiskowe oraz karty stanowiska pracy). 

Dla pracowników starszych generacji czytelność pracy i klarowność oczekiwań jest podstawą. 

Stąd też komunikacja z nimi powinna zostać zachowana w ramach oficjalnych kanałów 

i standaryzowanych komunikatów. To grupy szanujące autorytet, więc powoływanie się na 

niego stanowi skuteczną metodę negocjacji i perswazji. Reprezentanci BB przykładają istotną 

wagę do tradycji i kultury, jako podwalin znanego im świata – stąd celebracja wydarzeń bądź 

symbolik może przedłożyć się pozytywnie na ich zaangażowanie i związanie. To też grupy 

w dalekim stopniu skorelowane z atmosferą pracy w pracy i dobrymi relacjami. Umożliwienie 

im socjalizacji czy sprzyjanie jej, poprawi ogólną motywację. Przedstawiciele pokolenia X, 

zgodnie z lokalną normalizacją (rzeczywistość PRL-owska) stanowią grupę osób lojalnych 

i oddanych w pracy i swobód w niej uzyskanych. Należy podkreślić, że reprezentacji pokolenia 

stawiają przed sobą znacznie wyższe wyzwania w pracy, poświęcając się jej do większego 

stopnia. Praca stanowić ma wyzwanie – intelektualne lub fizyczne, które pozwoli im sprawdzić 

swoje umiejętności oraz rozwinąć się. W przypadku tej grupy najskuteczniejszą nagrodą jest 

gratyfikacja pieniężna bądź awans, potwierdzający słuszność ich życiowych wyborów. W 

pracy lepiej radzą sobie wykonując zadania niezależnie lub w ramach niewielkich zespołów z 

jasno określonymi regułami postepowania (np. łatwa możliwość podziału obowiązków). Ta 

grupa wyjątkowo chętnie podejmie się szkoleń czy dodatkowych kursów. Jako osoby mocno 

zorientowane na klienta – kierownictwo powinno pozwolić im się wykazać i zabłysnąć, oddając 

mu możliwość decydowania w ramach zadań z zachowaniem jednak wymagań dotyczących 

oczekiwań i realizowanych standardów. Przedstawiciele pokolenia Y decydujący się na pracę 

w oświacie szanują jednostki, ich indywidualne potrzeby, różnorodność i ciekawość świata.  
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Z perspektywy wymienianych tutaj postaw są oni naturalnie tolerancyjni przez nabyte 

doświadczenie – kontakt z różnorodnością. Pracownicy tego typu dobrze radzą sobie  

w działaniach wymagających nieszablonowego myślenia –otwartość na nowe doświadczenie 

czy nietypowe działania. W pracy reprezentują daleko posunięty kolektywizm, co w przypadku 

pedagoga najczęściej przedkłada się nad lub przekłada się na wspierający charakter wobec 

uczniów. „Y”-ki to jednak też osoby szanujący swój czas prywatny. Nie będą skorzy do 

realizowania dodatkowych aktywności poza normalnym wymiarem godzin. Przymuszanie ich 

jest więc prostą drogą do pogorszenia relacji oraz długoterminowej motywacji. Przedstawiciele 

pokolenia tak Y, jak i Z nie są pracownikami lojalnymi i przywiązanymi do swojego miejsca 

pracy, stąd odpowiednio wymierzone działania w obszarze zaadresowania ich potrzeb  

i związania z organizacją, spowolnić może rotację pracowniczą. 

Hipoteza 3: Nauczyciele uczący w szkole podstawowej i gimnazjum 

różnią się między sobą manifestowanym stanem ego wg. analizy 

transakcyjnej Erica Berna w zależności od stażu pracy 

Trzecią z analizowanych hipotez jest próba identyfikacji różnicy w manifestowanej postawie 

zgodnie z analizą transakcyjną, zróżnicowaną tym razem przez staż pracy. Zgodnie  

z założeniami, staż pracy powinien mieć wpływ na prezentowany stan ego, w sposób zbliżony 

do różnic pokoleniowych – prezentując oczekiwane różnice, w zależności od przedziałów, do 

których należą konkretne grupy, czego dowieść lub czemu zaprzeczyć ma poniższa analiza. 

 

U podstaw wspomnianych różnic z pewnością leżą oczekiwania pedagoga – nauczyciela. 

Zazwyczaj osoby te charakteryzują się u początków swojej zawodowej kariery idealistycznym 

myśleniem zakładającym pewną wizję świata i swojej pracy (zazwyczaj powiązaną  

z pełnieniem posługi, kształceniem u podstaw bądź budową potencjału). Często niestety 

wspomniana wizja reflektowana jest, z rzeczywistością (np. współczesnym podejściem do 

kształcenia pokoleń kształconych, charakteryzujących się znaczącą dywersyfikacją wynikającą 

z możliwości społecznych oraz płynących za tym – finansowych) rodziców. Kolejnym  

z aspektów mającym znaczący wpływ na oczekiwane zróżnicowanie jest także zmęczenie 

administracyjne, wynikające z niestabilności systemu edukacji w Polsce oraz z nie zawsze 

skutecznych (często archaicznych, niezintegrowanych z obecnymi trendami) metod 
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zarządzania (poprzez twarde, menedżerskie podejście)183. W związku z licznymi zmianami  

w oświacie wynikającymi z modyfikacji programów politycznych i preferowanych przez 

następujące po sobie partie – stabilizacja w obszarze oświaty jest znikoma (czego przykładem 

są reformy szkolnictwa średniego, np. usunięcie gimnazjów, ale także szkolnictwa  

wyższego – zmiana w systemie studiów doktoranckich). Z uwagi na znaczącą dynamikę, która 

przeżywszy kolejne kadencje sejmowe i ministerialne, nauczyciele mogą czuć znużenie 

wynikające z niestabilności, wspomnianego dynamizmu programowego oraz niepewności 

samej pracy184. Trzecim z istotnych czynników jest brak znaczących podwyżek płacy, (punkt 

został omówiony w poprzednim podrozdziale). Dla podkreślenia, brak dynamiki wzrostu 

zarobków pomimo generalnego bogacenia się społeczeństwa odczytywany jest jako spadek 

prestiżu zawodowego pedagoga w stosunku do innych zawodów, co w sposób wyjątkowy 

uderzać może w jednostki pracujące znacznie dłużej od pozostałych. Kolejnym aspektem 

dywersyfikującym grupę są oczekiwania zawodowe i tak zwany „szklany sufit” będący 

naturalnym punktem odniesienia dla osób pracujących w zawodzie (szczególnie dłużej). 

Z uwagi na swój publiczny charakter pensje wspomnianych pracowników są z góry 

zdefiniowane, określone ustawą, wpływając w znaczący sposób na interpretację pracy oraz 

nastrój wobec niej darzony. Z czynników pozaspołecznych istotnymi aspektami z pewnością 

są różnice w oczekiwaniach uczniów pochodzących z innych grup pokoleniowych. Bazując na 

stażu pracy, pedagog wykształca w sobie pewne wyobrażenie upraszczające obraz ucznia. Ci 

natomiast szczególnie w długim okresie (na co wskazują poprzednie hipotezy) dynamicznie 

zmieniają się, ewoluują w zależności od otoczenia społeczno-kulturowego, zmieniając też 

grupę preferowanych wartości, czy postaw, wobec których nauczyli się reagować poszczególni 

nauczyciele. W bardzo podobnym stylu leży także kolejna grupa czynników znacząco 

wpływająca na manifestowane stany – tj. relacje z rodzicami. Ci obecnie stanowią jedną 

z najtrudniejszych grup, którymi każdy z pedagogów musi nauczyć się zarządzać dla pełnej 

realizacji swoich preferencji zawodowych. W tym przypadku doświadczenie w pracy 

zawodowej dodaje pedagogom dystansu, doświadczenia oraz pewności w kontaktach 

z problematycznymi klientami odbijając się na znaczącym wzroście jakości świadczonych 

usług. 

 

 
183 red. Dorczak, R., Mazurkiewicz, G. (2015). Przywództwo edukacyjne – Próba zmiany. (s.11-16). 
184 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.85). 
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Podsumowując powyższe założenia autorka spodziewa się różnicy w przypadku charakterystyk 

poszczególnych grup nauczycieli w zależności od stażu pracy. Osoby charakteryzowane 

dłuższym stażem pracy, zgodnie z założeniami powinny cechować się manifestacją ego  

w stanie „dorosłego”. Ci z kolei, którzy wspomniany staż pracy mają krótszy cechować się 

mogą stanem „rodzica” (w przypadku stanów raczej dłuższych) czy dziecka,  

np. spontanicznego (dla stanów krótszych). Co do osób z najniższym stażem prognozowane są 

tutaj postawy charakterystyczne dla dziecka bądź dorosłego, a powiązane z pewnym 

idealizmem, życzeniowym myśleniem bądź oczekiwaniami bazującymi na odczuciach, nie 

realnych faktach. Wspomniane estymaty, zgodnie z oczekiwaniami autorki mają bezpośredni 

wpływ na preferowane stany ego. 

 

Tabela 21. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem pracy, a manifestowanym 

stanem analizy transakcyjnej 

  F p 

Rodzic normatywny 3,5921 0,0142 

Rodzic opiekuńczy 22,8834 < 0,0001 

Dorosły 15,0037 < 0,0001 

Dziecko przystosowane 7,7079 0,0001 

Dziecko spontaniczne 5,0373 0,0021 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Opierając się na uzyskanych rezultatach, można odnotować statystycznie istotny wpływ stażu 

pracy tak na nauczanie w ramach szkół podstawowych, jak i samych gimnazjach. Został 

to stwierdzona dla każdego z przypadków. 

Poniższa analiza skupi się na szczegółowej prezentacji wyżej otrzymanych wyników  

w dystrybucji pomiędzy poszczególnymi, manifestowanymi stanami ego. 
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Rodzic normatywny 

Tabela 22. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem nauczania, a stanem ego 

Rodzica Normatywnego. 

  
Miejsce 

nauczania 

Staż pracy 1 2 3 4 5 6 7 8 

Średnia 18,5 16,7 16,5 15,8 19 17 14 10,8 

1 SP Poniżej 6 lat   0,1022 0,0464 0,0313 0,6422 0,1478 < 0,0001 < 0,0001 

2 SP 6 - 15 lat 0,1022   0,8093 0,4907 0,0392 0,7650 0,0190 0,0003 

3 SP 16 - 24 lata 0,0464 0,8093   0,6128 0,0145 0,5632 0,0254 0,0003 

4 SP Powyżej 24 lat 0,0313 0,4907 0,6128   0,0115 0,3228 0,1677 0,0037 

5 Gimnazjum Poniżej 6 lat 0,6422 0,0392 0,0145 0,0115   0,0560 < 0,0001 < 0,0001 

6 Gimnazjum 6 - 15 lat 0,1478 0,7650 0,5632 0,3228 0,0560   0,0047 0,0001 

7 Gimnazjum 16 - 24 lata < 0,0001 0,0190 0,0254 0,1677 < 0,0001 0,0047   0,0421 

8 Gimnazjum Powyżej 24 lat < 0,0001 0,0003 0,0003 0,0037 < 0,0001 0,0001 0,0421   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Odnosząc się do określonych już zależności, postawa Rodzica Normatywnego wskazana 

została jako popularna, istotna i relatywnie częsta w wykorzystaniu wśród przedstawicieli tak 

pedagogów szkół podstawowych, jak i nauczycieli gimnazjów. Jest ona istotną alternatywą  

z uwagi a mocne osadzenie w realiach definiujących zawód (tj. odwołania do norm, reguł pracy 

oraz centralnie definiowanego – programu nauczania) premiuje tym samym sprawną egzekucję 

stawianych wobec nich wymagań. 

 

Bazując na przeprowadzonym teście odnotować można wysokie oraz statystycznie istotne 

wyniki prezentacji stanu ego rodzica normatywnego przede wszystkim dla nauczycieli  

o krótkim stażu (poniżej 6 lat). Jest to element oczekiwany przez badającą głównie z uwagi na 

dwa aspekty. Pierwszym z nich jest krótkie doświadczenie zawodowe (wiążące się z nim 

nieprzystosowanie do realiów panujących w branży)185, które wpływa tak na niepewność  

w poruszaniu się i pracy w placówkach (wpływające na chęć definicji świata otaczającego 

według pewnych norm, co ułatwiłoby rozeznanie i odnalezienie się w rzeczywistości)186, jak  

i brak zrozumienia dynamiki przekształceń panujących w oświacie. Drugim z uwzględnianych 

aspektów jest nieistniejący jeszcze na tym etapie syndrom wypalenia zawodowego. 

Nauczyciele z krótkim stażem opierają się na pewnych zdefiniowanych, utartych schematach 

często wierząc w ich skuteczność. Podobny trend zachodzi również w przypadku nauczycieli 

 
185 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.29). 
186 Muriel, J., Jongeward, D. (2017). Narodzić się by wygrać (s.144-147). 
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pracujących w gimnazjach (tam także rodzic normatywny charakterystyczny jest dla tych,  

z krótkim stażem), wyrażony czy opisany jest tymi samymi inicjatorami. Postawa taka 

zdecydowanie zmienia się z upływem czasu. Z biegiem lat oraz wzrostem doświadczenia 

(stażem), nauczyciele w obu typach placówek coraz rzadziej korzystają z rodzica 

normatywnego. Wyjątkowo mocno zarysowane jest to w przypadku nauczycieli Gimnazjum, 

ze stażem powyżej 24 lat. 

 

Powyższa interpretacja podkreśla prognozowane występowanie relacji pomiędzy 

doświadczeniem, a preferencją stanu Rodzica Normatywnego. Analizę obrazuje poniższy 

wykres. 

 

Wykres 7. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem nauczania, a stanem ego 

Rodzica Normatywnego. 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 
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Rodzic Opiekuńczy 

Tabela 23. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem nauczania, a stanem ego 

Rodzica Opiekuńczego. 

  

Miejsce 

nauczania 

Staż pracy 1 2 3 4 5 6 7 8 

Średnia 12,5 12,6 14,6 15,3 17,4 16,7 12,3 12,3 

1 SP Poniżej 6 lat   0,8836 0,0048 0,0020 < 0,0001 < 0,0001 0,8542 0,8400 

2 SP 6 - 15 lat 0,8836   0,0129 0,0047 < 0,0001 < 0,0001 0,7542 0,7667 

3 SP 16 - 24 lata 0,0048 0,0129   0,4428 0,0003 0,0068 0,0038 0,0358 

4 SP Powyżej 24 lat 0,0020 0,0047 0,4428   0,0227 0,1419 0,0016 0,0133 

5 Gimnazjum Poniżej 6 lat < 0,0001 < 0,0001 0,0003 0,0227   0,3103 < 0,0001 < 0,0001 

6 Gimnazjum 6 - 15 lat < 0,0001 < 0,0001 0,0068 0,1419 0,3103   < 0,0001 0,0001 

7 Gimnazjum 16 - 24 lata 0,8542 0,7542 0,0038 0,0016 < 0,0001 < 0,0001   0,9418 

8 Gimnazjum Powyżej 24 lat 0,8400 0,7667 0,0358 0,0133 < 0,0001 0,0001 0,9418   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Rys Rodzica Opiekuńczego jako stanu ego zakłada koncentrację na aspektach powiązanych 

bezpośrednio z przyszłością, satysfakcją oraz gotowością do dalszego kształcenia. Autorka 

prognozuje różnice w stosowaniu w wykorzystaniu opisanego stanu, głównie z uwagi na różną 

rangę edukacji na następujących po sobie etapach nauczania (tutaj przede wszystkim należy 

podkreślić wpływ gimnazjum, zdobytej w niej wiedzy i uzyskanych wyników na wybór szkoły 

wyższej, uzależnionej od rezultatu egzaminu gimnazjalnego). Realny wpływ na kształtowanie 

przyszłości (w ocenie pedagogów szkoła wyższa jest jedną z takich determinant) skłaniać może 

nauczycieli z gimnazjów do wzmożonej troski). 

 

Wyniki otrzymane dla postawy Rodzica Opiekuńczego są ciekawe ze względu na rozróżnienie 

nauczycieli gimnazjów i szkół podstawowych. Biorąc pod uwagę staż pracy obu grup 

zaobserwować można trend rosnący w przypadku przedstawicieli grona pedagogicznego szkół 

podstawowych (tj. postawa Rodzica Opiekuńczego jest rzadziej wykorzystywana na początku 

kariery zawodowej, aż po wiek stanowiący granicę lat 15) oraz częściej u osób  

z doświadczeniem od 15 lat wzwyż. Dla przypadku gimnazjum wspomniana relacja jest 

odwrócona, tj. statystycznie częściej nauczyciele tych placówek wykorzystując postawy 

Rodzica Opiekuńczego początkiem kariery, rezygnując z niej na przestrzeni lat.  

 

Powody wspomnianego stanu rzeczy wymagają dalszych badań. Prawdopodobnie mają 

one związek z sugerowaną, różną rolą nauczyciela w życiu jednostek, na przestrzeni ich 

edukacji (tj. we wczesnym nauczaniu, pedagog powinien kształtować dziecko w obszarze 
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podstaw życia społecznego, gdy później, na etapie gimnazjum, prócz nauczania pomagać może 

w odnalezieniu swojej tożsamości bądź uspokaja w okresie dojrzewania). Różnice mogą tak 

samo mieć swoje źródło w odmiennym profilu uczniów, co poniekąd wiąże się z pierwszym 

punktem. 

Zmiana wiążąca się z upływem czasu w przypadku nauczycieli gimnazjum powodowana jest 

prawdopodobnie z nabyciem przez nich doświadczenia oraz weryfikacją wczesnych oczekiwań 

(tu. Realny, odczuwalny wpływ na kształtowanie przyszłości większej populacji uczniów). 

Kolejnym, istotnym aspektem jest podkreślenie, iż nauczyciele gimnazjów z dłuższym stażem 

to ludzie, którzy byli już świadkami reformy oświatowej (wprowadzającej gimnazja). Stąd ich 

entuzjazm i aspekt opiekuńczy są mniejsze. 

 

Odmienny trend (rosnący wraz ze wzrostem doświadczenia) dla Przedstawicieli Szkół 

Podstawowych wskazuje na prawdopodobną weryfikację systemu unormowanego, który  

z uwagi na aspekty centralno-planistyczne może nie odpowiadać przekrojowej rzeczywistości 

placówek szkolnych (tj. weryfikacja wytycznych względem doświadczenia nabytego przez lata 

pracy w placówkach). Graficzną interpretację obrazuje poniższy wykres. 

 

Wykres 8. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem nauczania, a stanem ego 

Rodzica Opiekuńczego. 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

12,5 12,6

14,6
15,3

17,4
16,7

12,3 12,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Poniżej 6 lat 6 - 15 lat 16 - 24 lata Powyżej 24 lat

Szkoła podstawowa Gimnazjum



163 
 

Dorosly 

Tabela 24. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem nauczania, a stanem ego 

Dorosłego. 

  

Miejsce 

nauczania 

Staż pracy 1 2 3 4 5 6 7 8 

Średnia 19,2 19,9 18,4 19,4 11,1 12,2 17,4 16,3 

1 SP Poniżej 6 lat   0,4293 0,3540 0,8534 < 0,0001 < 0,0001 0,0471 0,0243 

2 SP 6 - 15 lat 0,4293   0,1006 0,6278 < 0,0001 < 0,0001 0,0091 0,0066 

3 SP 16 - 24 lata 0,3540 0,1006   0,3457 < 0,0001 < 0,0001 0,2814 0,1044 

4 SP Powyżej 24 lat 0,8534 0,6278 0,3457   < 0,0001 < 0,0001 0,0684 0,0298 

5 Gimnazjum Poniżej 6 lat < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001   0,1747 < 0,0001 < 0,0001 

6 Gimnazjum 6 - 15 lat < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,1747   < 0,0001 0,0012 

7 Gimnazjum 16 - 24 lata 0,0471 0,0091 0,2814 0,0684 < 0,0001 < 0,0001   0,3878 

8 Gimnazjum Powyżej 24 lat 0,0243 0,0066 0,1044 0,0298 < 0,0001 0,0012 0,3878   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Dorosły jako stan ego zdaje się odpowiadać profilowi nauczycieli placówek gimnazjalnych. 

Z uwagi na preferowany przez niego sposób rozwiązywania problemów (oparty o czynniki 

logiczne, racjonalne), stanowi idealne uzupełnienie klasycznego i popularnego Rodzica 

Normatywnego, szczególnie w przypadku konfrontacji z problemami natury wychowawczej. 

Jak wspomniane to zostało we wstępie, Autorka spodziewa się wyższych wyników dla grupy 

pedagogów w gimnazjum, z uwagi na inny profil ucznia (tj. uczeń pracujący i kształcący się, 

mniej socjalizujący się z perspektywy wymagań społecznych). 

 

Bazując na wynikach, postawa Dorosłego wykazuje się zróżnicowanym trendem w zależności 

od badanej grupy. W przypadku nauczycieli szkół podstawowych, przyjmuje ona bardzo 

wysokie oraz istotne statystycznie wartości. Odnosi się to przede wszystkim do roli, którą oni 

pełnią (obecnie jest to uzupełnienie obszaru wychowawczego, poprzez wykształcenie  

w dzieciach odpowiednich postaw, nauka ich samodzielności oraz funkcjonowania  

w społeczeństwie)187. Wynik ten jest ciekawy, gdyż zmienna osiąga wyższe wartości niż, 

np. Rodzic Normatywny, osiągając jedne z największych wariancji wśród wszystkich 

uzyskanych wyników w tej kategorii badawczej. Prócz aspektów powiązanych z problemami 

wychowawczymi oraz chęcią jak najlepszego przygotowania dziecka do życia  

w społeczeństwie i szkole (co również jest rolą nauczyciela w klasach podstawowych), 

uzyskane wyniki wskazywać mogą także na aspekt osobowościowy Z uwagi na profil uczniów, 

wymagane jest od pedagogów ze szkół podstawowych także elastyczne podejście oraz 

 
187 Muriel, J., Jongeward, D. (2017). Narodzić się by wygrać (s.362-363). 
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posiłkowanie się nieszablonowym myśleniem, kreatywnością czy rozsądkiem w ocenie 

poszczególnych wydarzeń oraz rozwiązywaniu problemów oraz prostotą w przyuczaniu się188 

- tego typu aspekty osiągnąć można dzięki logice Dorosłego. Z drugiej strony dla grupy 

reprezentującej gimnazjum odnaleźć można rozróżnienie po stażu pracy. Początkowo postawa 

Dorosłego nie jest popularna, z uwagi na przeświadczenie czy oczekiwania prowadzących 

pedagogów (traktujących dzieci, jako dojrzalsze). Z biegiem czasu najprawdopodobniej jest to 

reflektowane, nasilając tym samym wykorzystanie opisanej postawy (np. z uwagi na 

podkreślenie potencjalnych problemów z adaptacją wśród młodych uczniów lub zbliżającymi 

się egzaminami gimnazjalnymi). 

 

Rozkład prezentuje poniższy wykres. 

 

Wykres 9. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem nauczania, a stanem ego 

Dorosłego. 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

 

 

 
188 Hesselbein F., Goldmith M., Beckhard R. (1996) The leader of future: new vision, strategies, and practices 

for the next era. San Franciso: Jossey-Bass Publishers,. (s 122-123). 
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Dziecko Przystosowane 

Tabela 25. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem nauczania, a stanem ego 

Dziecko Przystosowane. 

  

Miejsce 

nauczania 

Staż pracy 1 2 3 4 5 6 7 8 

Średnia 13,0 14,4 14,7 14,8 17,6 13,3 14,8 15,8 

1 SP Poniżej 6 lat   0,1353 0,0617 0,0982 < 0,0001 0,6991 0,0429 0,0285 

2 SP 6 - 15 lat 0,1353   0,7905 0,7434 0,0005 0,2528 0,6496 0,2763 

3 SP 16 - 24 lata 0,0617 0,7905   0,9145 0,0007 0,1335 0,8366 0,3531 

4 SP Powyżej 24 lat 0,0982 0,7434 0,9145   0,0065 0,1779 0,9464 0,4443 

5 Gimnazjum Poniżej 6 lat < 0,0001 0,0005 0,0007 0,0065   < 0,0001 0,0018 0,1649 

6 Gimnazjum 6 - 15 lat 0,6991 0,2528 0,1335 0,1779 < 0,0001   0,0954 0,0522 

7 Gimnazjum 16 - 24 lata 0,0429 0,6496 0,8366 0,9464 0,0018 0,0954   0,4383 

8 Gimnazjum Powyżej 24 lat 0,0285 0,2763 0,3531 0,4443 0,1649 0,0522 0,4383   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Dziecko Przystosowane stanowi jedną z istotnych postaw, które przyjąć mogą także 

nauczyciele szkół gimnazjalnych oraz podstawowych. Co do zasady, przez uproszczone 

mechanizmy percepcyjne (tj. rezygnację z samodzielnej interpretacji na rzecz podążania za  

z góry ustalonymi wyznacznikami, regułami) – organizm wykorzystując postawę jest w stanie 

przyspieszyć, zautomatyzować wiele czynności (np. realizacja programu nauczania zamiast 

samodzielnego przygotowania planów skupionych wokół poszczególnych problemów). 

 

Z wyłączeniem grupy charakteryzującej się najkrótszym stażem, Postawa Dziecka 

przystosowanego charakteryzuje się podobną dynamiką występowania wśród nauczycieli szkół 

podstawowych oraz gimnazjów. W tym przypadku, pedagogowie ze szkół gimnazjalnych 

znacznie częściej wykazują się opisaną postawą, a ich koledzy z nauczania  

początkowego – najrzadziej. Różnica ta ma przede wszystkim osadzenie w podejściu do 

uczniów, oraz reinterpretacji ich zachowań przez grono pedagogiczne. Z uwagi na różnicę 

w podejściu gimnazjalistów, nauczyciele nie są w stanie w łatwy sposób wyważyć ich 

oczekiwań (np. koncentracji na osiągach oraz pracy w stosunku do mile spędzanego czasu), 

decydując się często na reaktywne zachowanie. Podłożem takiej sytuacji jest więc nie tylko 

wewnętrzny konflikt zestawiający oczekiwania jednostki (wewnętrzne) z oczekiwaniami 

przełożonych (dyrekcji lub zarządu w przypadkach określonych placówek prywatnych), ale 

także z oczekiwaniami uczniów (np. co do liberalizmu wykładowcy oraz sposobu jego pracy), 

a także – co istotne wobec funkcjonowania samego systemu ustanawiającego ramy i płacę na 

z góry założonych obszarach. 
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Z uwagi na stosunkowo niską samodzielność grupy nauczycieli ze szkół podstawowych, 

wspomniana powyżej zależność nie ma zastosowania. Dynamika spadku w przypadku 

gimnazjów zmianą jest ze zmianą nastawienia pedagogów i weryfikacją wczesnych przeczuć. 

Przeciwnie, wzrost wśród przedstawicieli szkół podstawowych wiąże się z poznaniem  

i doświadczeniem panujących realiów (np. kontaktu z rodzicami, którzy mają istotny wpływ na 

relacje z uczniami, szczególnie we wczesnych fazach ich nauki). Opisaną relację obrazuje 

poniższy wykres. 

 

Wykres 10. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem nauczania, a stanem ego 

Dziecko Przystosowane. 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 
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Dziecko Spontaniczne 

Tabela 26. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem nauczania, a stanem ego 

Dziecko Spontaniczne. 

  

Miejsce 

nauczania 

Staż pracy 1 2 3 4 5 6 7 8 

Średnia 14,7 11,4 12,5 14,3 10,7 12,0 10,6 9,8 

1 SP Poniżej 6 lat   0,0006 0,0131 0,7565 < 0,0001 0,0021 < 0,0001 0,0004 

2 SP 6 - 15 lat 0,0006   0,2743 0,0100 0,4636 0,5601 0,4160 0,2591 

3 SP 16 - 24 lata 0,0131 0,2743   0,0831 0,0516 0,5742 0,0474 0,0554 

4 SP Powyżej 24 lat 0,7565 0,0100 0,0831   0,0009 0,0269 0,0009 0,0028 

5 Gimnazjum Poniżej 6 lat < 0,0001 0,4636 0,0516 0,0009   0,1563 0,9101 0,5108 

6 Gimnazjum 6 - 15 lat 0,0021 0,5601 0,5742 0,0269 0,1563   0,1403 0,1169 

7 Gimnazjum 16 - 24 lata < 0,0001 0,4160 0,0474 0,0009 0,9101 0,1403   0,5672 

8 Gimnazjum Powyżej 24 lat 0,0004 0,2591 0,0554 0,0028 0,5108 0,1169 0,5672   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Dziecko Spontaniczne jest ostatnią z analizowanych postaw bazujących na dorobku Analizy 

Transakcyjnej Erica Berna. Odnosząc się do empirycznej koncentracji w przypadku tego stanu 

ego, Dzieci Spontanicznie skupiają się na eksplorowaniu świata, próbach jego poznawania 

i identyfikacji w sposób niemożliwy do łatwej klasyfikacji (przy pomocy wszystkich zmysłów, 

nie tylko wzroku i słuchu, ale także i pozostałych, jak np. zmysł smaku).. Co do zasady, 

przedstawiciele kohorty trwają w opozycji wobec postaw skupionych według reguł  

(np. Rodzica Normatywnego oraz Dziecka Przystosowanego). 

 

Rozkład postawy Dziecka Spontanicznego wykazuje intrygujący kształt w przypadku szkoły 

podstawowej. Bazując na założeniach, młodzi nauczyciele z krótkim stażem przychodzą do 

pracy z mnóstwem pomysłów i oczekiwań, powiązanych tak z profilem uczniów (tj. młodzi, 

nieukształtowani, potrzebujący drogowskazów w budowie potencjału)189. Tego typu profil 

wymusza na młodszych osobach (rozumianych przez pracowników z krótszym stażem) 

postawy i potrzeby wyrażające chęć nauki, akumulacji wiedzy oraz jej przyswojenia. Na tym 

etapie wymagana jest także znacznie wyższa elastyczność (powiązana z eksperymentowaniem 

w obszarze nabywania wiedzy i powolnego kształcenia nowych kompetencji). Z czasem,  

z uwagi na wymagania systemowe pierwotny entuzjazm maleje, gdyż po pedagogach zaczyna 

się oczekiwać określonych zachowań oraz postaw w podejściu do uczniów. Znajduje 

to odzwierciedlenie w spadku definicji. Interesującym jest znaczący zwrot u schyłku kariery, 

który tłumaczyć można przez tak zobojętnienie wobec panujących reguł, przekonanie  

 
189 Mazurkiewicz, G. (2003). Odcienie Szarości Nauczyciele – doświadczenia i postawy wobec zawodu (s.73). 
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o własnych kompetencjach (np. przez pryzmat pewności, co do swojej słuszności w obszarze 

podejmowanych działań) oraz chęć spełnienia się u końcu kariery. Aspekty te stanowią także 

formę wyznacznika pedagoga190 oraz zaangażowaniem w programy mentoringowe (powiązane 

z kształceniem młodszych pokoleń oraz przyuczaniem ich do nowo pełnionej roli).  

W przypadku nauczycieli gimnazjów, opisany powyżej profil ucznia nie koreluje dodatnio  

z wykorzystywaniem wspomnianej postawy na przestrzeni kolejnych lat. Wartym odnotowania 

jest fakt najniższego wyniku wśród nauczycieli gimnazjów, ze stażem po 24 roku życia. 

Różnica określona na tym etapie sugerowana jest przez autorkę jako kandydat do badań 

pogłębiających obszar badawczy. 

 

Rozkład obrazowany jest poniższym wykresem. 

  

Wykres 11. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem nauczania, a stanem ego 

Dziecko Spontaniczne. 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

Podsumowanie – Hipoteza 3 

Hipoteza III zakładała statystycznie istotne zróżnicowanie wśród grup pedagogów szkół 

podstawowych oraz gimnazjalnych. Aspektem wyróżniającym było szczególne uwzględnienie 

stanów analizy transakcyjnej w zależności od stażu pracy, rozumiane jako próba zbadania 

wpływu czynników powiązanych ze stażem (zdefiniowanym jako przedziały grup),  

a preferowanym stanem ego według teorii Erica Berna. 

 
190 Witek S. (2000). Zarządzanie reformowaną szkołą. Wybrane problemy teoretyczno-praktyczne (s.46-47). 
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Przeprowadzone badania pozwalają na potwierdzenie hipotezy dla części postaw analizy 

transakcyjnej. Wyjątek stanowi rodzic normatywny, którego trend i dynamika jest zbliżona dla 

obu grup (tj. malejące preferencje do wykorzystania rodzica normatywnego wraz ze wzrostem 

stażu pracy dla obu grup – pedagogów ze szkół podstawowych oraz pedagogów z gimnazjów). 

Ma to swoje podłoże w interpretowanej powyżej roli stanu w komunikacji międzyludzkiej 

oczekiwanego na każdym etapie pracy zawodowej (na linii Nauczyciel-Uczeń, Nauczyciel-

Rodzic, Nauczyciel-Nauczyciel oraz co istotne – Nauczyciel-Dyrekcja). Zjawisko ma także 

swoje uzasadnienie w takich aspektach jak wzrost doświadczenia, większe obycie  

z kontrahentami (jak rodzice, uczniowie) czy wypracowanie grupy samodzielnie 

zaprojektowanych i przetestowanych reguł pracy (wyznaczników). Rodzic Normatywny  

w Analizie Transakcyjnej interpretowanej przez AT wskazuje na daleko posuniętą koncentrację 

na pewnych wytycznych (np. program nauczania), stanowiący tym samym wymierny 

wyznacznik dla pełnienia roli aktywnego pedagoga na rynku pracy (tj. odwołanie do programu 

nauczania, standardów nauczania, praca względem kalendarza i planu, np. realizacja podstawy 

programowej w okresie semestru/roku). Kolejnym z poruszanych stanów był Rodzic 

Opiekuńczy. W jego przypadku zaobserwowano ciekawy i warty pogłębionych badań trend 

wskazujący na odwrotną proporcjonalność preferencji wykorzystania stanu, a stażu pracy,  

tj. dla pedagogów ze szkół podstawowych krzywa ma charakter rosnący (im dłuższy staż, tym 

chętniej wybierany jest rodzic opiekuńczy) oraz odwrotnie proporcjonalną dla nauczycieli 

z gimnazjów – im starszy jest pedagog, tym rzadziej decyduje się na wybór opisywanego stanu 

ego. W przypadku przedstawicieli szkół podstawowych trend może mieć wpływ z rosnącym 

doświadczeniem, które wiąże się z reorientacją priorytetów zawodowych podczas gdy 

nauczyciele gimnazjów mogą (zwykle pod wpływem właśnie doświadczenia) reinterpretować 

swoją rolę w życiu uczniów tych szkół (jako katalizator, wychowawca i jednostka, której celem 

jest przygotowanie do egzaminu umożliwiającego wybór planowanej uczelni). Stan Dorosłego 

był stanem najczęściej wybieranym przez przedstawicieli szkół podstawowych, niezależnie 

od prezentowanego wieku (co świadczy o wymaganej elastyczności oraz uniwersalnym 

podejściu w tych placówkach). Odwróceniem zależności jest rezultat badań otrzymany dla 

Dziecka Przystosowanego – w danym przypadku zmienna utrzymuje niższe wartości dla 

pracowników szkół podstawowych, a wyższe dla pedagogów z gimnazjów. Ta zależności  

z kolei ma prawdopodobne źródło w oczekiwaniach wobec nauczyciela (w gimnazjum są one 

wyższe, gdyż dochodzi czynnik wymagających rodziców, odmienna rola w życiu  

uczniów – przygotowanie do realnego testu oraz świadomość funkcjonowaniu w środowisku 
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dynamicznym, często zmienianym). Ostatni z prezentowanych rozkładów wskazywał na relację 

stażu pracy, a preferencją dziecka spontanicznego. Tutaj, z uwagi na specyfikę pracy 

(wymagania w obszarze elastyczności wynikającej z profilu ucznia). Rozróżnienie wyników 

względem placówek potwierdza oczekiwania autorki. 

Zalecenia Kierownicze – Hipoteza 3 

Wnioski płynące z analizy wskazują na różnice pomiędzy pracownikami gimnazjów 

(ekstrapolowanymi w obecnym otoczeniu na późne szkoły przed-licealne) oraz szkołami 

podstawowymi w obszarze internalizacji postaw, gdzie heterogeniczność ma swoje 

uzasadnienie tak w różnym typie klienta i charakterystykach jego podejść. Preferencje profili 

wskazują więc na oczekiwane wzorce – i to pod ich kątem powinno się tak budować kadrę, jak 

i dobierać schematy nauczania. Dzieci z klas podstawowych – wczesnego nauczania potrzebują 

raczej ognia pasji i pomocy w zrozumieniu otaczającego ich świata, jednocześnie przy 

zaadresowaniu ich potrzeb – zabawy, twórczej kreacji, ale także twórczej destrukcji. Zgodnie 

z oczekiwaniami, rolę idealnych pedagogów odpowiadających na te potrzeby stanowią grupy 

prezentujące postawy Dziecka Spontanicznego, które to w sposób kreatywny, pomysłowy  

i nieszablonowy wykształci w dzieciach wczesnego nauczania zainteresowanie nauką. Drugą 

charakterystyczną postawą dla nauczania wczesnoszkolnego są Dorośli. To drugie oblicze, 

którego celem jest (prócz aspektów zabawowych) dostarczenie skonkretyzowanych wzorców, 

które pomogą tak socjalizować młodych uczniów, jak i przystosowywać je do rytmu szkolnego. 

Sama szkoła wczesnopodstawowa, prócz podążania za regułami (co jest bardziej widoczne na 

kolejnych etapach nauczania) to przede wszystkim wykształcenie wzorców zachowań, które 

przydać się mogą dzieciom w przyszłości. Koncentrować powinno się więc na kreatywnym, 

adaptacyjnym podejściu wśród pedagogów – przerzutności uwagi i charyzmie, zdecydowanie 

mocniej niż w jakimkolwiek innym etapie edukacji. Z drugiej strony, nauczanie gimnazjalne 

(lub w obecnej rzeczywistości przed licealne) to przede wszystkim grupy prezentujące Rodzica 

Normatywnego, bądź późną formę Dziecka Dostosowanego. Na tym etapie nauczania, program 

jest skonkretyzowany i zdefiniowany pod określony cel (egzamin wieńczący naukę przed 

liceum), który w sposób istotny odciśnie się na kształtowaniu karier naukowych i zawodowych 

klientów (uczniów) poszczególnych placówek. Zazwyczaj są oni tego świadomi, mając wobec 

pedagogów konkretne oczekiwania (np. Przygotowanie pod klucz, nauka wymaganych 

aspektów, dostarczenie wiedzy w sposób skondensowany). Formuje to pedagoga przelewając 

w jednostkę, od której oczekuje się sprawdzonego działania schematycznego – co skutkuje też 

odpowiednimi wymaganiami personalnymi dla zaadresowania tych potrzeb. Grupy przed 
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licealnych pedagogów charakteryzują się także doborem swojego zachowania (dojrzałego  

i stonowanego) wobec uczniów bojąc się ich oceny i utraty autorytetu. To ważne, by 

pracownicy na tym etapie cechowali się wysoką samooceną i pewnością własnych zdolności, 

a sama ich wiedza była regularnie aktualizowana. Tylko dzięki takim aspektom spełnią oni 

oczekiwania klientów placówek. 

Pracownicy zatrudniani na wspomniane stanowiska powinni zostać dobrani zgodnie 

z preferencjami profili Analizy Transakcyjnej, płynącymi z Badań poświęconym związku 

między Teorią Berna, a przynależnością do poszczególnych generacji (referencja  

Hipoteza 1 oraz 2). 

Hipoteza 4: Poziom satysfakcji wśród badanej grupy różni się 

w zależności od pokolenia 

Następna grupa podjętych weryfikacji nawiązuje w sposób bezpośredni do satysfakcji z życia 

oraz pracy konkretnej jednostki. W ramach wspomnianej kategorii, a przede wszystkim  

w obszarze pokolenia bądź generacji, z którego się wywodzi, autorka spodziewa się 

różnorodności. 

 

U podstaw opisywanych podejrzeń znajdują się przede wszystkim wskazane powyżej różnice 

wynikające z odmiennych modeli wartości czy prezentowanych postaw, wskazując 

na zróżnicowany poziom zadowolenia wśród grup. Co do zasady, z uwagi na specyfikę 

zawodową, społeczny wpływ i zasięg oddziaływania, a także badania przeprowadzone w tym 

obszarze, autorka spodziewa się raczej pozytywnych odpowiedzi.191 Zakłada także, że zależą 

one w dużej mierze od generacji – czyli okresu, w którym konkretne kohorty, a więc 

analizowani pedagogowie zostali wychowani. Wspomniany czas charakteryzujący określone 

generacje wywiera przede wszystkim istotny wpływ na oczekiwania jednostki, prezentowane 

przez nich wartości, a także ich zdolności do adaptacji lub zmiany, co w sposób zauważalny 

może płynąć na samą satysfakcję z życia, szczególnie w długim okresie192. Odmienna dynamika 

czasów, w których danym ludziom przyszło być wychowywanym – metody wychowawcze czy 

modele socjalizacyjne, co do zasady kształtują profil społeczno-psychologiczny jednostek, 

mając wpływ tak na ich społeczną odporność, jak i wpasowanie do konkretnej rzeczywistości 

 
191 Jureczka, K. (2017). Wybrane problemy współczesnego zarzadzania edukacyjnego. [red:] Dorczak, R., 

Dobrowolski, Z. (s.67-68). 
192 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.92). 
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(w tym wskazaną adaptację). Dzięki tym czynnikom jednostka kształtuje pewien wizerunek 

siebie, mocując go w świecie ją otaczającym oraz definiując swój cel. W tym przypadku 

istotnym jest odwołać się tak do specyfiki zawodu i determinant z nim związanych  

(np. zmniejszający się prestiż społeczny psychologów), jak i opisu samych  

kohort – w założeniach, różniących się także stosunkiem do władzy i dystansem, podejściem 

do hierarchiczności czy potrzebą stabilizacji ekonomicznej i społecznej. Aspekty te oraz ogólny 

dynamizm poszczególnych grup w sposób bezpośredni wpływa na poziom manifestowanego 

zadowolenia (satysfakcji).  

 

Dla danej hipotezy, autorka spodziewa się różnic w ocenie kolejnych typów satysfakcji 

pomiędzy pokoleniami, zakładając – im starsze pokolenie, tym satysfakcja z pracy przezeń 

wskazywana będzie niższa. Ma to swoje podłoże tak w dynamice czasów, jak i zmianie roli 

pedagoga, do której starsze generacje mogły przywyknąć (budując tym samym dysonans 

pomiędzy oczekiwaniami względem obecnych realiów pracy, a okresem, w którym 

wspomnianą pracę podejmowały). W ramach badania analizowane są następne składowe 

satysfakcji z pracy:  

• Wewnętrzne zadowolenie z pracy 

• Zewnętrzne zadowolenie z pracy 

• Wewnętrzne zadowolenie z pracy, jako wartości samej w sobie 

• Warunków satysfakcjonującej pracy 

• Satysfakcji z pełnionej roli – roli pracownika 

Wewnętrzne zadowolenie z pracy 

Tabela 27. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla wewnętrznego 

zadowolenia z pracy 

Pokolenie Średnia SD F p 

BB 21,4 5,4 

27,1837 < 0,0001 
X 24,7 6,0 

Y 29,0 5,4 

Z 29,1 3,8 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 
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Obserwując otrzymane wyniki, stwierdzić można, iż najbardziej zadowoloną wewnętrznie 

grupą, są przedstawiciele pokolenia Z, następnie Y oraz X. Najmniej zadowoleni są schodzący 

z rynku BB. 

 

Tabela 28. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla wewnętrznego 

zadowolenia z pracy 

  BB X Y Z 

BB   0,0021 < 0,0001 < 0,0001 

X 0,0021   < 0,0001 < 0,0001 

Y < 0,0001 < 0,0001   0,8806 

Z < 0,0001 < 0,0001 0,8806   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono występowanie istotnej różnicy w ocenie 

wewnętrznego zadowolenia z pracy w zależności od pokolenia.  

Wyniki obrazuje poniższy wykres. 

 

Wykres 12. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla wewnętrznego 

zadowolenia z pracy 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Wewnętrzne zadowolenie z pracy jest aspektem powiązanym bezpośrednio z odczuciami 

konkretnej jednostki. Odnosi się ono nie tylko do czynników spełnienia czy satysfakcji  

z obecnego stanu życia osobistego lub pracy (więc wewnętrznych uczuć, opinii), ale także 

ekstrapolacji wspomnianego statusu na pozostałe charakterystyki z nimi związane. 
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Zadowolenie z pracy może wpływać na takie czynniki jak stres, wypalenie zawodowe, 

spełnienie zawodowe, przyczyniając się do kształtowania opinii jednostki o miejscu jej pracy. 

 

Otrzymane wyniki badań wskazują na pewne zróżnicowanie w ramach wewnętrznego 

zadowolenia, wskazując na odmienne podejście tak w ramach całej grupy, jak i pokoleń193. 

Dynamika obecnych czasów, zmiana modelu pracy i płynąca z tego wymagana elastyczność 

odbija się w sposób znaczący na satysfakcji badanych grup. Zaobserwować można tym samym 

wyraźny trend, wskazujący na to, iż im młodszy jest pracownik (pokolenia Z i Y), tym lepiej 

rozumie on panującą sytuację, sprawniej się w niej odnajdując i co z tego płynie – realnie 

odczuwając wyższą satysfakcję (wyższe zadowolenie) z pracy w sferze osobistej (aktualne 

dostrojenie oczekiwań względem potencjału rynkowego). Powodów wspomnianego 

rozróżnienia dopatrywać można w aspektach zewnętrznych (tj. miejscu pracy oraz jego 

reinterpretacji wynikającej z dynamiki społecznej), przede wszystkim w oczekiwaniach 

społecznych, które nie przystają do stanu rzeczywistego (tutaj przede wszystkim mowa  

o realnym wynagrodzeniu, możliwości rozwoju, współpracy z innymi nauczycielami, jak  

i samymi dziećmi)194. Zróżnicowanie ich wpływu zależy od dojrzałości poszczególnych grup, 

ale także ich oczekiwań (zgodnie z założeniami: im bliższa jest rzeczywistym oczekiwaniom, 

tym wyższe zadowolenie odnotowuje konkretna jednostka). W przypadku zawodu nauczyciela 

wyjątkowo dobrze opisuje wspomnianą zależność zmiana roli nauczyciela oraz spadek prestiżu 

zawodu na przestrzeni lat. Pedagodzy z dłuższym stażem lub wywodzący się ze starszych 

pokoleń obarczeni są wyższymi oczekiwaniami na temat miejsca pracy (szkoły), których 

obecna rzeczywistość nie jest w stanie spełnić. Poza sferą oczekiwań, aspektami, które mogą 

mieć wpływ na wewnętrzne zadowolenie jest także wspomniane wypalenie zawodowe oraz 

znużenie rutyną pracy. 

 

 

 

 
193 Jureczka, K. (2017). Wybrane problemy współczesnego zarzadzania edukacyjnego. [red:] Dorczak, R., 

Dobrowolski, Z. (s.72). 
194 Jureczka, K. (2017). Wybrane problemy współczesnego zarzadzania edukacyjnego. [red:] Dorczak, R., 

Dobrowolski, Z. (s.75-76). 
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Zewnętrzne zadowolenie z pracy 

Tabela 29. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla zewnętrznego 

zadowolenia z pracy 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 27,4 6,7 

27,1516 < 0,0001 
X 35,1 6,5 

Y 36,0 7,2 

Z 39,1 4,8 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Analizując rezultat badań, stwierdzić można, iż najbardziej zadowoloną zewnętrzne grupą, 

są przedstawiciele pokolenia Z, następnie Y oraz X. Najmniej zadowoleni są schodzący z rynku 

BB. 

 

Tabela 30. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją płynącą 

z zewnętrznego zadowolenia z pracy 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

X < 0,0001   0,3990 0,0003 

Y < 0,0001 0,3990   0,0022 

Z < 0,0001 0,0003 0,0022   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono występowanie istotnej różnicy w ocenie 

wewnętrznego zadowolenia z pracy w zależności od pokolenia.  
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Wyniki obrazuje poniższy wykres. 

 

Wykres 13. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla zewnętrznego 

zadowolenia z pracy 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Zewnętrzne zadowolenie pracy w przeciwieństwie do wewnętrznego oblicza odnosi się nie tyle 

do sfery poznawczej, co prezencji oraz manifestacji wspomnianego aspektu przez jednostkę. 

Jest formą ekspozycji poszczególnych stanów, przeświadczeń czy odczuć. Koncentruje się na 

ich prezencji, przekazywaniu (emocji, stanów) najbliższemu otoczeniu jednostki. Istotnym 

także jest zaznaczyć, że wewnętrzne oraz zewnętrzne zadowolenie z pracy nie muszą 

prezentować podobnych trendów (np. z uwagi na chęć prezentacji poszczególnych odczuć  

w sposób odmienny od ich przeżywania). 

W przypadku zawodu nauczyciela, zewnętrzne zadowolenie z pracy charakteryzują te same 

czynniki, co wewnętrznego odpowiednika. Zawód nauczyciela z uwagi na swoją specyfikę 

nie wymusza na pracownikach odmiennej prezencji, będąc zgodnym z ich odczuciami 

(aczkolwiek istotnym jest zwrócić uwagę, iż ekspozycja zadowolenia, z uwagi na ciągłą pracę 

z dziećmi jest ważnym atrybutem pracy nauczyciela). Holistycznie, prezentacja zadowolenia 

jest więc wypadkową czynników jak znużenie, wypalenie zawodowe (zmniejszających 

zadowolenie) oraz satysfakcji z pracy, zadowolenia z kultury organizacyjnej, poszanowania, 

roli i prestiżu zawodu (zwiększających zadowolenie). Zaobserwowany trend wskazuje na 

zależność pomiędzy wiekiem nauczyciela, a eksponowanym zadowoleniem, gdzie im 

młodszym jest pokolenie, tym wyższe jest prezentowane zadowolenie. Różnica w aspekcie 
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interpretacyjnym ma jednak dodatkowo charakter poznawczy, w którym percepcja 

zadowolenia z pracy (oraz jej manifestacja) w sposób bezpośredni przedłożyć może się na 

kształtowanie kultury organizacyjnej – osoby wywodzące się z młodszych pokoleń z uwagi na 

swoją elastyczność zdają się nieznacznie lepiej rozumieć wspomniany trend195. 

Wewnętrzne zadowolenie z pracy, jako wartości samej w sobie 

Tabela 31. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla wewnętrznego 

zadowolenia z pracy jako wartości samej w sobie 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 15,4 4,3 

24,1286 < 0,0001 
X 16,5 4,2 

Y 19,7 3,8 

Z 20,3 2,6 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Obserwując otrzymane wyniki, stwierdzić można, iż grupą najbardziej zadowoloną z pracy jako 

samej w sobie, są przedstawiciele pokolenia Z, następnie Y oraz X. Najmniej zadowoleni 

są schodzący z rynku BB. 

 

Tabela 32. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla wewnętrznego 

zadowolenia z pracy jako wartości samej w sobie 

  BB X Y Z 

BB   0,1458 < 0,0001 < 0,0001 

X 0,1458   < 0,0001 < 0,0001 

Y < 0,0001 < 0,0001   0,2849 

Z < 0,0001 < 0,0001 0,2849   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono występowanie istotnej różnicy w ocenie 

wewnętrznego zadowolenia z pracy samej w sobie w zależności od pokolenia.  

Poniższy wykres obrazuje opisaną zależność. 

  

 
195 Vali P.B (1996) Learning as a Way of Being: Strategies for Survival in a World of Permanent White Water. 

San Francisjo: Jossey-Bass. 
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Wykres 14. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla wewnętrznego 

zadowolenia z pracy jako wartości samej w sobie 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Zadowolenie z pracy jako wartości samej w sobie, w przeciwieństwie do poprzednich 

zmiennych odnosi się nie do aspektów poznawczych czy odczuć jednostki powiązanych z jej 

interpretacją jej stanu (np. obecnym stanem losu, życia) oraz definicją obecnej sytuacji w życiu, 

a wewnętrznymi czynnikami wpływającymi na ewaluację roli pełnionej w organizacji.  

W ramach tej charakterystyki uwzględnić można grupę przymiotów definiujących wspomnianą 

pracę, takich, jak np. wartość społeczną pracy, prestiż pracy, wpływ podejmowanych działań 

na szerszą grupę oraz płynące z nich przeświadczenie o realizacji pewnego obowiązku  

(np. misji społecznej) czy spełnienie zawodowe. 

 

Zadowolenie z pracy jako wartości samej w sobie opisywana jest przez bardzo zbliżoną 

zależność, co poprzednie charakterystyki. Im młodsze pokolenie tym relatywne zadowolenie  

z pracy jest wyższe (z uwagi na lepsze dostosowanie pokolenia do panujących realiów), co 

znajduje swoje podłoże w odmiennym podejściu tak do samej pracy (ceniąc ją jako element 

wpajający się w obecną kulturę funkcjonowania), jak i konstrukcji życia społecznego. Prócz 

wspomnianych aspektów, istotnym tutaj jest także czynnik znużenia pracą i wypalenia 

zawodowego, który to z biegiem czasu może negatywnie wpływać na ogólne zadowolenie  

z pełnionych obowiązków. Kolejnym czynnikiem jest różnica w postrzeganiu roli nauczyciela 

(która w minionych latach była znacznie wyżej ceniona, szanowana). Wreszcie ostatnim  

z elementów wpływających istotnie na zadowolenie z obecnej pracy jest entuzjazm powiązany 
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z rozpoczynaniem określonej ścieżki zawodowej. Pierwsze kroki stawiane przez członków 

pokolenia Z lub motywująca wizja pracy społecznie pożytecznej mogą być aspektami 

wzmacniającymi zadowolenie z pracy i zawodu jako wyboru życiowego. Starsze pokolenia 

miały szansę na weryfikację poglądów na pracę z uwagi na znacznie wyższy staż czy płynące 

z niego doświadczenie. 

Warunki satysfakcjonującej pracy 

Tabela 33. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla warunków 

satysfakcjonującej pracy 

Pokolenie Średnia SD F p 

BB 17,6 4,3 

24,1678 < 0,0001 
X 22,0 4,3 

Y 23,2 4,5 

Z 24,6 3,1 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Odnosząc się do otrzymanych wyników, potwierdzić można, iż najbardziej zadowoloną 

z warunków panujących w pracy grupą, są przedstawiciele pokolenia Z, następnie Y oraz X. 

Najmniej zadowoleni są schodzący z rynku BB. 

 

Tabela 34. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla warunków 

satysfakcjonującej pracy 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

X < 0,0001   0,0855 0,0003 

Y < 0,0001 0,0855   0,0269 

Z < 0,0001 0,0003 0,0269   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono występowanie istotnej różnicy w ocenie 

warunków satysfakcjonującej pracy w zależności od pokolenia.  
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Wykres 15. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla warunków 

satysfakcjonującej pracy 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Przez warunki satysfakcjonującej pracy rozumie się ogół zależności wpływających 

na kształtowanie się kultury organizacyjnej. Autorka uwzględniła w tej grupie zarówno 

czynniki zewnętrzne powiązane ze światem materialnym (np. infrastruktura, dostęp do 

technologii), jak i te wpływające bezpośrednie na komfort pracy w określonym miejscu 

(np. stabilność zatrudnienia, dodatki, premie motywacyjne, atmosfera panująca w pracy, 

szacunek współpracowników, orientację zawodową i możliwość kształtowania kariery). 

Aspekty te budują zaplecze organizacyjne, pozwalając pracownikom na odpowiednią 

adaptację, rozwój czy pracę w satysfakcjonujących warunkach i otoczeniu. 

 

Warunki satysfakcjonującej pracy, jako jedna z opisywanych charakterystyk także prezentuje 

zbliżony trend do pozostałych prezentowanych w tym rozdziale. Zgodnie z nim, młodsze 

pokolenia, co do zasady są grupami lepiej oceniającymi pracę i jej przymioty, w tym warunki 

w nich panujące. Ma To swoje uzasadnienie przede wszystkim w specyfice zawodu, która 

charakteryzuje się znaczną stabilnością i bezpieczeństwem196. Praca pedagoga, szczególnie 

w placówkach publicznych wiąże się także z licznymi benefitami, skróconym czasem pracy 

(tak zwany etat nauczycielski), dostępnością urlopu na poratowanie zdrowia, dopłatami Wśród 

 
196 Jureczka, K. (2017). Wybrane problemy współczesnego zarzadzania edukacyjnego. [red:] Dorczak, R., 

Dobrowolski, Z. (s.74-75). 
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młodych zaobserwować można wysokie wyniki, co wiąże się prawdopodobnie z innymi 

oczekiwaniami oraz z lepszym dostosowaniem do obecnie panujących warunków, zmianą 

charakteru rynku (rynek pracownika, zamiast rynku pracodawcy) czy daleko posuniętym 

wpływem pracownika na kształt kultury organizacyjnej. Dodatkowym aspektem jest znaczna 

mobilność, pozwalająca dostosować miejsce zatrudnienia do osobistych preferencji (chociaż 

czynnik ten ma znacznie mniejszy wpływ na rynek pracy w oświacie, to alternatywa w postaci 

placówek prywatnych).  

Satysfakcji z pełnionej roli – roli pracownika 

Tabela 35. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla satysfakcji z pełnionej 

roli – roli pracownika 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 18,8 5,7 

26,3042 < 0,0001 
X 25,2 5,5 

Y 26,8 5,9 

Z 28,1 4,5 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Odnosząc się do otrzymanych wyników, potwierdzić można, iż grupą najbardziej zadowoloną 

ze swojej roli w pracy, są przedstawiciele pokolenia Z, następnie Y oraz X. Najmniej 

zadowoleni są schodzący z rynku BB. 

 

Tabela 36. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla satysfakcji 

z pełnionej roli – roli pracownika 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

X < 0,0001   0,0665 0,0023 

Y < 0,0001 0,0665   0,1396 

Z < 0,0001 0,0023 0,1396   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono występowanie istotnej różnicy w ocenie 

satysfakcji pracownika w zależności od pokolenia.  
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Wykres 16. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla satysfakcji z pełnionej 

roli – roli pracownika 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Satysfakcja wynikająca z pełnionej przez pracownika roli jest wypadkową grupy czynników 

pochodzenia wewnętrznego oraz zewnętrznego wobec samej jednostki. Wpływają na nią tak 

aspekty powiązane z miejscem pracy, pełnioną rolą oraz strukturą organizacyjną 

(tj. umiejscowieniem pracownika we wspomnianej strukturze), a także funkcją pełnioną  

w ramach zespołu. Istotna jest więc nie tylko pozycja konkretnego pracownika (powiązana  

z władzą, prestiżem lub beneficjami materialnymi), ale także szereg zależności panujących  

w organizacji (np. relacje międzyludzkie, kultura organizacyjna). Można także przypuszczać, 

że satysfakcja z pełnionej roli jest tym większa, im większy jest jej wpływ na pracę innych ludzi 

(tj. efekt pracy człowieka jest widoczny i dostępny dla innych). 

 

Dystrybucja zmiennej dla satysfakcji z pełnionej roli jest zbliżona do pozostałych 

analizowanych w ramach podrozdziału. Z uwagi na zmianę w postrzeganiu pracy oraz znaczącą 

reorientację na rynku (rynek pracownika, zamiast pracodawcy), zmieniła się struktura 

oczekiwań oraz percepcja wartości jednostek funkcjonujących w ramach gry rynkowej. 

Pokolenie BB jest obecnie u schyłku swojej rynkowej aktywności (co przedkłada się na 

prognozowany spadek satysfakcji oraz efektywności z uwagi na brak długofalowych korzyści 

płynących z zaangażowania na tym etapie kariery), a same organizacje aktywnie poszukują 

kadry (sięgając także do ludzie młodych), która mogłaby powiększyć ich szeregi. Dzięki 

czynnikom egzogenicznym, wzrosła też odczuwalna przez pracowników ich wartość, 
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samoocena oraz ocena roli, którą pełnią w ramach funkcjonujących organizacji. Wzrost 

wskazanych aspektów wiąże się także z odpowiednimi, płynącymi w związku z tym zmianami 

w całej strategii zarządzania zasobami ludzkimi (tj. podkreśleniem roli pracownika oraz próbą 

zatrzymania go na dłużej). Trend ten pogłębiał się wraz ze zmianami rynkowymi, odpowiadając 

tym samym różnej interpretacji zdarzeń przez kolejne pokolenia. Wysokie wyniki wśród 

pozostałych grup tłumaczyć można ciągłą aktywnością, wskazanym wzrostem roli 

(przedstawiciele pokolenia X oraz pokolenia Y, z uwagi na zmiany rynkowe stanowią istotny 

zasób organizacji w obszarze kapitału ludzkiego). 

Podsumowanie – Hipoteza 4 

Hipoteza IV zakładała zróżnicowanie w ocenie satysfakcji z pracy w zależności od 

charakterystyk grupy reprezentowanej przez pracownika, w tym przede wszystkim od 

pokolenia. Zgodnie z otrzymanymi badaniami stwierdzić można jej pozytywną weryfikację. 

Pokolenia obecnie zasilające rynek pracy różnią się w obszarze odczuwanej satysfakcji  

w każdej z analizowanych perspektyw (satysfakcja wewnętrzna, zewnętrzna, wewnętrzna 

z pracy jako wartości samej w sobie, z warunków panujących w pracy oraz z pełnionej roli). 

Istotnym z tej perspektywy wydaje się wniosek ze w obecnych czasach, bardziej zadowoleni są 

nauczyciela należący do pokoleń młodszych. Trend ten zauważony został uniwersalnie dla 

każdej z kategorii, skłaniając do rozważań nad źródłem takiego stanu rzeczy. Czynnikami, 

które prawdopodobnie determinują taki stan rzeczy są aspekty socjologiczne (tj. zmiany 

pokoleniowe, różnica w roli pedagoga względem lat ubiegłych, reorientacja społeczna) – które 

mogą utrudniać asymilację w nowej rzeczywistości wśród starszych pokoleń, aspekty 

psychologiczne (tj. wpływ dynamiki przemian kulturowych i społecznych na kształt miejsca 

pracy, wymagania wobec pracowników oraz charakter relacji międzyludzkich – ze znacznie 

bardziej posuniętą cyfryzacją i anonimizacją) czy aspekty ekonomiczne (reorientacja  

rynku – przejście z rynku pracodawcy na rynek pracownika, zmiana stylu pracy i zarządzania 

w placówkach). Z drugiej jednak strony, praca w sektorze publicznym, w oświacie wydaje się 

być uniwersalnie stabilnym i bezpiecznym zajęciem, umożliwiającym długofalowe 

prognozowanie jakości życia i zarobków z niewielkimi, acz licznymi beneficjami (czynniki te 

przekładają się na wzrost zadowolenia wśród wszystkich grup pokoleniowych). Ostatnimi 

z czynników wpływających na różnicę w odczuwanej satysfakcji są profil uczniów, który 

wymaga od nauczycieli większej elastyczności, dynamika rynku pracy, szereg zmian 
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społecznych wymuszających na pedagogach dostosowanie się czy reinterpretacja pewnych 

założeń, często charakterystycznych dotąd dla sektora197.  

 

Zalecenia Kierownicze – Hipoteza 4 

Jako rezultat hipotezy czwartej oraz piątej wskazać można istotny statystycznie oraz 

metodologicznie trend wskazujący na spadek satysfakcji z pracy wraz z rosnącym pokoleniem 

(wiekiem). Specyfika profesji nauczyciela raczej sugeruje ciągłość wykonywania zawodu. 

Wyniki więc wskazują najprawdopodobniej na wypalenie zawodowe i znużenie wynikające  

z pełnienia nauczycielskiej posługi. Jest to istotny sygnał, wskazujący na obszar, na którym 

kierownictwo placówek powinno się skupić. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

poprzez programy rewitalizacyjne, wspieranie adaptacji, aktywizację i promowanie 

kreatywnego podejścia powinno pomóc zachować poziom zadowolenia z pracy znacznie 

dłużej. Ważnym jest zauważyć, że w rzeczywisty sposób zadowolenie różnicuje się wśród osób 

z pokolenia BB oraz X, podczas gdy wartości dla pokoleń Y i Z są zbliżone. Wskazuje to, także, 

na potencjalny wpływ zmian polityczno-społecznych (np. degradacja roli nauczyciela  

w stosunku do realiów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej), tym samym podkreślając zadania 

kierownictwa w obszarze katalizacji skutków zmian strukturalnych natury politycznej  

i programowej. Nauczyciele powinni być wspierani na poziomie psycho-społecznym, by 

umożliwić im sprawną adaptację do obecnych warunków i klientów (uczniów) – mocno 

kształtowanych przez Social Media i postępującą digitalizację. Z drugiej strony, wśród pokoleń 

młodszych należy promować partycypacyjny model prowadzenia placówki, z uwzględnieniem 

pozycji poszczególnych belfrów w tworzeniu strategii nauczania (w ramach akceptowalnych 

modyfikacji standardów ministerialnych). Zarządzanie w nurcie partycypacyjnym odpowiada 

współczesnym standardom i potrzebom demokratyzacji, w sposób trwały wiązać może 

jednostki z placówką budując ich motywację. 

  

 
197 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.78-86). 
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Hipoteza 5: Poziom satysfakcji wśród nauczycieli różni się 

w zależności od stażu pracy 

Kolejnym z podejmowanych aspektów z kategorii satysfakcji z pracy jest jej determinacja 

w zależności od stażu pracy oraz obecnego miejsca. Autorka zastanawia się, czy wspomniane 

czynniki mogą korelować ze spadkiem bądź wzrostem zadowolenia z pełnionej obecnie 

aktywności pedagogicznej. Autorka podejrzewa, iż rosnący staż pracy może mieć dwojaki 

wpływ na definicję samej satysfakcji – z jednej strony, zmniejszając ją we wczesnych etapach 

nauczania z uwagi na konfrontację jednostki z rzeczywistością, z drugiej strony – podnosząc ją 

z biegiem czasu zgodnie z modelem adaptacji konkretnej jednostki do panujących realiów. 

Prognozowana krzywa wydaje się być niezależna od placówki, w której dany pedagog pracuje. 

 

Determinanty powyższych założeń leżą w obszarze nawiązującym do aspektów pokoleniowych 

(np. innych oczekiwań względem miejsca pracy) – uzależnionych w danym przypadku od stażu. 

Jednostki świeżo wchodzące na rynek pracy jako pedagodzy to ludzie bazujący na pewnej wizji 

świata przedstawionego, kierowani często konkretną misją. Wychowani w kulturze realizacji 

siebie przez pryzmat pracy (w zależności od pokoleń – od skrajnego pracoholizmu do szablonu 

modelu równowagi pomiędzy pracą a życiem zawodowym, tzw. work-life balance) przynoszą 

do placówek odmienne grupy oczekiwań, które to są następnie weryfikowane i falsyfikowane, 

bądź potwierdzane przez rzeczywistość.  

 

Odwołując się do teorii Kena Blancharda, nauczyciel który zaczyna pracę w szkole, przejawia 

postawę Entuzjastycznego debiutanta. Jego postawa charakteryzuje się wysokim 

zaangażowaniem. Rolą kierownika jest docenieni pracownika, tak aby jak najdłużej utrzymać 

jego wysoką motywację do działania. Istotne jest jednak zwrócenie uwagi na fakt iż taki 

pracownik potrzebuje stale instrukcji oraz precyzyjnych odpowiedzi na swoje pytania198. Jeżeli 

ich nie będzie dostawał bądź będą one sprzeczne, wraz z biegiem czasu będzie stawał się coraz 

bardziej sfrustrowany. 

W dużej mierze, z uwagi na struktury administracyjne oraz pewną formę kontroli (np. nad 

programem nauczania) jednostki świeżo wchodzące na rynek pracy w dyskutowanej branży 

spotykają się z przeszkodą weryfikującą ich pierwotne spostrzeżenia, plany czy oczekiwania199. 

Kontynuacja pracy w zawodzie wiąże się z powolną adaptacją względem ciągłych zmian 

 
198 Personel i Zarządzanie (2017.). (s.53.), 2. 
199 red. Dorczak, R., Mazurkiewicz, G. (2015). Przywództwo edukacyjne – Próba zmiany. (s.11-16). 
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(np. wynikających z odmiennej polityki oświatowej prowadzonej przez kolejne rządy), 

kolekcjonowanymi wyróżnieniami bądź odznaczeniami oraz kształconymi następnymi 

pokoleniami. Zbiór wspomnianych czynników wraz z upływem czasu zaczyna zacierać 

różnorodność czy granicę pomiędzy określonymi oczekiwaniami manifestowanymi przez 

jednostkę na początku kariery a adaptacyjnym modelem związanym z finalną akceptacją 

i integracją. Kolejnym z istotnych aspektów jest tutaj pewne ograniczenie wiążące się 

z budowanym profilem zawodowym. Osoby poświęcające życie na kształcenie w sektorze 

publicznym czy prywatnym, a więc na oświatę, budują określony profil umiejętności 

(np. umiejętności miękkich – komunikacyjnych z konkretną grupą docelową – uczniami oraz 

ich rodzicami/opiekunami) oraz stan wiedzy (wąska wiedza dziedzinowa, powiązana  

z prowadzonym przedmiotem) czy warsztat narzędziowy (posługiwanie się podobnymi 

urządzeniami, narzędziami czy zdobyczami techniki, ułatwiającymi pracę z grupą  

docelową) – co jest czynnikiem normalnym, powiązanym ze specjalizacją w konkretnej 

dziedzinie. Przez wspomnianą specjalizację, nauczycielom trudniej jest podjąć decyzję 

o przekwalifikowaniu się bądź zmianie stanowiska pracy, co podkreślane jest z biegiem lat, 

pogłębiając wspomniane różnice. Wspomniany proces wiąże się więc z poszanowaniem 

obecnej sytuacji i wyższą jej oceną, przez pryzmat porównania z potencjalnymi, rynkowymi 

alternatywami. Rachunek zysków i strat, który przeprowadza nauczyciel, uświadamia 

większości z nich, że nie warto w ich wieku oraz z posiadanym doświadczeniem podejmować 

próby przekwalifikowania się. Nauczyciele często zmieniają placówki, z publicznych na 

prywatne, z prywatnych na publiczne, aby znaleźć najlepsze miejsce dla siebie.  

Dla analizowanej hipotezy spodziewać się można rosnącego wskaźnika satysfakcji z pracy 

wraz z upływem lat, prawdopodobnie niezależnego od lokalizacji pracy. Autorka 

zdeterminowała na potrzeby badań następujące przedziały dotyczące stażu pracy: 

• Poniżej 6 lat, 

• 6-15 lat, 

• 16-24 lat, 

• Powyżej 24 lat. 

Dodatkowo, w ramach pracy i oceny przymiotów satysfakcji wykorzystane zostały 

charakterystyki zdefiniowane w poprzedniej części: 

• Wewnętrzne zadowolenie z pracy, 

• Zewnętrzne zadowolenie z pracy, 

• Wewnętrzne zadowolenie z pracy, jako wartości same w sobie, 
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• Warunki satysfakcjonującej pracy, 

• Satysfakcja z pełnionej roli – roli pracownika. 

Należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że poziom satysfakcji z pracy, może być rozumiana 

na wielu płaszczyznach. Pojęcie to łączy w sobie kilka aspektów, które zostały wymienione 

powyżej. Każdy z nich w znaczący sposób może wpłynąć na wzrost bądź obniżenie 

holistycznego postrzegania siebie w roli pracownika oraz samozadowolenia z siebie.  

Wewnętrzne zadowolenie z pracy 

Tabela 37. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy, a satysfakcją dla wewnętrznego 

zadowolenia z pracy 

  Szkoła podstawowa Gimnazjum 

Poniżej 6 lat 23,8 22,0 

6 - 15 lat 27,8 26,2 

16 - 24 lata 28,9 29,4 

Powyżej 24 lat 32,9 31,0 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Bazując na otrzymanych wynikach można stwierdzić, iż poziom wewnętrznego zadowolenia 

z pracy rośnie wraz ze stażem pracy, zarówno dla przedstawicieli szkoły podstawowej, jak 

i pedagogów pracujących w gimnazjum. Powyższy wynik, stanowi potwierdzenie 

przypuszczeń dotyczących umiejętności adaptowania się do warunków pracy oraz rosnącej 

pewności siebie, która znajduje często swoją podstawę w znajomości reguł panujących 

|w placówkach edukacyjnych oraz umiejętności dostosowania się do nich. 
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Graficzna prezentacja rozkładu znajduje się na poniższym wykresie. 

 

Wykres 17. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem, a satysfakcją dla wewnętrznego 

zadowolenia z pracy  

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Uzyskane wyniki wydają się odpowiadać trendowi scharakteryzowanemu we wstępie 

do opisywanej hipotezy. Z biegiem lat jednostki wykształcają w sobie pewną formę 

specjalizacji dziedzinowej, która to podnosi ich wewnętrzną samoocenę, a także zadowolenie, 

niekoniecznie osadzone w rzeczywistości. Jak wspominane zostało to kilkukrotnie na łamach 

części badawczej, autorka zwraca uwagę na czynniki wypalenia zawodowego oraz pewną 

formę biernej akceptacji lub rezygnacji. Czynniki te wpłynąć mogą, nie tyle na wzrost 

satysfakcji, co na obniżenie oczekiwań (co tym samym ułatwia ich zaspokajanie), a więc 

pogodzenie z rzeczywistością. Prócz wspomnianych czynników, pozytywny wpływ na sam 

wskaźnik ma także rzeczywisty efekt pracy nauczyciela, który to z biegiem lat wychowuje, 

przygotowuje kolejne grupy uczniów podejmujących się konfrontacji z dalszą edukacją oraz 

dorosłym życiem200. Często jest to źródło satysfakcji wśród nauczycieli (np. liczba 

wykształconych uczniów na przestrzeni lat).  

  

 
200 Jureczka, K. (2017). Wybrane problemy współczesnego zarzadzania edukacyjnego. [red:] Dorczak, R., 

Dobrowolski, Z. (s.72). 
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Zewnętrzne zadowolenie z pracy 

Tabela 38. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy a satysfakcją dla zewnętrznego 

zadowolenia z pracy 

  Szkoła podstawowa Gimnazjum 

Poniżej 6 lat 29,4 33,0 

6 - 15 lat 32,6 36,0 

16 - 24 lata 36,0 39,9 

Powyżej 24 lat 41,4 43,4 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Bazując na otrzymanych powyżej wynikach stwierdzić można, iż zewnętrzne zadowolenie  

z pracy rośnie wraz ze stażem pracy, tak dla przedstawicieli szkoły podstawowej, jak  

|i pedagogów w gimnazjum. Poziom wewnętrznego zadowolenia z pracy często związany jest 

z możliwością obiektywnej oceny rezultatów swojej pracy. Pedagodzy najczęściej rozumieją ją 

na podstawie wyników, które uzyskują ich uczniowie, zwłaszcza w konkursach szkolnych bądź 

międzyszkolnych. W taki sposób nauczyciele porównują swoje umiejętności oraz 

doświadczenie w przygotowywaniu swoich uczniów do konkursu, w porównaniu z innymi 

dydaktykami. Stanowi to dla nich wzmacnianie pozytywne dla ich pracy, która często również 

wiąże się z podniesieniem motywacji do dalszej pracy oraz pracy z kolejnymi uczniami. 

Nagrody bądź odznaczenia dla pedagogów, którzy z sukcesem, pomagają uczniom  

w osiągnięciu sukcesu, stanowią dla nich również istotny element związany z podniesieniem 

samooceny oraz potwierdzeniem faktu, że inni (często dyrekcja) dostrzegają ich pracę oraz 

starania i wkład jakim obdarzają podopiecznych jak i szkołę.  
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Rozkład graficznie prezentuje poniższy wykres. 

 

Wykres 18. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla zewnętrznego 

zadowolenia z pracy 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Zewnętrzna satysfakcja z pracy charakteryzowana jest przez taką samą grupę zmiennych, co jej 

wewnętrzny odpowiednik. Dodatkowo jednak do puli charakterystyk definiujących, doliczyć 

należy te z czynników, które wiążą się bezpośrednio z profilem pracy, jakim jest nauczyciel. 

Z uwagi na swój społeczny charakter i zmianę prestiżu społecznego zawodu201, osoby  

z dłuższym stażem odnoszą się poznawczo do czasu, gdy był on inny (większy prestiż)202. Takie 

osoby często też znajdują się w innym momencie kariery zawodowej, korzystając z licznych 

przywilejów. Staż pracy wiąże się także z dodatkami stażowymi, tytułem nauczyciela 

dyplomowanego oraz prestiżem wśród koleżanek i kolegów, czy poczuciem stabilności  

w pracy. 

  

 
201 Mazurkiewicz, G. (2003). Odcienie Szarości Nauczyciele – doświadczenia i postawy wobec zawodu (s.85). 
202 Jureczka, K. (2017). Wybrane problemy współczesnego zarzadzania edukacyjnego. [red:] Dorczak, R., 

Dobrowolski, Z. (s.73-74). 
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Wewnętrzne zadowolenie z pracy, jako wartości same w sobie 

Tabela 39. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy a satysfakcją dla wewnętrznego 

zadowolenia z pracy, jako wartości samej w sobie 

  Szkoła podstawowa Gimnazjum 

Poniżej 6 lat 17,2 14,6 

6 - 15 lat 19,7 16,9 

16 - 24 lata 20,5 19,8 

Powyżej 24 lat 22,6 20,8 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Bazując na otrzymanych wynikach stwierdzić można, iż wewnętrzne zadowolenie z pracy jako 

samej w sobie rośnie wraz ze stażem pracy tak dla przedstawicieli szkoły podstawowej, jak 

i pedagogów w gimnazjum. Nauczyciele posiadający długi staż pracy coraz częściej zaczynają 

traktować swoją aktywność w sposób autoteliczny a nie instrumentalny (wykonywany w celu 

osiągnięcia innych dóbr). Dostrzegają oni, że ich doświadczenie oraz wielość sytuacji z którymi 

się spotkali w swojej karierze, stanowią ich cenne doświadczenie, z którego mogą czerpać 

również młodsi nauczyciele. Dzielenie się wiedzą przez nauczycieli z dużym stażem pracy  

z nowicjuszami często wiąże się również z podniesieniem ich samooceny. Zależności te 

dotyczą zwłaszcza pokolenia Z, które poszukuje wśród nauczycieli wzorców, od których 

mogliby czerpać doświadczenie oraz doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne.  
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Dane obrazuje wykres zamieszczony poniżej. 

 

Wykres 19. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla wewnętrznego 

zadowolenia z pracy, jako wartości samej w sobie 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

W przypadku pracy samej w sobie, elementarnym czynnikiem mającym wpływ na wzrost 

satysfakcji jest wpływ pracy, liczony przez kolejne pokolenia wykształcone przez pedagoga, 

wchodzące w dorosłe życie. Czynnik ten pozwala nauczycielowi odnieść się do społecznego 

charakteru świadczonej aktywności, odnotowując istotną rolę w budowie karier osobistych 

i zawodowych całych grup społecznych. Charakterystyka jest wzmacniana przy kontaktach 

z kolejnymi ludźmi, będącymi niegdyś wychowankami pedagoga, a także kolejnymi 

pokoleniami (np. dziećmi) minionych uczniów. W przypadku pracy nauczyciela, determinanty 

leżą przede wszystkim w utylitarnym jej charakterze i społecznym wpływie, który to rośnie  

z czasem (przynajmniej subiektywne jego odczucie), z uwagi na wzrost wolumenu uczniów. 

Należy także zaznaczyć – co niesamowicie istotne, stabilny model zatrudnienia w sektorze 

publicznym203. 

 
203 Jureczka, K. (2017). Wybrane problemy współczesnego zarzadzania edukacyjnego. [red:] Dorczak, R., 

Dobrowolski, Z. (s.74). 
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Warunków satysfakcjonującej pracy 

Tabela 40. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy a satysfakcją dla warunków 

satysfakcjonującej pracy 

  Szkoła podstawowa Gimnazjum 

Poniżej 6 lat 19,0 20,5 

6 - 15 lat 21,5 22,4 

16 - 24 lata 23,4 24,5 

Powyżej 24 lat 27,1 27,4 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Bazując na otrzymanych wynikach stwierdzić można, iż zadowolenie z warunków pracy rośnie 

wraz ze stażem pracy, tak dla przedstawicieli szkoły podstawowej, jak i pedagogów  

w gimnazjum. Odwołując się do informacji przedstawionych powyżej, można stwierdzić, że 

wraz z rosnącym stażem pracy, nauczyciele przyzwyczajają się do warunków, które często sami 

sobie stwarzają. W dużej mierze dotyczy to również ich warsztatu pracy, zgromadzonych 

materiałów z których korzystają na lekcji oraz coraz większej pewności postrzegania siebie  

w roli nauczyciela, który jest kompetentny oraz posiada doświadczenie dydaktyczne oraz 

wysokie umiejętności metodyczne.  

Informacje graficznie zestawiono na poniższym wykresie. 

 

Wykres 20. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją dla warunków 

satysfakcjonującej pracy 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 
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Warunki satysfakcjonującej pracy oraz ich wzrost wiążą się ze specyfiką profilu nauczyciela, 

który to, jako zawód regulowany podlega ścisłej definicji ścieżki kariery czy awansu 

zawodowego, określanego czterostopniowo – nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, 

nauczyciel mianowany oraz nauczyciel dyplomowany. Obecnie możliwość uzyskania stopnia 

nauczyciela dyplomowanego jest możliwe (od roku 2019) po 15 lat pracy (w stosunku do 

poprzedniego progu, trwającego lat 10 – czyli okresu przeprowadzenia badań). Awans 

zawodowy jest więc jednym z czynników bezpośrednio wpływających na poprawiające się 

warunki oraz ich odczuwanie wraz z upływem lat204. Pozostałe beneficja (np. urlop zdrowotny 

na podratowanie zdrowia, wakacje odpowiadające planowi szkolnemu) pozwalają jednostce na 

zachowanie równowagi, będąc coraz mocniej odczuwanymi z biegiem czasu. 

Satysfakcji z pełnionej roli – roli pracownika 

Tabela 41. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy a satysfakcją z pełnionej roli pracownika 

  Szkoła podstawowa Gimnazjum 

Poniżej 6 lat 20,5 23,4 

6 - 15 lat 23,5 27,1 

16 - 24 lata 25,7 30,0 

Powyżej 24 lat 30,0 31,2 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Bazując na otrzymanych wynikach stwierdzić można, iż wewnętrzne zadowolenie z pracy 

rośnie wraz ze stażem pracy, tak dla przedstawicieli szkoły podstawowej, jak i pedagogów  

w gimnazjum. Powyższa zależność związana jest z umacnianie swojej pozycji w szkole wraz 

z mijającymi latami pracy. Na samym początku swojej kariery nauczycielskiej, pedagog 

nazywany mógł być, podążając za teorią Kena Blancharda, entuzjastycznym debiutantem, który 

zadawał dużo pytań aby uzyskać odpowiedzi na problemy, które pojawiały się na jego drodze. 

Wraz z upływającym czasem jego wizja pracy została zweryfikowana przez rzeczywistości.  

W tej sytuacji mógł on przyjąć postawę rozczarowanego adepta, który w miarę możliwości 

starał się dostosować do warunków występujących w jego miejscu pracy bądź zrezygnować  

z pracy. W tym przypadku jego zaangażowanie spada, podczas gdy poziom kompetencji rośnie. 

Na kolejnym etapie spotykamy się już nauczycielem, który jest kompetentny ale również  

i bardzo ostrożny. Poziom jego zaangażowania jest tutaj bardzo zmienny. Po przejściowych 

 
204 Jureczka, K. (2017). Wybrane problemy współczesnego zarzadzania edukacyjnego. [red:] Dorczak, R., 

Dobrowolski, Z. (s.74-75). 
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etapach, nauczyciel pozostający w zawodzie, uzyskuje miano samodzielnego eksperta , którego 

zaangażowanie jest na wysokim poziomie, tak jak i również poziom posiadanych przez niego 

kompetencji.  

 

Ciekawe wydaje się również uwzględnienie faktu iż w każdym z wymienionych przedziałów 

lat dotyczących stażu pracy, poziom satysfakcji nauczycieli w szkole podstawowej  

w porównaniu z placówkami gimnazjalnymi jest niższy. Prawdopodobnie może by to związane 

z wyższym poziomem dojrzałości uczniów gimnazjum w porównaniu z podopiecznymi szkół 

podstawowych.  

 

Powyższe wyniki obrazuje wykres. 

 

Wykres 21. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją z pełnionej roli pracownika 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Interpretacja zadowolenia płynącego z roli pracownika podobna jest do charakterystyki 

opisującej zewnętrzne zadowolenie z pracy. W tej zmiennej odwoływać się można głównie do 

wzrostu roli jednostki w placówce, w której pracuje oraz rosnącej liczby uczniów, którą 

wykształciła na przestrzeni lat. 
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Podsumowanie – Hipoteza 5 

Hipoteza V zakładała zróżnicowanie satysfakcji względem stażu pracy. Wyniki badań 

cząstkowych charakterystyk zdają się potwierdzać wspomniane trendy, wskazując na rosnące 

zadowolenie wraz ze wzrostem doświadczenia w pracy205. Jak zostało to wskazane, 

prawdopodobny powód leży w specyfice zawodu, rosnących, mierzalnych korzyściach 

finansowych (związanych z awansem zawodowym), zwiększającej się liczbie wykształconych 

uczniów oraz innej percepcji prestiżu zawodowego (malejącą) z perspektywy lat. 

 

Zalecenia Kierownicze – Hipoteza 5 

Rezultaty badań w obszarze wspomnianej hipotezy pełnią role uzupełniającą wobec wyników 

płynących z hipotezy 4. W omawianym przypadku wśród czynników wzmacniających poczucie 

satysfakcji wraz z rosnącym stażem, należy zwrócić uwagę na aspekty materialne (awans 

zawodowy wynikający bezpośrednio z doświadczenia), reputację oraz poszanowanie ze strony 

uczniów i kadry oraz potencjalnie ministerstwa (w przypadku rosnącego stażu), a także 

stabilizację miejsca pracy (odporność na zmiany rynkowe, uzależnienie jedynie od dynamiki 

demograficznej) i możliwość ustawowego, szybszego osiągnięcia wieku emerytalnego 

gwarantowanego dla grup nauczycieli. Ekspozycja tych aspektów (szczególnie 

pozafinansowych, jak celebracja pracowników z dłuższym stażem i osiągnięciami) może 

impulsywnie, pozytywnie oddziaływać na ich satysfakcję. 

Hipoteza 6: Poziom oceny życia wśród badanych nauczycieli rożni się 

w zależności od pokolenia  

Kolejnym z analizowanych czynników po aspekcie satysfakcji z realizowania misji 

pedagogicznej jest manifestowana, bądź deklarowana ocena życia przez nauczycieli 

wywodzących się z różnych pokoleń. We wskazanym przypadku spodziewać się można 

odmiennego rozumienia tego pojęcia. Jest to również ściśle związane z różnicę  

w zaawansowaniu kariery zawodowej oraz perspektyw, czy dynamiki wspomnianej oceny, 

jakich spodziewają się jednostki wywodzące się z konkretnych pokoleń. 

 

 
205 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.29-33). 
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Wspomniane różnice mają podłoże tak w aspektach powiązanych z profilem  

społeczno-psychologicznym konkretnych generacji (a więc podnoszoną już na łamach 

wspomnianej pracy odmienną preferencją w obszarze wartości, stosunkiem wobec hierarchii 

oraz zmiany), czynnikami ekonomicznymi, przez co rozumie się przede wszystkim stabilność 

finansową (osoby funkcjonujące na rynku pracy dłużej teoretycznie charakteryzują się większą 

stabilnością finansową, co w sposób bezpośredni przedkłada się na wyższą ocenę życia  

w krótkim oraz długim terminie), jak i ugruntowaną pozycją zawodową (potrzeba wynikająca 

z braków na rynku pracy).  

 

Podejmując tematykę oceny życia, uzależniając ją od pokolenia należy w istotny sposób 

spojrzeć także na aspekty demograficzne, powiązane tak z wiekiem, jak i prognozowanym 

stażem pracy konkretnych jednostek (generalnie), oraz obiektywnymi perspektywami  

(np. bliskość emerytury), które w istotny sposób mogą determinować wspomnianą ocenę. 

Badanie przeprowadzone zostało przy wykorzystaniu uniwersalnie dostosowanej drabiny 

życia. 

 

Osoby wywodzące się z pokolenia Z mają szansę na kształtowanie swojej przyszłości oraz 

budowę pewnego zestawu oczekiwań – co wiązać się może ze znacznie wyższą, długookresową 

oceną życia. Dynamika np. zarobków wspomnianych grup może jeszcze rosnąć, są elastyczni 

zawodowo – mogą więc podjąć decyzję o przekwalifikowaniu się, czy poprawie pewnych 

aspektów (np. ekonomicznych bądź społecznych). To ludzie w dużej mierze świeżo po 

studiach, lub w ich trakcie – podejmujący pierwsze staże czy prace. Z drugiej strony 

reprezentanci pokolenia Y bądź X to jednostki o silnej pozycji ekonomicznej.  

W przeciwieństwie do Z, nie wchodzą na rynek pracy, a funkcjonują na nim od lat, zdążyły 

więc zbudować swoją rangę i zabezpieczyć finansowo bieżące i być może przyszłe potrzeby 

swoje i rodziny. Te grupy znacząco wyżej oceniać będą satysfakcję w bieżącym okresie  

i najbliższej przyszłości, budując odczucia na obecnym statusie, potrzebach i stanie 

majątkowym (ale nie tylko). Prawdopodobnie najniżej oceniać będzie tak obecną, jak i przyszłą 

sytuację życiową pokolenie BB. Ma to swoje umocowanie przede wszystkim w momencie ich 

życia (tj. finalizacja kariery zawodowej, powolne opuszczanie rynku pracy), stanie zdrowia  

i witalności oraz stopniu zawiłości relacji społecznych, a także wpływie wykształconych w nich 

wartości (za czasów młodości), z którymi obecnie muszą się skonfrontować206. 

 
206 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.80). 
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Ocena życia –„Tu i Teraz” 

Tabela 42. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 1, a pokoleniem, z którego wywodzi się 

dana jednostka 

Pokolenie Średnia SD F p 

BB 3,5 1,0 

11,6314 < 0,0001 
X 4,5 1,0 

Y 4,6 1,1 

Z 4,1 1,0 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Ocena życia 1 odnosi się do oceny życia z perspektywy „Tu i Teraz”. Najwyżej oceniają 

je przedstawiciele Pokolenia Y oraz pokolenia X, najniżej pokolenia BB. Istotne jest 

szczególne zwrócenie uwagi na fakt, że pokolenie BB, które znajduje się u progu kończenia 

swojej pracy zawodowej, zmuszone jest diametralnie zmienić swoje życie. Być może część  

z osób nie wyobraża sobie zmiany swojego trybu życia co może powodować obniżenie jego 

subiektywnej oceny. Pokolenie X i Y, uzyskało obecnie stabilniejszą pozycję w porównaniu do 

Pokolenia Z. W związku z tym ich ocena swojej obecnej sytuacji jest najwyższa. 

 

Tabela 43. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 1, a pokoleniem, z którego 

wywodzi się dana jednostka 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 < 0,0001 0,0042 

X < 0,0001   0,4118 0,0405 

Y < 0,0001 0,4118   0,0024 

Z 0,0042 0,0405 0,0024   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie relację pomiędzy 

oceną życia jednostki, a pokoleniem. Obrazuje ją poniższy wykres. 
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Wykres 22. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 1, a pokoleniem, z którego wywodzi się 

dana jednostka 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Ocena „Tu i Teraz” to zmienna odnosząca się do obecnej sytuacji w życiu jednostki. Pozwala 

na odniesienie się do najbardziej aktualnych jej odczuć i struktur poznawczych względem 

obecnego potencjału jej życia oraz jego oceny. Taka perspektywa umożliwia zrozumienie 

nastrojów panujących w określonej grupie (na które należy wziąć poprawkę przez wzgląd 

np. na moment ich życia zawodowego oraz prywatnego) oraz trendów i prognoz powiązanych 

z przeszłością. Wartością dodatkową z przeprowadzonego badania jest definicja pesymizmu 

bądź optymizmu poszczególnych grup, bazując na ich najbardziej aktualnych emocjach. 

Ocena życia odnoszącego się do obecnego momentu jest najwyższa wśród jednostek 

wywodzących się z pokolenia X oraz Y. Pokolenie X to grupa w pełni samodzielna  

z ustabilizowaną sytuacją finansową, pewna siebie oraz odchowanym potomstwem207. Dzięki 

wspomnianej stabilności oraz niezależności, w sposób spokojny są w stanie planować obecne 

wydatki (sfera ekonomiczna) oraz dalszy rozwój kariery (z uwagi na pewną pozycję  

w organizacjach i koniunkturę rynkową). Bez dodatkowych, nieplanowanych wydatków, X-Y 

wysoko oceniają swoją stabilność i jakość życia. Pokolenie Y natomiast stanowią trzon 

obecnego filaru gospodarki, korzystając z rynkowej hossy i popytu na pracę208. Ponownie, 

dzięki właściwej koniunkturze są w stanie rozwijać się zawodowo i osobiście. Będąc w sile 

 
207 Tulgan B. (1995) Managing Generation X: How to Bring Out the Best i Young Talent. Santa Monica, 

California. 
208  Fry R. (2015) Millennials Surpass Gen Xers as the Largest Generation in US Labor Force. Pew Research 

Center. 
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wieku, często pozostają aktywni w obszarze hobby, relacji społecznych i towarzyskich. Część 

z nich założyła także rodziny, co przedkłada się na wzrost zadowolenia z uwagi na spełnienie 

w kolejnych rolach społecznych (tu – roli rodzica). Pokolenie BB cechuje najniższa satysfakcja 

z obecnego życia, co wiąże się przede wszystkim ze zmęczeniem, wypaleniem zawodowym 

oraz zbliżającą się emeryturą209. Pesymizm wiąże się więc z perspektywą utraty stabilności 

gwarantowanej przez pracę w sektorze publicznym. Pokolenie Z natomiast jest pełne 

optymizmu, co wiąże się z rozpoczynaniem kariery zawodowej oraz początkami niezależności 

finansowej. Aspekt ekonomiczny (uniezależnienie) otwiera przed nimi nowe perspektywy, 

pozwalając na zalążki długoterminowego planowania. 

Ocena Życia – Perspektywa ostatnich 5 lat 

Tabela 44. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 2, a pokoleniem, z którego wywodzi się 

dana jednostka 

Pokolenie Średnia SD F p 

BB 3,3 1,0 

12,6020 < 0,0001 
X 4,0 1,1 

Y 4,3 1,0 

Z 4,5 0,9 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Ocena życia 2 odnosi się do oceny życia z perspektywy ostatnich 5 lat. We wskazanym 

przypadku, najwyżej oceniają ją młodsze pokolenia, gorzej pokolenia starsze. Charakteryzuje 

zależność wyraźny trend. 

 

Tabela 45. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 2, a pokoleniem, z którego 

wywodzi się dana jednostka 

  BB X Y Z 

BB   0,0011 < 0,0001 < 0,0001 

X 0,0011   0,0423 0,0042 

Y < 0,0001 0,0423   0,2849 

Z < 0,0001 0,0042 0,2849   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

 
209 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.78-81). 
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Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie relację pomiędzy 

oceną życia 2, a pokoleniem. Obrazuje ją poniższy wykres. 

 

Wykres 23. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 2, a pokoleniem, z którego wywodzi się 

dana jednostka 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Ocena życia ostatnich 5 lat jest czynnikiem odnoszącym się do najbliższej przeszłości. Pozwala 

ona zrozumieć tak obecną percepcję jednostki (tj. jej odczucia dotyczące ostatnich wydarzeń, 

które uwarunkowały rzeczywistość, będąc ich bezpośrednią przyczyną), jak i ewaluację drogi 

przebytej przez jednostkę, w ocenie jej samej.  

 

Okres ostatnich 5 lat wyjątkowo dobrze oceniają młodsze grupy wywodzące się z ostatnich 

pokoleń. Pokolenie Z podchodzi do tego okresu z prawdopodobną nostalgią. Pomimo wysokiej 

satysfakcji z obecnej sytuacji życiowej, okres poprzednich 5 lat były często czasem studiów, 

kojarzonych zazwyczaj bardzo pozytywnie z uwagi na swój społeczny i edukacyjny charakter. 

Okres ten dla nich był czasem, w którym część żyła jeszcze na utrzymaniu rodziców, 

bez obowiązków ekonomicznych i społecznych stawianych naprzeciwko nim. Zmiana w tym 

przypadku jest czymś pozytywnym, pozwalającym im odnaleźć się w nowej roli. Pokolenie X 

z drugiej strony powoli pozwala się usamodzielnić dzieciom, co pozytywnie wpływa 

na zarządzanie własnym czasem wolnym, w tym przede wszystkim oddanie się hobby, 

obserwację rozwoju i wzrostu swoich najbliższych czy prawdopodobne sukcesy w pracy (to 
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pokolenie szacunkowo przeżywa teraz rozkwit kariery zawodowej). Zaskakującym jest 

wyjątkowo niska ewaluacja pokolenia BB, która wymaga dalszych analiz. 

 

Ocena Życia – Perspektywy przyszłych 5 lat 

Tabela 46. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 3, a pokoleniem, z którego wywodzi się 

dana jednostka 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 3,7 1,0 

5,3676 0,0013 
X 3,9 1,4 

Y 4,5 1,3 

Z 4,3 1,2 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Ocena życia 3 odnosi się do oceny życia spodziewanego za 5 lat. Najwyżej wspomnianą 

kategorię ocenia grupa pokolenia Y, następnie pokolenia Z. Znacznie niżej pokolenia X oraz 

BB. 

 

Tabela 47. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 3, a pokoleniem, z którego 

wywodzi się dana jednostka 

  BB X Y Z 

BB   0,3893 0,0009 0,0118 

X 0,3893   0,0033 0,0484 

Y 0,0009 0,0033   0,4017 

Z 0,0118 0,0484 0,4017   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie relację pomiędzy 

oceną życia 3 a pokoleniem. Obrazuje ją poniższy wykres. 
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Wykres 24. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 3, a pokoleniem, z którego wywodzi się 

dana jednostka 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Oczekiwana ocena życia to sfera powiązana bezpośrednio z krótkoterminowym 

prognozowaniem przez jednostki. Odnosząc się do przyszłości, zakłada pewien życzeniowy 

charakter bazując na związkach przyczynowo skutkowych (tj. logice) – będąc tym samym 

wypadkową obecnego stanu rzeczy i często jego ekstrapolacją. Częstym zabiegiem 

poznawczym jest internalizacja odczuć i znaczne upraszczanie w tej sferze (bazując na relacji 

– skoro teraz jest dobrze, w przyszłości też będzie dobrze). Mechanizm ten działa także (często) 

w drugą stronę oraz wskazując na kontynuację negatywnych myśli (jeżeli obecny stan jest 

również pesymistyczny).  

 

Interesującym jest wykres oczekiwanej oceny życia w przeciągu najbliższych 5 lat. W tej 

sytuacji, wyjątkowo nisko ocenia ją pokolenie X (które co do zasady powinno korzystać z życia 

uniezależniając swoje dzieci finansowo, jednocześnie nieustannie je wspierając)210. 

Prawdopodobnym uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest rosnące znużenie zawodowe oraz 

poczucie niepewności powiązane z przyszłością samego rynku (np. zmiany koniunkturalne). 

Wśród grupy potencjalnych przyczyn takiego stanu rzeczy wskazać można również obawę 

przed osłabieniem pozycji w organizacji (z uwagi na przypływ młodszych pokoleń). Ponownie, 

bardzo niskie zadowolenie odnotowano wśród grupy BB. Tym razem prognoza wiązać może 

się z okresem emerytury, co za tym idzie zanikiem aktywności zawodowej i istotną reorientacją 

 
210 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.86). 
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obecnego sposobu życia. Najwyższe oceny reprezentuje pokolenie Y, które w bliskim okresie 

osiągnie szczyty kariery zawodowej, budując swój ekonomiczny i społeczny sukces, opierając 

go na aktywności w pracy, nowych technologiach oraz elastyczności211. Dla Z będzie to okres 

budowy stabilizacji finansowej oraz pierwszego wspinania się po szczeblach kariery. 

Ocena życia – Najgorszy tydzień zeszłego roku 

Tabela 48. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 4, a pokoleniem, z którego wywodzi się 

dana jednostka 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 3,1 1,0 

21,8829 < 0,0001 
X 4,0 1,1 

Y 4,7 1,2 

Z 4,5 1,1 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Ocena życia 4 odnosi się do oceny życia z perspektywy najgorszego tygodnia minionego roku. 

Bardzo wysoko kategorię oceniają przedstawiciele pokolenia Y, następnie Z, potem X i na 

końcu BB. 

 

Tabela 49. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 4, a pokoleniem, z którego 

wywodzi się dana jednostka 

  BB X Y Z 

BB   0,0002 < 0,0001 < 0,0001 

X 0,0002   < 0,0001 0,0044 

Y < 0,0001 < 0,0001   0,2177 

Z < 0,0001 0,0044 0,2177   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie relację pomiędzy 

oceną życia 4, a pokoleniem. Obrazuje ją poniższy wykres. 

  

 
211 Conference board of Canada (2009) 
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Wykres 25. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 4, a pokoleniem, z którego wywodzi się 

dana jednostka 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Ocena życia z perspektywy najniżej ocenianego momentu odnosi się do całościowej definicji 

takiej chwili dla jednostki, która obrazowała najniższe zadowolenie, wskazując na najgorsze 

samopoczucie zapamiętane przez jednostkę. Przywołanie takich wspomnień testuje z jednej 

strony granicę wytrzymałości jednostki, z drugiej natomiast wskazuje dół spektrum 

samopoczucia dla pedagoga.  

 

Kolejny wykres odnosi się tak naprawdę do oceny pesymizmu poszczególnych jednostek 

wchodzących w skład pokoleń. Bazując na wspomnianych danych, zaobserwować można 

iż pokolenie Y (dla których to wyniki wskazują na dobry nastrój oraz pogodę ducha w ocenie 

obecnej sytuacji, tak przez pryzmat własnych umiejętności, jak i sytuacji panującej dookoła 

nich)212 oraz pokolenie Z, z uwagi na swoją obecną sytuację, znacznie wyżej oceniają jakość 

swojego życia, niż grupy BB czy X. Wiąże się to tak z obecną koniunkturą rynkową, sprzyjającą 

młodszym pokoleniom funkcjonującym na rynku pracy (lub weń wchodzącym), a także 

dystansem, który pokolenia mają wobec pracy (Y)213 oraz głodem kariery, możliwym do 

zaspokojenia w sytuacji rynku pracownika (Z). Istotnym jest, iż młodsze pokolenia z uwagi na 

sprzyjającą im sytuację społeczną i rynkową (tj. obecne realia rynkowe są korzystniejsze dla 

 
212 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.22). 
213 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.83). 
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pracowników), zdają się lepiej radzić sobie z problemami w życiu, łagodniej przechodząc 

kryzysy. 

Ocena życia – najlepszy tydzień zeszłego roku 

Tabela 50. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 5, a pokoleniem, z którego wywodzi się 

dana jednostka 

Pokolenie Średnia SD F p 

BB 3,5 1,0 

9,0403 < 0,0001 
X 3,8 1,2 

Y 4,5 1,2 

Z 4,4 1,2 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Ocena życia 5 odnosi się do oceny życia z perspektywy najlepszego tygodnia minionego roku. 

Najwyżej wspomnianą kategorię ocenia pokolenie Y oraz pokolenie Z, znacznie niżej 

pokolenie X oraz BB. 

 

Tabela 51. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 5, a pokoleniem, z którego 

wywodzi się dana jednostka 

  BB X Y Z 

BB   0,2499 < 0,0001 0,0002 

X 0,2499   0,0004 0,0025 

Y < 0,0001 0,0004   0,7579 

Z 0,0002 0,0025 0,7579   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie relację pomiędzy 

oceną życia 5, a pokoleniem. Obrazuje ją poniższy wykres. 
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Wykres 26. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 5, a pokoleniem, z którego wywodzi się 

dana jednostka 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Ocena życia dla najlepszego okresu minionego roku jest naturalnym przeciwieństwem ostatniej 

zmiennej. Skupiając się na pozytywnych aspektach, jednostka jest w stanie ekstrapolować swój 

obecny nastrój bądź przypomnieć, utrwalić pozytywne wspomnienia z przeszłości. 

Ostatni z wykresów odnosi się do poziomu optymizmu konkretnych pokoleń. Podobnie jak 

w przypadku pesymizmu, rozkład w tej grupie jest bardzo zbliżony. Na wysokie wyniki wśród 

pokolenia Y oraz Z ma wpływ przede wszystkim pozytywna koniunktura odpowiadająca ich 

profilowi pracowniczemu, większy dystans do podejmowanych aktywności oraz czas 

skoncentrowany na sukcesach zawodowych i osobistych. Ludzie, wychowani w innych realiach 

(lub tacy, którzy mogli przeorientować się w tym obszarze) na ogół bardziej skłonni są 

dopatrywania się pozytywnych aspektów w swoim życiu. Czynniki te oddają lepsze 

przystosowanie do obecnie panujących warunków, a co za tym idzie lepszą kondycję finansową 

(szczyt kariery) oraz zdrowie czy humor. Z drugiej strony, wynik pokolenia X jest zaskakujący 

(odnosząc się do przeszłości w sposób bezpośredni powinien odpowiadać rozkładowi 

pozytywnych zdarzeń minionego okresu). Wymaga tym samym dalszych badań. 
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Podsumowanie - Hipoteza 6 

Tematyka oceny życia wśród pokoleń wskazuje na istotne, zauważalne trendy charakteryzujące 

konkretne grupy. Po pierwsze – najwyżej jakość swojego życia ocenia pokolenie Y 

(praktycznie we wszystkich kategoriach) podkreślając iż jest ono poprawnie dopasowanym do 

obecnej rzeczywistości rynkowej. Stabilizując swoją karierę zawodową oraz życie osobiste 

pokolenie Y korzysta z dobrej koniunktury do realizacji celów osobistych oraz zawodowych. 

Kolejną grupą wysoko oceniającą jakość życia są Z-ty. Pokolenie to dopiero rozpoczyna 

właściwą karierę zawodową, otrzymując ciągle wysokie wsparcie od bliskich. Dzięki 

sprzyjającej koniunkturze jest w stanie nadrobić braki kompetencyjne (z uwagi na niedostatek 

siły roboczej na rynku pracy, członkowie pokolenia często są doszkalani) oraz zainicjować 

kreowanie finansowej oraz społecznej samodzielności. Grupą o zaskakująco niskim (przez 

porównanie do innych kohort) zadowoleniu, znacznie poniżej oczekiwań – Pokolenie X – 

stanowi pewną niewiadomą. Z jednej strony osiągają oni wysokie wyniki na skali oceny 

obecnego zadowolenia, co jest zrozumiałe z uwagi na ich silną i stabilną pozycje ekonomiczną 

oraz społeczną. Z drugiej odnosząc się do ubiegłych i przyszłych lat odnotować można znacznie 

niższą satysfakcję. Powodów można doszukiwać się w reorganizacji życia osobistego 

(np. posiadanie dorosłych i samodzielnych dzieci), bądź zmianach panujących w sferze 

społecznej i rynkowej (np. dynamika rozwoju rynku pracy), aczkolwiek nie tłumaczą one tak 

zauważalnych różnic. Grupą najgorzej oceniającą każdy z aspektów życia są BB. W tym 

przypadku uwarunkowane jest to prawdopodobnie stażem przedstawicieli kohorty oraz 

perspektywą rozpoczęcia emerytury, która znacząco wpłynie tak na stabilność finansową jak  

i różnorodność życia codziennego. 

 

Zalecenia Kierownicze - Hipoteza 6 

Hipoteza 6 nie przynosi jasnych i jednoznacznych wskazówek zarządczych, które to można by 

zastosować w metodologii kierowania placówką. Płynące z niej wnioski odzwierciedlają 

ekonomiczną samodzielność poszczególnych pokoleń oraz najbliższe ich perspektywy. 

Najniższe wyniki wśród pokoleń BB wskazują na wzrastający niepokój związany z kresem 

dynamiki zawodowej (np. środkami płynącymi z emerytury oraz rosnącymi kosztami leków, 

przy jednoczesnym spadku wynagrodzenia). Wśród grup pracowników z pokolenia Z, 

odzwierciedlają to stosunkowo niskie zarobki, brak kapitału odłożonego i niepewność jutra. 

Oferowanie szans obu tym grupom na stabilizacje pracowniczą (np. przedłużenie, zgodnie  
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z wolą – możliwości nauczania w placówce dla osób z pokolenia BB lub wsparcie 

pozalekcyjnej działalności pracowników z grupy Z, wykorzystując ich kreatywność i potencjał) 

– katalizować mogą negatywne czynniki wynikające ze strukturalnych wad systemu 

państwowego wynagrodzenia. Z uwagi na tę specyfikę, prócz wsparcia,  

wyrozumiałości – kierownictwo placówek ma bardzo ograniczone pole manewru. 

Hipoteza 7: Źródła stresu różnią się w zależności od miejsca 

nauczania 

Następna grupa analizowanych hipotez łączy się bezpośrednio z tematyką źródeł stresu. 

Zagadnienie 7 skupia się na próbie definicji stresu względem miejsca pracy, a więc oczekiwanej 

różnorodności pomiędzy szkołą podstawową oraz gimnazjum.. Autorka spodziewa się różnic 

w interpretacji źródeł stresu pomiędzy wspomnianymi placówkami z uwagi na inny profil 

społeczno-psychologiczny uczniów i rodziców, inną rangę placówki oraz inne oczekiwania 

klientów (wspomnianych uczniów i rodziców) od samych nauczycieli. 

U podstaw zadeklarowanych oczekiwań znajdują się aspekty przytoczone i przeanalizowane 

w ramach poprzednich hipotez, a więc – różnice w profilach placówek (szkoły podstawowe, 

jako miejsca nastawione na wczesną edukację, wykształcenie odpowiednich postaw oraz 

wstępną socjalizację jednostki determinują znaczenie na innych sferach, niż placówki 

gimnazjalne – od których oczekuje się kształcenia, dostarczenia wiedzy na poziomie 

umożliwiającym wybór Liceum). Nauczyciele, pedagogowie pracujący w różnych miejscach 

czują wspomnianą różnicę w pełnionej roli oraz oczekiwaniach co wpłynąć może na inne 

ulokowanie źródeł stresu214. Bezpośrednio powiązanym ze wspomnianym aspektem jest także 

sam profil ucznia mający znacząco inne podejście do nauczyciela czy kolegów ze szkolnej 

ławki wraz z rozwojem i dojrzewaniem. Trzecią grupą mogącą determinować wspomniane 

różnice jest odmienność w strukturach charakteryzowanych placówek – zazwyczaj w szkołach 

podstawowych (np. nauczaniu wczesnoszkolnym) pedagodzy pełnią holistyczne funkcje  

w czasie, gdy ich koledzy z gimnazjów skupiają się na konkretnych specjalizacjach 

determinując tym samym swoją rolę w życiu szkoły jako organizacji.  

Na potrzeby badania, autorka zdefiniowała następujące parametry, pod kątem, których 

wykonana została analiza: 

• Agresja uczniów, 

 
214 Mazurkiewicz, G. (2003). Odcienie Szarości Nauczyciele – doświadczenia i postawy wobec zawodu (s.70). 
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• Zarządzanie - struktura szkoły, 

• Fizyczne warunki pracy, 

• Brak możliwości decydowania, 

• Przeciążenie pracą, 

• Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

• Brak uznania, szacunku i możliwości awansu, 

• Brak kompetencji pedagogicznych, 

• Niepewność pracy, 

• Niejasność roli nauczyciela. 

 

Tabela 52. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródeł stresu, a miejscem nauczania 

  Szkoła podstawowa Gimnazjum 
T p 

  Średnia SD Średnia SD 

Agresja uczniów 44,3 4,7 39,9 3,5 8,7143 < 0,0001 

Zarządzanie - struktura szkoły 59,0 7,6 52,3 8,0 6,9534 < 0,0001 

Fizyczne warunki pracy 19,2 2,4 19,4 2,5 -0,6337 0,5268 

Brak możliwości decydowania 16,3 2,8 14,9 2,9 4,2183 < 0,0001 

Przeciążenie pracą 25,3 3,8 25,9 3,8 -1,2128 0,2263 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 33,6 2,1 32,4 3,6 3,4235 0,0007 

Brak uznania, szacunku i możliwości awansu 19,1 3,6 20,3 3,5 -2,7715 0,0060 

Brak kompetencji pedagogicznych 31,3 5,2 27,1 6,5 5,8293 < 0,0001 

Niepewność pracy 21,9 5,5 17,6 5,7 6,3191 < 0,0001 

Niejasność roli nauczyciela 9,7 2,5 9,3 2,1 1,3098 0,1914 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono występowanie istotnej różnicy między 

nauczycielami szkoły podstawowej i gimnazjum w ocenie następujących źródeł stresu: 

• Agresja uczniów. Nauczyciele gimnazjum istotnie niżej oceniają ten aspekt niż 

nauczyciele szkoły podstawowej.  

• Zarządzanie – struktura szkoły. Nauczyciele gimnazjum istotnie niżej oceniają ten 

aspekt niż nauczyciele szkoły podstawowej. 

• Brak możliwości decydowania. Nauczyciele gimnazjum istotnie niżej oceniają ten 

aspekt niż nauczyciele szkoły podstawowej. 

• Zarządzanie zasobami ludzkimi. Nauczyciele gimnazjum istotnie niżej oceniają ten 

aspekt niż nauczyciele szkoły podstawowej. 
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• Brak uznania, szacunku i możliwości awansu. Nauczyciele gimnazjum istotnie wyżej 

oceniają ten aspekt niż nauczyciele szkoły podstawowej. 

• Brak kompetencji pedagogicznych. Nauczyciele gimnazjum istotnie niżej oceniają ten 

aspekt niż nauczyciele szkoły podstawowej. 

• Niepewność pracy. Nauczyciele gimnazjum istotnie niżej oceniają ten aspekt niż 

nauczyciele szkoły podstawowej. 

W pozostałych przypadkach nie zaobserwowano istotnych różnic między nauczycielami szkoły 

podstawowej i gimnazjum. 

Wyniki w układzie graficznym opisuje poniższy wykres. 

 

Wykres 27. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródeł stresu, a miejscem nauczania 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

44,3

59,0

19,2

16,3

25,3

33,6

19,1

31,3

21,9

9,7

39,9

52,3

19,4

14,9

25,9

32,4

20,3

27,1

17,6

9,3

0 10 20 30 40 50 60 70

Agresja uczniów

Zarządzanie - struktura szkoły

Fizyczne warunki pracy

Brak możliwości decydowania

Przeciążenie pracą

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Brak uznania, szacunku i możliwości awansu

Brak kompetencji pedagogicznych

Niepewność pracy

Niejasność roli nauczyciela

Gimnazjum Szkoła podstawowa



212 
 

Wśród zdefiniowanych źródeł stresu wskazano czynniki przede wszystkim zewnętrzne. Mają 

one swój związek z aspektami administracyjnymi i zarządczymi (jak np. zarządzanie- struktura 

szkoły, zarządzanie zasobami ludzkimi, brak możliwości awansu czy decydowanie), powiązane 

są bezpośrednio z wykonywaną pracą obciążając psychikę i ciało pedagogów (np. fizyczne 

warunki pracy, przeciążenie pracą) oraz odnoszą się do psychiki i interpretacji zjawisk  

w otoczeniu przez samych pedagogów (agresja uczniów, brak kompetencji pedagogicznych, 

niepewność pracy czy niejasność roli pełnionej w placówce). Dzięki holistycznej weryfikacji, 

istotnym wydaje się możliwość kompleksowej analizy wachlarza potencjalnych problemów, 

które dotykać mogą grono pedagogiczne w sposób zależny od placówki. Tak szkoły 

podstawowe jak i gimnazja to ośrodki charakteryzujące się odmiennym profilem uczniów. 

Pomimo istotności tak jednych, jak i drugich w kształceniu ustawicznym młodych pokoleń, 

rola każdej z placówek jest inna z uwagi na odmienny stan uczniów, które wychowują.  

Wykres wskazuje na zbliżony trend informujący o podobnym udziale poszczególnych 

problemów w rzeczywistości pedagogicznej w gimnazjach oraz szkołach podstawowych. 

Wśród dominujących aspektów znajduje się zarządzanie placówką odnoszące się do 

problemów administracyjnych. Kolejnym z problemów podkreślanych jest agresja uczniów. 

Następnie, w przypadku obu grup odnotowano wysokie wyniki dla kategorii zarządzania 

zasobami ludzkimi, ewentualnie (dla nauczycieli szkół podstawowych – braki  

w kompetencjach pedagogicznych. 

Podsumowanie – Hipoteza 7 

Bazując na uzyskanych wynikach wykazać można zbliżony kształt trendów podkreślający 

podobny charakter poszczególnych stresorów i ich uniwersalną aplikację niezależnie od 

macierzystej placówki. Interesującym wydaje się ogólna orientacja wokół podobnych 

problemów (patrząc jedynie na stresory statystycznie istotne) tak wśród pedagogów  

z gimnazjów, jak i szkół podstawowych czynnikiem najmocniej stresogennym jest model 

zarządzania samą placówką, rozumiany przez pryzmat subiektywnej oceny decyzji 

zarządczych (skomplikowanych w sytuacji pracy z wielopokoleniowym środowiskiem), 

podejmowanych administracyjnie wyborów i interpretacji poszczególnych wymagań215. 

Kolejnym z często wskazywanych stresorów jest agresja wśród uczniów (odnosząc się do 

przeprowadzonych badań przez Grzegorz Mazurkiewicza, jest to problem zauważalny przez 

 
215 Ernst & Young, LLC (2013). Younger managers rise in the ranks: EY study on generational sfhifts in the 

workplace. 
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około 20% pytanych nauczycieli)216. Czynnik ten z uwagi na swoją wagę i wpływ społeczny 

jest niezwykle istotny w zestawieniu. Wśród około administracyjnych czynników znajdują się 

jeszcze dwa problemy równie często wskazywane przez obie badane grupy – mechanizm braku 

kontroli i zdolności decyzyjnych (będący specyficznym dla stanowisk w sektorze publicznym, 

w tym w oświacie, szczególnie po reformie oświatowej zmieniające podejście do zarządzania 

na twarde, wzorcem organizacji biznesowych) oraz model zarządzania zasobami ludzkimi217. 

Do grupy czynników istotnych statystycznie, a zbliżonych pod kątem kształtu wykresu 

zaliczają się także obawy dotyczące własnych kompetencji (rozumianych przez wiedzę  

i umiejętności pedagogiczne, wartości ideowo-wychowawcze, zdolności i warsztat 

dydaktyczny, opiekuńczy, a także o czynniki społeczne, socjologiczne i psychologiczne)218.  

Podobny charakter krzywych wydaje się autorce interesujący. Oczekiwaniem wobec badania 

były przede wszystkim aspekty zorientowane wokół czynników agresji uczniów (która w obu 

przypadkach była bardzo częstym stresorem), definicji roli nauczyciela (stanowiący rzadkość 

dla obu grup) oraz niepewność pracy (z uwagi na zbliżającą się reformę oświatową w okresie 

badania). Podobny charakter obu grup stresów wraz ze zbliżoną dystrybucją, falsyfikuje więc 

Hipotezę VII podkreślając, iż grupy stresorów są podobne do siebie niezależnie od miejsca 

nauczania. 

 

Podsumowanie – Hipoteza 7 

Wśród następnych wniosków płynących bezpośrednio z przeprowadzonych badań, należy 

wskazać na katalog analizowanych stresorów przez pryzmat samej placówki. Istotnym jest 

zwrócić uwagę na najmocniej eksponowane w obu grupach. Ogólny trend (rozumiany przez 

proporcję wyboru poszczególnych stresorów) – pozostaje zbliżony, niezależnie od macierzystej 

placówki – stąd problemy malują się jako uniwersalne dla szkolnictwa przed-licealnego. Wśród 

najczęściej wskazywanego problemu podkreślano zarządzanie placówką, strukturą szkoły jako 

czynnik najmocniej stresujący. Podejmowane decyzje, partycypacja (lub jej brak) w kreowaniu 

programów i strategii nauczania oraz możliwość podejmowania decyzji, czy uwzględnienia 

sprzężenia zwrotnego od nauczycieli do dyrektoriatu stanowi poważny problem, będąc 

głównym stresorem wśród pedagogów. Zważywszy, że jest to czynnik endogeniczny – można 

mu przeciwdziałać poprzez budowę sprawnego, zintegrowanego modelu komunikacyjnego,  

 
216 Mazurkiewicz, G. (2003). Odcienie Szarości Nauczyciele – doświadczenia i postawy wobec zawodu (s.93). 
217 red. Dorczak, R., Mazurkiewicz, G. (2015). Przywództwo edukacyjne – Próba zmiany. (s.11-16). 
218 Witek S. (2000). Zarządzanie reformowaną szkołą. Wybrane problemy teoretyczno-praktyczne (s.47). 
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z uwzględnieniem partycypacji pracowników w mechanizmach zarządzania lub stanowienia 

porządku placówek. Jasność komunikatów oraz sposób ich wyrażania pełnią kluczową rolę  

w budowie przejrzystego i akceptowalnego modelu zarządzania placówką. Sytuacja ta jest 

szczególnie aktualna w czasach pandemii, gdzie często, decyzje chaotyczne i nieprzystosowane 

do realiów, obarczały kadrę nauczycielską kolejnymi problemami. Czynnikiem łączącym się 

bezpośrednio z zarządzaniem placówką, jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Wszystkie uwagi 

powiązane z poprzednim punktem, znajdują swoje zastosowanie także i tutaj. Jednakże,  

w przypadku tej specjalizacji należy szczególną uwagę zwrócić także na strategię  

zastępstw – która to w placówkach musi być klarowna. Ostatnim z poważnych problemów jest 

przeciwdziałanie agresji uczniów. Na tym poziomie rolą kierownictwa jest wesprzeć 

pedagogów wszelkimi działaniami (szczególnie, uwzględniającymi kontakt z rodzicami  

i metody nacisku na rodziców właśnie) – które ograniczyć mogłyby tego typu, przykre zajścia. 

Z perspektywy organizacyjnej nauczyciel, pomimo szacunku i reputacji, w konfrontacji  

z rodzicami powinien otrzymać pełnię wsparcia organizacyjnego. Rolą szkoły, jak i rodziców 

jest przeprowadzić dzieci przez proces socjalizacji – cel ten osiągnąć można jedynie przy 

współpracy obu stron, o czym jednak często rodzice zapominają. 

Hipoteza 8: Źródła stresu różnią się w zależności od pokolenia 

Następna z badanych hipotez podejmuje tematykę stresu, starając się uwarunkować 

ją bezpośrednio względem przynależności do konkretnego pokolenia danego nauczyciela. 

Autorka pracy spodziewa się różnic w deklarowanych źródłach stresu pomiędzy pokoleniami 

BB, a Z oraz Y oraz X a Z czy Y. Podobnie jak w poprzednim badaniu, podejmowana jest 

analiza czynnika po czynniku. 

 

Wśród źródeł scharakteryzowanych determinantami po raz kolejny pojawiają się opisane 

powyżej aspekty jak odmienne wartości wskazywane przez pokolenia, różny stosunek wobec 

władzy (tutaj relacja z bezpośrednim przełożonym, którym w przypadku oświaty jest zwykle 

dyrektor danej placówki), hierarchii czy organizacji pracy (a więc placówki, jej wewnętrznej 

organizacji), różnicy w oczekiwaniach przedstawicieli poszczególnych pokoleń względem 

pracy, dynamiki zmian, zaawansowania technologicznego i płynącego w związku z tym 

samego modelu nauczania, stosunek do pracy oraz do wychowanków, spełnienie zawodowe 
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oraz perspektywy życiowe, stojące przed konkretną jednostką219. Wspomniane czynniki 

dokładnie scharakteryzowane zostały w poprzednich częściach niniejszej pracy. Hipoteza 

odwołuje się dokładnie do tych samych założeń. 

 

W obszarze bezpośrednich oczekiwań poszczególnych pokoleń autorka spodziewa się 

wyższych wyników (tj. istotnego wpływu) aspektów administracyjno-hierarchicznych  

(np. modelu zarządzania, modelu zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji pracy czy 

struktury) na stres wśród przedstawicieli pokolenia Z niedostosowanego do pracy w sztywnych 

ramach o często skostniałych strukturach. Z uwagi na brak subordynacji pewne problemy 

w tym obszarze mogą wykazywać także przedstawiciele Pokolenia Y z reguły preferujący 

pracę według własnych reguł220. Z drugiej strony dynamika zmiany oczekiwań uczniów oraz 

rodziców wymusza dostosowanie metod nauczania – w tym wykorzystanie nowych 

technologii. Sama technologia jest też elementem wpojonym w codzienność – przenikając 

rzeczywistość, będąc integralną jej częścią. Jest to wyzwanie, z którym najprawdopodobniej 

najgorzej poradzą sobie starsze pokolenia (np. BB) nieprzywykłe czy niechętne konkretnym 

zmianom, z jasno zdefiniowanym łańcuchem wartości221. Właśnie te czynniki (tj. różnica 

w sposobach nauczania lub wykorzystywanych narzędziach) mogą mieć wpływ na odczucie 

stabilności zatrudnienia oraz poczucie niedopasowania do obecnej rzeczywistości 

(tj. subiektywna ocena niezrozumienia uczniów) co przedkładać się może, szczególnie 

u starszych pokoleń na odczucie niepewności związanej z zatrudnieniem czy pozycją w samej 

placówce. 

Na potrzeby badania, analizowane będą następujące aspekty zdefiniowane jako źródła stresu: 

• Agresja uczniów, 

• Zarządzanie - struktura szkoły, 

• Fizyczne warunki pracy, 

• Brak możliwości decydowania, 

• Przeciążenie pracą, 

• Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

• Brak uznania, szacunku i możliwości awansu, 

• Brak kompetencji pedagogicznych, 

 
219 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.28). 
220 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.95). 
221 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.26-33). 
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• Niepewność pracy, 

• Niejasność roli nauczyciela. 

Agresja uczniów 

Tabela 53. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Agresji Uczniów, a pokoleniem 

reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 42,9 5,6 

2,0572 0,1063 
X 42,9 5,1 

Y 41,3 4,5 

Z 41,9 3,6 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu nie stwierdzono istotnej różnicy w ocenie agresji 

uczniów jako źródła stresu w zależności od pokolenia. Rozkład zaprezentowany jest na 

poniższym wykresie. 

Wykres 28. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Agresji Uczniów, a pokoleniem 

reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 
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Zarządzanie, struktura szkoły 

Tabela 54. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Zarządzanie, struktura szkoły, 

a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 65,8 5,6 

35,3156 < 0,0001 
X 55,3 4,7 

Y 51,5 5,9 

Z 56,5 10,7 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Bazując na obserwacjach wskazać można, iż występuje odmienna ocena czynnika zarządzania 

i struktury szkoły, jako stresorów pomiędzy pokoleniami. Najwyższe wartości zaobserwowano 

u nauczycieli z pokolenia BB, następnie z pokolenia Z oraz X, a najmniejsze u osób z pokolenia 

Y. 

 

Tabela 55. Wyniki rozkładu istotności Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Zarządzanie, struktura 

szkoły, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

X < 0,0001   0,0012 0,3354 

Y < 0,0001 0,0012   < 0,0001 

Z < 0,0001 0,3354 < 0,0001   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną różnicę w ocenie zarządzania – 

struktury szkoły, jako źródła stresu w zależności od pokolenia.  

Graficzną interpretację obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 29. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Zarządzanie, struktura szkoły, 

a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Zarządzanie, struktura szkoły to pierwszy z administracyjnych czynników istotnie (najczęściej) 

wskazywanych jako stresor przez przedstawicieli wszystkich pokoleń. Do grupy tych 

problemów zalicza się tak konflikty na linii dyrekcja-nauczyciele, jak i zorientowany 

hierarchicznie model zarządzania z niewielką możliwością interakcji. Dodatkowo punkt ten 

zawiera także nawiązanie do centralnego sterowania samą oświatą oraz programem nauczania 

przez Ministerstwo, często nieświadome lokalnych problemów czy spostrzeżeń. Z uwagi na 

publiczny charakter zarządzanie placówkami oświatowymi nie jest podejściem 

partycypacyjnym, co negatywnie wpływać może na jego odbiór i ocenę. 

 

Wskazany czynnik pełni istotną rolę wśród stresów wśród członków pokolenia BB. Ma to swoje 

podłoże w różnicach w zarządzaniu placówką, względem czasów powiązanych z początkiem 

ich kariery. Po reformach oświatowych podjęto próby definicji zarządzania w oświacie przy 

zastosowaniu twardych, menedżerskich metod, co jest skrajnie różnym podejściem 

od preferowanego dotychczas. Wpływa na to także percepcja funkcjonowania zawodu, w tym 

wykazywaną przez niego dyscyplinę pracy (często opisywana jako niska)222. Dynamika 

otoczenia, zmiana w modelu podejmowania decyzji oraz zmiana roli nauczyciela na przestrzeni 

lat, sprawiają, że czynnik ten wskazywany jest przez nich istotnie najczęściej223. Drugą grupą, 

 
222 Mazurkiewicz, G. (2003). Odcienie Szarości Nauczyciele – doświadczenia i postawy wobec zawodu (s.75). 
223 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.84-85). 
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dla którego model zarządzania jest nieprzystosowany stanowi pokolenie Z. Ta grupa  

z założenia ma problemy z dostosowaniem się względem grup reguł i wymagań, a te z kolei są 

charakterystyczne dla oświatowych placówek z jasno zdefiniowaną, określoną hierarchią. 

Niższe wyniki dla zmiennych osiągane przez kohorty X i Y znajdują swoje uzasadnienie  

w doświadczeniu oraz pewniejszej pozycji w ramach ośrodków edukacyjnych. Istotnym 

czynnikiem jest także znacznie lepsza adaptacja do panujących realiów rynkowych  

i zrozumienie systemu. Pomimo tych aspektów, zarządzanie szkołą rozumiane przez pryzmat 

administracyjny pozostaje uniwersalnie 

Fizyczne warunki pracy 

Tabela 56. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Fizyczne warunki pracy, 

a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F p 

BB 18,6 2,3 

2,1755 0,0913 
X 19,4 2,4 

Y 19,7 2,4 

Z 19,1 2,7 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu nie stwierdzono istotnej różnicy w ocenie agresji 

uczniów jako źródła stresu w zależności od pokolenia. Rozkład zaprezentowany jest na 

poniższym wykresie. 

 

Wykres 30. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Fizyczne warunki pracy, 

a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 
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Brak możliwości decydowania  

Tabela 57. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Brak możliwości decydowania. 

A pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 18,3 2,8 

18,5339 < 0,0001 
X 14,3 3,1 

Y 15,8 2,6 

Z 15,1 2,1 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Odnosząc się do otrzymanych wyników zaobserwowano różnicę w ocenie braku możliwości 

decydowania jako stresoru. Najwyższe wartości wskazano w przypadku pokolenia BB, 

następnie pokolenia Y, pokolenia Z oraz finalnie – pokolenia X. 

 

Tabela 58. Wyniki rozkładu istotności Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Brak możliwości 

decydowania. a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

X < 0,0001   0,0009 0,0854 

Y < 0,0001 0,0009   0,1304 

Z < 0,0001 0,0854 0,1304   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną różnicę w ocenie braku możliwości 

decydowania jako źródła stresu w zależności od pokolenia. 

 

Graficzna interpretacja zawarta jest na poniższym wykresie.  
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Wykres 31. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Brak możliwości decydowania, 

a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Brak możliwości decydowania to kolejny ze wskazywanych administracyjnych stresorów. 

Swoje umocowanie ma w charakterze zarządzania publicznymi placówkami (zarządzanie 

centralne, zgodne z rozporządzeniami oraz decyzjami ministerium oświaty), scentralizowanym 

modelu programu nauczania (ponownie ministerstwo oświaty) oraz hierarchizacji na poziomie 

samej placówki. Mocno ograniczają jakikolwiek potencjał partycypacyjny czy delegacyjny  

w ramach modelu podejmowania decyzji w organizacji. 

 

Zaprezentowana dystrybucja odpowiedzi wskazuje na ciekawą zależność. Najwyższy wynik 

w ramach kategorii charakteryzuje grupę BB, która to w obszarze założeń nie eksponuje 

zazwyczaj niezależności i silnej potrzeby samostanowienia na miejscu pracy (cechując się 

raczej czynnikami lojalnościowymi i zaufaniem wobec pracodawcy). Zaprezentowany stan 

rzeczy powiązać można z przeświadczeniem o wysokim doświadczeniu, które, być może, nie 

jest właściwie wykorzystywane podczas podejmowania decyzji dotyczących wydarzeń 

istotnych dla funkcjonowania placówki.  

 

Otrzymany wynik z pewnością wymaga dalszych badań w celu weryfikacji wskazanych 

przypuszczeń.. Umiarkowanie wysokie wyniki występują wśród pokolenia Y z eksponowaną 

niezależnością grupy wysoko ceniącą autonomię w pracy oraz możliwość uczestniczenia 

w machnie decyzyjnej. Podobnie wynik dla pokolenia Z znajduje swoje uzasadnienie  
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w ekspozycji cech wykształconych przez rodziców (potrzeba uznania za dorosłego, 

niezależnego, użytecznego i samodzielnego)224. Wynik dla pokolenia X odzwierciedla 

akceptację status quo oraz pewne oczekiwanie wobec systemu (pracując członkowie pokolenia 

X zorientowani są na karierę – tak, jak obecnie uczestniczą mniej w mechanizmach 

decyzyjnych, tak przy zajęciu wyższych stanowisk to oni będą mieć większą władzę). 

Przeciążenie pracą 

Tabela 59. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Przeciążenie pracą, a pokoleniem 

reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F p 

BB 31,5 2,8 

77,4337 < 0,0001 
X 26,1 2,6 

Y 24,9 2,7 

Z 23,0 3,2 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Bazując na otrzymanych wynikach, zaobserwować można iż przeciążenie pracą jest stresorem 

najbardziej charakterystycznym grupy BB oraz pokolenia Y, w mniejszym stopniu dotyczy on 

Y i Z. 

 

Tabela 60. Wyniki rozkładu istotności Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Przeciążenie pracą, 

a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

X < 0,0001   0,0054 < 0,0001 

Y < 0,0001 0,0054   < 0,0001 

Z < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie różnicę w relacji 

pomiędzy przeciążeniem pracą.  

Graficzną interpretację wyników obrazuje poniższy wykres. 

  

 
224 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.22) 
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Wykres 32. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Przeciążenie pracą,, 

a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Przeciążenie pracą jest stresorem powiązanym z kilkoma aspektami bezpośrednio nań 

wpływającymi. Pierwszym z czynników jest zbyt duża ilość pracy rozumiana jako liczba 

godzin w ogólnym rozrachunku. Drugim aspektem jest stopień wymaganego zaangażowania 

przez poziom skomplikowania pracy. Ostatnim stopień obciążenia układów organizmu 

(np. układu nerwowego) w związku z pracą. 

 

Odnosząc się do otrzymanych rezultatów zaobserwować można interesujący trend malejący 

w przypadku wyboru rzeczonej charakterystyki. Najwyższe wartości wykazują pokolenia 

najdłużej funkcjonujące na rynku pracy. Efekt ten, znużenia czy odmiennej percepcyjnie 

interpretacji samego zmęczenia można więc powiązać z długim stażem, wypaleniem 

zawodowym oraz zbliżającą się emeryturą (grupa BB). Czas i doświadczenie wydają się więc 

wpływać na stopień zmęczenia oraz znużenia pracą. Istotnym jest także podkreślenie szeregu 

aspektów poza-zawodowych, jak np. czynniki biologiczne (sprawność fizyczna, sprawność 

narządów mowy). Niższe wyniki wśród młodszych pokoleń wiążą się z innymi preferencjami 

w ramach kultury pracy (np. „work-life ballance” u Y) czy bardzo krótkim czasem pracy wśród 

Z (którzy fizycznie nie mieli jeszcze okazję realnie odczuć negatywnych efektów przedłużonej 

pracy). 
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Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Tabela 61. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F p 

BB 35,2 3,1 

16,7586 < 0,0001 
X 31,3 3,7 

Y 33,3 2,3 

Z 33,1 2,1 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Otrzymane wyniki wskazują na względnie równą dystrybucję opisywanej zmiennej pomiędzy 

pokoleniami z nieznacznie częstszym jej wyborem przez grupę BB. 

 

Tabela 62. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 0,0006 0,0002 

X < 0,0001   < 0,0001 0,0002 

Y 0,0006 < 0,0001   0,5404 

Z 0,0002 0,0002 0,5404   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie różnicę w relacji 

pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi, a pokoleniem. 
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Wykres 33. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi to kolejny z administracyjnych czynników, istotnie 

wpływający na satysfakcję i poziom stresu wśród pracowników. Odpowiada on za 

gospodarowanie kapitałem ludzkim przez pryzmat jego rozwoju (np. szkolenia, dokształcenie, 

rozwój kompetencji), dodatkowych aktywności oraz utrzymanie wysokiej motywacji  

i zaangażowania. 

 

Dystrybucja wyników wskazuje na zbliżoną istotność czynnika zarządzania zasobami ludzkimi 

na wszystkie badane grupy, podkreślając rolę aspektów administracyjnych w pozytywnym 

odczuwaniu pracy przez przedstawicieli każdego z pokoleń. Nieznacznie wyższe wyniki wśród 

grupy BB wiązać się mogą z gorszym dostosowaniem do obecnie panujących standardów, 

kultury pracy czy organizacji przedsiębiorstw (w tym placówek oświatowych). Pracownicy tej 

grupy odwoływać mogą się do wspomnień prestiżu samej roli w społeczeństwie z początku ich 

kariery zawodowej. Wtedy też sam mechanizm zarządzania kapitałem ludzkim zorientowany 

był na wykształcenie wśród kadry postaw spójnych ze społeczną ideologią przedkładając się na 

intensyfikację działań wykorzystywanych wśród pedagogów w obszarze np. motywacji. 

Obecne modele mogą więc wydawać się dla nich niespójne bądź nietrafne, gdyż nie nawiązują 

do wyznawanych przez nich (pierwotnie) wartości. Wysoki poziom stresu wynikającego  

z obszaru zarzadzania wykazują także przedstawiciele pokolenia Y. W tym przypadku zdaje 

się mieć to związek przede wszystkim z ich preferencjami dotyczącymi autonomii oraz 

wyznawanymi wartościami (cenionymi aspektami na rynku pracy) – m.in. elastycznością czy 
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mobilnością. Z uwagi na specyfikę placówek oświatowych, realizacja tych postulatów  

w preferowanej przez nich formie jest niezwykle trudna do spełnienia. Wyniki Pokolenia Z 

odzwierciedlają umiarkowane niezadowolenie jednostek ze stanu zarządzania zasobami 

ludzkimi w placówkach publicznych - oświatowych, nie przystające prawdopodobnie do 

standardów panujących wśród placówek prywatnych. Pokolenie to zostało przyzwyczajone do 

pełnego pakietu benefitów (standard wynagrodzenia kafeteryjnego), ale także znacząco dalej 

posuniętych mechanizmów motywacyjnych. W celu poznania pozostałych aspektów 

sugerowane są pogłębione badania we wskazanym obszarze. 

Brak uznania, szacunku i możliwości awansu 

Tabela 63. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Brak uznania, szacunku 

i możliwości awansu, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 24,6 2,8 

130,6280 < 0,0001 
X 21,2 2,7 

Y 19,5 1,9 

Z 15,9 2,1 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Bazując na otrzymanych wynikach odnotować można silny trend wskazujący na malejący 

wpływ opisanego czynnika – braku uznania, szacunku i możliwości awansu na dojrzałość 

pokoleniową poszczególnych badanych. 

 

Tabela 64. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Brak uznania, szacunku 

i możliwości awansu, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

X < 0,0001   < 0,0001 < 0,0001 

Y < 0,0001 < 0,0001   < 0,0001 

Z < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie różnicę w relacji 

brakiem uznania, szacunku czy możliwości awansu, a pokoleniem. 
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Zależność zaprezentowana jest graficznie na poniższym wykresie. 

 

Wykres 34. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Brak uznania, szacunku 

i możliwości awansu, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Jednym z klasycznych stresorów zdefiniowanych w większości tego typu pakietów jest aspekt 

powiązany z szacunkiem w pracy bądź rozwojem potencjalnej kariery. W przypadku systemu 

publicznej oświaty, czynnik ten jest jasno zdefiniowany ustawą.  

 

Badania wykazują na silny trend wiążący czynnik pokoleniowy z malejącym wpływem 

czynników stresu skategoryzowanych w ramach charakterystyki składającej się z braku 

uznania, szacunku i możliwości awansu. Wysoki wskaźnik wśród pokolenia BB może wiązać 

się ze specyfiką pracy nauczyciela (regulowaną pensją, możliwością awansu tylko w ramach 

struktur ścieżki zawodowej), malejącą rolą w społeczeństwie i powiązanym z tym czynnikiem 

niższego prestiżu. Grupa ta w związku z oczekiwanym stażem pracy prawdopodobnie 

osiągnęła także szczyt kariery zawodowej. Jest to problem wspólny dla wszystkich starszych 

pokoleń – ścieżka kariery zwana awansem zawodowym przez ścisłą definicję na poziomie 

legislacyjnym uniemożliwia premiowanie wybitnych jednostek ujednolicając samą strukturę 

awansu (wskazując na staż pracy oraz zdany egzamin jako warunek dostateczny do uzyskania 

kolejnego stopnia). Ponadto odwołuje się bezpośrednio do z góry zdefiniowanych, ustalonych 

widełek płacowych. Aspekty te zestawić można z oczekiwaniami poszczególnych grup 

wychowanych w innych realiach oraz prezentowanymi przez nie potrzebą rozwoju kariery 
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(pokolenie X), które z uwagi na tak restrykcyjny system są mocno ograniczone. 

Charakterystyczny dla ostatniej z grup aspekt potrzeby autonomii i osiągnięć (pokolenie Y) jest 

wysoce ograniczany, co wpływa na relatywnie wyższy wynik wskazanego stresora. Wśród 

młodszych pokoleń (szczególnie Z) tematyka awansu jest otwarta z uwagi na rozpoczynanie 

swojej ścieżki zawodowej oraz dostępnym do innych (na wypadek przeklasyfikowania się), 

pełnym spektrum kariery zawodowej.  

Brak kompetencji pedagogicznych 

Tabela 65. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Brak kompetencji 

pedagogicznych, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 39,6 4,6 

75,2176 < 0,0001 
X 28,8 4,5 

Y 26,7 4,0 

Z 27,6 5,4 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Bazując na otrzymanych wynikach odnotować można silny trend wskazujący na malejący 

wpływ opisanego czynnika – brak kompetencji pedagogicznych225, a różnicą pokoleniową 

poszczególnych badanych. 

 

Tabela 66. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Brak kompetencji 

pedagogicznych, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

X < 0,0001   0,0053 0,1344 

Y < 0,0001 0,0053   0,2273 

Z < 0,0001 0,1344 0,2273   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie różnicę w relacji 

brakiem uznania, szacunku czy możliwości awansu, a pokoleniem. 

Wyniki obrazuje poniższy wykres. 

 

 
225 Witek S. (2000). Zarządzanie reformowaną szkołą. Wybrane problemy teoretyczno-praktyczne (s.47). 
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Wykres 35. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Brak kompetencji 

pedagogicznych, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Przez charakterystykę rozumie się przede wszystkim umiejętność odnalezienia się w obecnej 

roli, kompetencje powiązane z warsztatem pracy (warsztat pedagogiczny) oraz aktualizowaną 

wiedzą i zdolnościami w zakresie komunikacji społecznej, pracy z dziećmi, perswazji (pracy  

z rodzicami) oraz dostosowanie do współczesnych wymagań (np. kursy językowe niezbędne 

dla pedagogów) czy świadomość obecnego programu nauczania. Czynniki te uwzględniają 

także wykorzystanie współczesnych trendów (np. technologii, nowych pomocy naukowych czy 

programów) w codziennej pracy. 

 

Rezultaty otrzymane dla stresora powiązanego z kompetencjami wskazują na silny trend 

odpowiadający zdefiniowanym w części teoretycznej klasyfikacjom poszczególnych pokoleń. 

Grupa BB z uwagi na odebrane wykształcenie oraz znaczącą dynamikę zmian w kulturze pracy 

odczuwać może pewien dyskomfort w obszarze własnych kompetencji – braku tych 

podstawowych, zdefiniowanych do właściwego pełnienia funkcji pedagoga226. Wpływa na to 

tak zmiana systemu pracy, jak i inne grupy umiejętności potrzebnych do zaspokajania 

zmieniających się potrzeb uczniów i rodziców. Istotnym może być także profil uczniów 

(związany z postępami cyfryzacyjnymi), którzy stanowią wyzwanie w dobie technologii XXI 

wieku (np. przez problemy z utrzymaniem uwagi, skupieniem). Pokolenie X, pomimo różnic 

wynikających z wieku z uwagi na swoją koncentrację na podnoszeniu kwalifikacji utrzymuje 

 
226 Witek S. (2000). Zarządzanie reformowaną szkołą. Wybrane problemy teoretyczno-praktyczne (s.47). 
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relatywnie zbliżony poziom kompetencji ciągle się dokształcając227. Pokolenie Y jest natomiast 

jednym z tych, które definiują ramy umiejętności w miejscach pracy, cenią sobie swoją własną 

pozycje, zdolności oraz potencjał, co pozwala im zachować wysoką samoocenę – przy 

jednoczesnej rezygnacji z autorytetów228. Wynik dla pokolenia Z wskazuje na stosunkowo 

krótki staż na rynku pracy, brak wykształconych umiejętności i niskie doświadczenie oraz 

płynącą z nich niepewność.  

Niepewność pracy 

Tabela 67. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Niepewność pracy, a pokoleniem 

reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 28,4 4,4 

81,2475 < 0,0001 
X 22,3 4,4 

Y 16,8 4,1 

Z 16,8 4,5 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Zaobserwowane wyniki wskazują na zauważalny trend obrazujący spadek istotności 

wspomnianego stresora wraz z kolejnymi pokoleniami. 

 

Tabela 68. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Niepewność pracy, 

a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

X < 0,0001   < 0,0001 < 0,0001 

Y < 0,0001 < 0,0001   0,9547 

Z < 0,0001 < 0,0001 0,9547   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie pomiędzy 

niepewnością pracy, a pokoleniem. 

 

 

 
227 Mazurkiewicz, G. (2003). Odcienie Szarości Nauczyciele – doświadczenia i postawy wobec zawodu (s.74). 
228 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.22). 
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Graficzna interpretacja znajduje się poniżej. 

 

Wykres 36. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Niepewność pracy, a pokoleniem 

reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Niepewność pracy jest aspektem odwołującym się w pełni do stabilności zatrudnienia. Pomimo 

zasadniczo wysokiego wskaźnika dla sektora publicznego oraz zawodu nauczyciela, zmiany 

społeczne oraz demograficzne skutkować mogą wzrostem znaczenia charakteryzowanego 

stresora wśród pracowników, którzy mogą obawiać się o swoją pozycję (w związku  

z potencjalnym zastąpieniem ich grupą z młodszych pokoleń, lepiej dostosowaną do pracy  

w określonym sektorze). Niepewność pracy, prócz aspektów demograficznych wiązać może się 

z lukami kompetencyjnymi lub potencjałem wygaszenia poszczególnych gałęzi rynkowych. 

Jednakże szczególnie ten drugi aspekt nie ma zastosowania w rzeczywistości publicznej 

oświaty. 

 

Bazując na otrzymanych wynikach wskazać można zauważalny trend spadkowy, obrazujący 

mniejszy wpływ stresora na młodsze pokolenia. Czynnik ten ma swoje podłoże przede 

wszystkim w aspektach powiązanych z demografią (starsze pokolenia obawiają się utraty 

pracy, z uwagi na swój wiek, niższe zdolności w obszarze wykorzystania nowych technologii) 

oraz odmienną dynamiką rynku pracy. Obecnie z uwagi na silną reorientację rynkową coraz 

większą uwagę skupia się na wykorzystaniu nowych technologii oraz postępującej cyfryzacji. 
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Wspomniane kompetencje pełnią coraz bardziej istotną rolę w portfolio pracowniczym229. 

Dynamikę, oddaje prezentowany powyżej trend z najwyższym wskaźnikiem u pokolenia, które 

najsłabiej czuje się w obszarze nowych technologii. BB to także ludzie finalizujący aktywność 

zawodową, którzy prawdopodobnie chcieliby skończyć pracę w obecnym miejscu bez 

poszukiwania nowej placówki. Ten czynnik także może mieć wpływ na samą interpretację 

zmiennej. 

Niejasność roli nauczyciela 

Tabela 69. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Niejasność roli nauczyciela, 

a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F p 

BB 11,9 2,8 

18,2348 < 0,0001 
X 8,9 1,9 

Y 9,3 2,0 

Z 9,1 2,1 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Odnosząc się do otrzymanych wyników, zaobserwować można najczęstsze występowanie 

stresora w Pokoleniu BB, następnie na zbliżonym poziomie w pozostałych grupach. 

 

Tabela 70. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Niejasność roli 

nauczyciela, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

X < 0,0001   0,1585 0,4464 

Y < 0,0001 0,1585   0,5494 

Z < 0,0001 0,4464 0,5494   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

  

 
229 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.14). 
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Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie pomiędzy niejasnością 

roli nauczyciela, a pokoleniem. Obrazuje ją poniższy wykres. 

 

Wykres 37. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Niejasność roli nauczyciela, 

a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Niejasność roli nauczyciela opisywana jest przez konflikt wynikający z zestawienia czynników 

zdefiniowanych jako „karta stanowiska pracy”, czy „karcie nauczyciela” – tj. powszechnie 

rozumianą rolą pedagoga w obszarze kształcenia oraz wychowania, z aspektami powiązanymi 

bezpośrednio z obowiązującymi realiami (np. wzrastająca rola negocjacji i istotności relacji 

z rodzicami czy aspekty administracyjne wymagane np. dla wychowawców). 

 

Opierając się na otrzymanych wynikach, stwierdzić można iż właściwie jedynie pokolenie BB 

w swoich oczekiwaniach znacząco różni się od pozostałych grup w definicji roli, jaką powinien 

pełnić pedagog. Sam fakt może wywodzić się tak z różnic pokoleniowych i płynących z nich 

modyfikacji programów nauczania oraz profilu samych uczniów, jak i zmian demograficzno-

społecznych, w tym spadku prestiżu zawodu nauczyciela. Wyniki otrzymane dla tej kategorii 

są najniższe spośród wszystkich stresorów, osiągając średnio najmniejsze natężenie 

zmiennych.  
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Podsumowanie – Hipoteza 8 

Odnosząc się do rezultatów analiz opisanych w ramach rozdziału, można zauważyć iż hipoteza 

została częściowo potwierdzona przez odpowiedzi udzielone przez badanych. Zgodnie 

z rezultatami badań, zaobserwować można różną koncentrację zmiennych zależną od pokolenia 

do którego należała konkretna grupa. Same stresory także zgrupować można w ramach kilku 

kategorii –administracyjnych, obciążających psychikę i fizykę oraz zdefiniowanych jako 

psychologiczne, wpisane w specyfikę pracy. Wyniki dla każdego z nich wydają się podążać 

określonym trendem opisywanym przez zależność – im młodsze pokolenie, tym słabiej działają 

na nie określone stresory, przeanalizowane na ramach pracy. Sytuacja ta szczególnie 

potwierdza się obserwując odpowiedzi Pokolenia BB, wykazującego znacznie wyższy poziom 

oceny wpływu stresorów na samopoczucie dla każdej z analizowanych kategorii. Taki stan 

rzeczy może mieć swoje umocowanie w aspektach społecznych (np. powiązanych ze zmianą 

profili uczniów, wymagającą odmiennego, bardziej elastycznego podejścia), zmianą realiów 

rynku pracy (większa dynamika rynkowa, wymagania odmiennych kompetencji – np. 

w obszarze nowych technologii), zmiana w prestiżu i roli, którą pełni pedagog (tutaj 

zauważalny spadek roli nauczyciela względem okresu, w którym pokolenia BB oraz X 

rozpoczynały pracę, szczególnie w odniesieniu do realiów Polski), wzrostem znaczenia 

technologii i reorientacją strategiczną na płaszczyźnie Ministerstwa Oświaty (np. powiązana 

z reformowaniem oświaty) oraz czynnika demograficznego, wskazującego na zbliżający się 

okres emerytalny. Pokolenie BB mierząc się ze wspomnianymi czynnikami odczuwać może 

znacznie wyższe napięcie niż pozostałe, młodsze grupy. Każdy ze wspomnianych stresorów 

wykazuje pewną formę liniowości (tj. im młodszy jest pedagog, im młodsze pokolenie do 

którego należy tym słabiej działa na niego konkretny stresor) – podkreślając więc pewną formę 

uniwersalności danych problemów i ich narastania wraz z upływem czasu. Wyjątkiem od 

wspomnianej reguły jest charakterystyka zarządzania strukturą szkoły (stresor 

administracyjny230). Osiąga on wysoki wynik w każdym z przypadków.  

Szczegółowe dane odnośnie każdego z problemów znajdują się w tabelach załączonych 

do rozdziału. 

  

 
230 red. Dorczak, R., Mazurkiewicz, G. (2015). Przywództwo edukacyjne – Próba zmiany. (s.11-13). 
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Zalecenia Kierownicze – Hipoteza 8 

Odnosząc się do rezultatów analiz opisanych w ramach rozdziału, można zauważyć iż hipoteza 

została częściowo potwierdzona przez odpowiedzi udzielone przez badanych. Zgodnie 

z rezultatami badań, zaobserwować można różną koncentrację zmiennych zależną od 

pokolenia, do którego należała konkretna grupa. Same stresory można zgrupować w ramach 

kilku kategorii –administracyjnych, obciążających psychikę i fizykę oraz zdefiniowanych jako 

psychologiczne, wpisane w specyfikę pracy. Wyniki dla każdego z nich wydają się podążać 

określonym trendem opisywanym przez zależność – im młodsze pokolenie, tym słabiej działają 

na nie określone stresory przeanalizowane w ramach pracy. Sytuacja ta szczególnie potwierdza 

się obserwując odpowiedzi Pokolenia BB, wykazującego znacznie wyższy poziom oceny 

wpływu stresorów na samopoczucie dla każdej z analizowanych kategorii. Taki stan rzeczy 

może mieć swoje umocowanie w aspektach społecznych (np. powiązanych ze zmianą profili 

uczniów, wymagającą odmiennego, bardziej elastycznego podejścia), zmianą realiów rynku 

pracy (większa dynamika rynkowa, wymagania odmiennych kompetencji – np. w obszarze 

nowych technologii), zmiana w prestiżu i roli, którą pełni pedagog (tutaj zauważalny spadek 

roli nauczyciela względem okresu, w którym pokolenia BB oraz X rozpoczynały pracę, 

szczególnie w odniesieniu do realiów Polski), wzrostem znaczenia technologii i reorientacją 

strategiczną na płaszczyźnie Ministerstwa Oświaty (np. powiązana z reformowaniem oświaty) 

oraz czynnika demograficznego, wskazującego na zbliżający się okres emerytalny. Pokolenie 

BB mierząc się ze wspomnianymi czynnikami odczuwać może znacznie wyższe napięcie niż 

pozostałe, młodsze grupy. Każdy ze wspomnianych stresorów wykazuje pewną formę 

liniowości (tj. im młodszy jest pedagog, im młodsze pokolenie do którego należy tym słabiej 

działa na niego konkretny stresor) – podkreślając więc pewną formę uniwersalności danych 

problemów i ich narastania wraz z upływem czasu. Wyjątkiem od wspomnianej reguły jest 

charakterystyka zarządzania strukturą szkoły (stresor administracyjny231). Osiąga on wysoki 

wynik w każdym z przypadków.  

Szczegółowe dane odnośnie każdego z problemów znajdują się w tabelach załączonych do 

rozdziału. 

  

 
231 red. Dorczak, R., Mazurkiewicz, G. (2015). Przywództwo edukacyjne – Próba zmiany. (s.11-13). 
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Hipoteza 9: Metody radzenia ze stresem różnią się w zależności 

od pokolenia 

Hipotezą bezpośrednio powiązaną z poprzednią jest oczekiwanie różnicy w deklarowanych 

metodach radzenia sobie ze stresem. Zgodnie z założeniami, wspomniane metody różnić się 

będą między sobą, co uzależnione jest w odmienności profili poszczególnych  

pokoleń – preferujących inny typ aktywności czy prezentujących odmienny profil  

społeczno-psychologiczny. 

 

U determinant analizowanych metod radzenia sobie ze stresem leżeć mogą przede wszystkim 

różnice w wyznawanych wartościach oraz znajomości obecnych realiów rynkowych, 

i przystosowania do towarzyszącej nim dynamiki. W czasie znaczących zmian, wspomniane 

aspekty określają nie tylko poziom i źródło oddziaływanego stresu, ale także zdolności samych 

jednostek do jego katalizacji, niwelowania – lub odreagowywania. Co do zasady hipoteza 

zbudowana została na tożsamych przesłankach, odwołując się do charakterystyki 

pokoleniowej, z tą różnicą – iż tym razem skupiając się przede wszystkim na deklarowanych, 

preferowanych wartościach (tj. wartościach religijnych, rodzinnych i społecznych – istotnych 

dla starszych pokoleń lub wartościach powiązanych z prestiżem, pracą bądź karierą, 

charakterystycznych dla pokoleń młodszych).  

 

W związku z powyższym autorka spodziewa się znacznie wyższego wskaźnika metod opartych 

o wartości społeczne w pokoleniach BB oraz X (tutaj, np. budowy pozytywnych relacji  

z rodziną czy przyjaciółmi, zaangażowania w grupy społeczne oraz realizacji się poza pracą) 

przy niższych dla pokoleń Y i Z oraz sytuacji odwrotnej dla aktywności powiązanych z pracą, 

opartych o wartości oraz aktywne nastawienie preferowane przez pokolenia młodsze 

(np. aktywności w pracy, pracy na grafiku oraz katalizacji stresu poprzez aktywności fizyczne, 

elastyczność oraz inicjatywa)232 – gdzie wyniki prognozowane dla pokoleń Z oraz Y powinny 

być znacznie wyższe, niż dla X czy BB. 

 

Autorka na potrzeby badania przyjęła następujące agregaty-charakterystyki metod radzenia 

sobie ze stresem: 

• Wsparcie społeczne, 

 
232 Vali P.B (1996) Learning as a Way of Being: Strategies for Survival in a World of Permanent White Water. 

San Francisjo: Jossey-Bass 
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• Zadanie strategiczne, 

• Logika, racjonalizacja, 

• Dom i relacje w pracy, 

• Czas, zarządzanie czasem, 

• Zaangażowanie w pracę. 

Wsparcie otoczenia 

Tabela 71. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Wsparcie 

otoczenia, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 12,6 2,6 

39,4699 < 0,0001 
X 13,5 2,2 

Y 15,6 1,9 

Z 16,4 2,0 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Odnosząc się do otrzymanych wyników, stwierdzić można, iż najczęściej ze wsparcia otoczenia 

korzystają przedstawiciele pokolenia Z, następnie Y, potem X i na końcu BB. 

 

Tabela 72. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – 

Wsparcie otoczenia, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

  BB X Y Z 

BB   0,0611 < 0,0001 < 0,0001 

X 0,0611   < 0,0001 < 0,0001 

Y < 0,0001 < 0,0001   0,0124 

Z < 0,0001 < 0,0001 0,0124   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie relację pomiędzy 

wsparciem otoczenia, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów.  

Zależność obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 38. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Wsparcie 

otoczenia, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Wsparcie otoczenia jest czynnikiem odwołującym się do zewnętrznych relacji jednostki z jego 

najbliższymi, rozumianymi przez grupę przyjaciół, rodzinę, partnera życiowego oraz 

stowarzyszenia, bądź grupy w których dana jednostka uczestniczy. Wsparciem nazywa się 

dobrą radę, wsparcie mentalne (tj. powiązane np. z rozmową na temat konkretnego problemu), 

próbę katalizacji problemu poprzez rozmowę, pomoc w przezwyciężeniu stresora (np. poprzez 

konfrontację lub dekompozycję problemu) oraz obszar wsparcia radą, szkoleniem czy sugestią. 

 

Odnosząc się do otrzymanych rezultatów zaobserwować można trend rosnący, w przypadku 

wykorzystania opisywanej metody do zwalczania negatywnych skutków stresu. Zgodnie 

z danymi, im młodsze jest pokolenie, tym chętniej sięga po pomoc innych ludzi, gdyż docelowo 

koncentrują się one na współpracy, współdziałaniu i pracy zespołowej (np. Y)233. Zaistniała 

sytuacja może mieć swoje podłoże w aspektach społecznych, tj. młodsze pokolenia (Z) pragną 

zasięgnąć rady starszych w sytuacjach, z którymi sobie nie radzą (tutaj mowa o odniesieniu się 

do wiedzy eksperckiej osób bardziej doświadczonych), młodsze pokolenia z uwagi na mniejsze 

doświadczenie potrzebować mogą także potwierdzenia słuszności swego toku rozumowania,  

a co za tym idzie – wsparcia płynącego z zewnątrz. Brak podobnego wsparcia u pozostałych 

grup pokoleniowych zdają się potwierdzać także prace innych badaczy.234 Autorka sugeruje 

 
233 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.119). 
234 Mazurkiewicz, G. (2003). Odcienie Szarości Nauczyciele – doświadczenia i postawy wobec zawodu (s.74). 
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podjęcie pogłębiających badań w tym obszarze, szczególnie w celu definicji wysokich 

wskaźników dla pokoleń Z oraz Y. 

 

Zadania strategiczne 

Tabela 73. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Zadanie 

strategiczne, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F p 

BB 29,5 3,1 

36,1704 < 0,0001 
X 23,8 3,5 

Y 24,0 4,0 

Z 27,4 2,5 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Odnosząc się do otrzymanych wyników, stwierdzić można, iż najczęściej koncentrując się na 

zadaniach strategicznych walczą ze stresem przedstawiciele pokolenia BB, następnie pokolenia 

Z, potem podobnie, Y oraz X. 

 

Tabela 74. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – 

Zadanie strategiczne, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 < 0,0001 0,0033 

X < 0,0001   0,6674 < 0,0001 

Y < 0,0001 0,6674   < 0,0001 

Z 0,0033 < 0,0001 < 0,0001   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie relację pomiędzy 

koncentracją na zadaniach strategicznych, a pokoleniem.  

 

Graficzna interpretacja znajduje się na wykresie poniżej. 
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Wykres 39. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Zadanie 

strategiczne, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Przez pryzmat zadań strategicznych rozumie się przede wszystkim koncentrację na wyjątkowo 

ciężkich, często przełomowych i kluczowych czynnościach z perspektywy pełnionej funkcji 

w pracy. W przypadku sektora publicznego – specyficznie oświaty, mogą one wiązać się 

np. z przygotowaniem apelu bądź akademii, prowadzeniem koła pogłębiającego wiedzę 

w konkretnym obszarze, organizacją wyjazdu (np. wycieczki) czy podejmowaniem innych, 

niestandardowych i nie rutynowych czynności, istotnych z perspektywy funkcjonowania 

placówki bądź rozwoju grupy uczniów. 

 

Zaobserwowany rozkład wskazuje na umiarkowaną popularność wykorzystania zadań 

strategicznych tak wśród pokolenia BB, jak i Z. W przypadku BB wynik ten jest zaskakujący, 

gdyż zgodnie z analizą wynikającą z definicji poszczególnych pokoleń, zadania strategiczny są 

czynnikami, które raczej powinno wiązać się z pokoleniem X bądź Y. Preferencje grupy 

reprezentującej pokolenie Z mogą być natomiast powiązane z manifestowanymi postawami, 

auto-prezentacją i pragnieniem rozwoju kariery (w przypadku rutynowej pracy, zadania 

strategiczne są możliwością na wykazanie się i wzmocnienie pozycji w ramach organizacji), 

bądź próbę potwierdzenia swojej niezależności i kompetencji. W obu przypadkach jest to forma 

prezentacji, nie przystająca w pełni do literatury dostępnej na chwilę obecną, wykorzystanej  

w ramach pracy. 

Szczegóły relacji wymagają pogłębionych badań. 
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Logika oraz racjonalizacja 

Tabela 75. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Logika oraz 

racjonalizacja, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 10,8 1,9 

24,7301 < 0,0001 
X 11,9 1,5 

Y 12,4 1,7 

Z 13,8 2,2 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Bazując na otrzymanych wynikach zaobserwować można rosnący trend wskazujący na 

skupienie  

się wokół zagadnień logicznych, racjonalizacji wraz z postępującymi po sobie kolejnymi 

pokoleniami. 

 

Tabela 76. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Logika 

oraz racjonalizacja, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

  BB X Y Z 

BB   0,0034 < 0,0001 < 0,0001 

X 0,0034   0,1328 < 0,0001 

Y < 0,0001 0,1328   < 0,0001 

Z < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie relację pomiędzy 

logiką oraz racjonalizacją, a pokoleniem.  

 

Relację obrazuje wykres zamieszczony poniżej. 
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Wykres 40. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Logika oraz 

racjonalizacja, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Aspekty logiczne powiązane są przede wszystkim z próbą racjonalizacji poszczególnych 

lęków, stresów czy problemów, z którymi spotyka się dana jednostka. Bazują na analizie 

przyczynowo-skutkowe oraz krzywej uczenia się (tj. założeniu, że znając powód konkretnego 

błędu czy stresu, jednostka jest w stanie wyciągnąć z niego wniosek by uniknąć nieprzyjemnej 

sytuacji w przyszłości). Wpływ logiki i analizy, prócz roli katalizatora pełni także funkcje 

prewencyjne (zapobiegawcze), ograniczające ekspozycje jednostki na nieprzyjemne 

wydarzenia. 

 

Badania wykazały na istnienie umiarkowanego trendu we wzroście wykorzystywania metody 

racjonalizacji oraz logiki do radzenia sobie ze stresorami. Interesującym jest kształt 

wspomnianego wykresu, wskazujący, iż jest to metoda najczęściej wybierana przez 

przedstawicieli Pokolenia Z, rzadziej przez przedstawicieli pokoleń Y (aczkolwiek ciągle 

często z uwagi na zmiany technologiczne i procesowe także wśród tej grupy). Wysoki wynik 

wśród pokolenia Z jest prawdopodobnie uzasadniony kontekstem pracy oraz rynku (tj. jest to 

grupa, która musi udowodnić swoją przydatność). W przypadku pozostałych grup nie 

odnotowano znaczących odmienności w ramach kategorii. Różnice te wynikać mogą  

z reorientacji kształconych umiejętności na rynku pracy (w tym rosnący nacisk na technologie 
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informatyczne bazujące na logice przyczynowo-skutkowej)235, reorientacji stylu pracy czy 

wykorzystaniu odmiennych, charakterystycznych dla współczesnego okresu narzędzi. 

 

Dom i relacje w pracy 

Tabela 77. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Dom i relacje 

w pracy, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F p 

BB 18,8 1,9 

29,7955 < 0,0001 
X 16,5 2,5 

Y 16,6 2,4 

Z 14,3 2,6 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Bazując na otrzymanych wynikach, zaobserwować można istotność aspektów relacyjnych 

przede wszystkim dla starszych pokoleń, będąc najpopularniejszym wyborem wśród pokolenia 

BB, następnie Y i X, rzadszym u Z. 

 

Tabela 78. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Dom 

i relacje w pracy, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

  BB X Y Z 

BB   < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

X < 0,0001   0,6430 < 0,0001 

Y < 0,0001 0,6430   < 0,0001 

Z < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotny statystycznie związek pomiędzy 

czynnikami relacyjnymi, a pokoleniem. Obrazuje go poniższy wykres. 

  

 
235 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.22). 
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Wykres 41. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Dom i relacje 

w pracy, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Czynnik relacyjny odgrywa istotną rolę w katalizacji problemów (czy stresu), z którymi 

jednostka zmuszona jest radzić sobie w pracy. Nie dotyczy on wsparcia rozumianego jako 

bezpośrednia pomoc (czynnością, czy radą), a raczej próby oderwania się od aspektów ściśle 

powiązanych ze stroną profesjonalną, przez skupienie się na części relacyjnej. Tematyka, co 

ciekawe, znajduje swoje uzasadnienie także w innych, opisanych już problemach powiązanych 

z zarządzaniem, np. u Kena Blancharda przy określaniu, definicji dynamiki grupy (Blanchard 

wskazuje, że koncentracja na relacjach jest naturalnym aspektem rozwoju grupy, ale powinna 

być uwzględniono w ostatnich fazach funkcjonowania, tak, aby nie rozpraszać zespołu  

i umożliwić skupienie się na zadaniu). W przypadku radzenia sobie ze stresem, kształtowanie 

relacji spełnia zbliżone role. 

 

Uzyskane wyniki mają swoje mocne uzasadnienie w zbiorze wartości wyznawanych przez 

konkretne grupy (np. BB, mocno skoncentrowanych na rodzinie), X oraz Y pracują natomiast 

tak dla własnej satysfakcji, jak i gwarancji odpowiedniej sytuacji materialnej. Niski wynik 

uzyskany przez pokolenie Z tłumaczony być może dynamiką przemian społecznych oraz innym 

modelem wartości (skupionym bardziej indywidualnie, na niej samej nie rodzinie). Istotnym 

także jest nadmienić, że prawdopodobnie znaczna część przedstawicieli pokolenia Z nie 

posiada jeszcze rodzin, co przedkłada się bezpośrednio na zaprezentowany rezultat (odnosząc 

się często do strony teoretycznej). Podobny model opracowany został przy okazji definicji 

cyklu życia rodziny, wskazując, iż jednostki najwyższą satysfakcję w dyspozycji środków 
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finansowych wykazują na wczesnych etapach formowania się rodziny (rodzina bez dzieci), 

gdyż wtedy całość dochodu rozporządzalnego konsumowana bądź inwestowana jest przez 

rodziców. Wraz z rozwojem i poszerzaniem rodziny, dochód ten dystrybuowany jest na 

znacznie więcej osób, zmniejszając tym samym możliwości finansowe poszczególnych 

członków (w stosunku do stanu uprzedniego). Taki łańcuch logiczny reorientuje także 

dotychczasowe wartości jednostki, gdyż prócz potrzeb własnych istotnym staje się dla niej 

realizacja potrzeb bliskich, bezpośrednio od niej zależnych (np. dzieci, czy partnera/partnerki 

na urlopie macierzyńskim). 

Czas, zarządzanie czasem 

Tabela 79. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Czas, 

zarządzanie czasem, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 14,8 2,0 

23,9593 < 0,0001 
X 16,6 2,0 

Y 17,5 2,6 

Z 18,6 2,4 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Odnosząc się do wyników stwierdzić można, iż zarządzanie czasem jest metodą, z której 

najczęściej korzystają członkowie pokolenia Z, następnie Y, X a na końcu BB. 

 

Tabela 80. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Czas, 

zarządzanie czasem, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

  BB X Y Z 

BB   0,0003 < 0,0001 < 0,0001 

X 0,0003   0,0096 < 0,0001 

Y < 0,0001 0,0096   0,0031 

Z < 0,0001 < 0,0001 0,0031   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie relację pomiędzy 

zarządzaniem czasem, a pokoleniem.  

Relację opisuje poniższy wykres. 
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Wykres 42. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Czas, 

zarządzanie czasem, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Aspekt czasu oraz zarzadzania nim, powiązany jest bezpośrednio z gospodarowaniem tym 

zasobem poza standardowym oknem przeznaczonym na obowiązki oraz zadania w pracy. Czas 

to sposobność do rozwoju hobby, spędzania go z przyjaciółmi na wyjściach towarzyskich czy 

szeroko pojętej konsumpcji dostępnych rozrywek (fizycznych i wirtualnych). 

 

Analizując wyniki badania dla zależności pomiędzy zarządzaniem czasem, a różnicami 

pokoleniowymi odnotować można umiarkowany trend rosnący, wskazujący na to, iż im 

młodsze jest pokolenie, tym chętnie wykorzystuje wspomniany zestaw metod do radzenia sobie 

ze stresującymi wydarzeniami. 

 

Wiąże się to z dynamiką pokoleniową i odmiennym nastawieniem do zadań podejmowanych 

w ramach samej pracy, które to, z uwagi na znaczne przyspieszenie realiów rynkowych ulegają 

przekształceniom, wymuszając na grupach pracujących wyższą elastyczność oraz 

dostosowanie236. Ponadto, młodsze pokolenia zdecydowanie wyżej cenią sobie balans 

pomiędzy życiem zawodowym, a życiem prywatnym – szanując swój własny czas, chcąc 

spędzać go zgodnie z preferencjami czy oczekiwaniami. Czas konsumowany jest na rozrywki 

(fizyczne – np. wyjścia kulturowe, bądź wirtualne – korzystanie z gier i innych form zabawy), 

co również zdaje się być czynnikiem bardziej charakteryzującym młodsze pokolenia (Y oraz 

 
236 Vali P.B (1996) Learning as a Way of Being: Strategies for Survival in a World of Permanent White Water. 

San Francisjo: Jossey-Bass. 
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Z) niż starsze grupy. Aspekty te są znacznie cięższymi do wyegzekwowania wśród starszych 

pokoleń z uwagi na bardziej statyczny charakter wyznawanej pracy (pokolenie BB), które 

charakteryzuje wysoka lojalność i szacunek do pracy. Przykład pokolenia X natomiast 

wskazuje także na istotę kariery, czy dobrowolnego poświęcenia celem wzmocnienia swojej 

pozycji zawodowej (grupa X jest scharakteryzowana jako pracoholicy). 

Zaangażowanie w pracę 

Tabela 81. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Zaangażowanie 

w pracę, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

Pokolenie Średnia SD F P 

BB 17,0 3,5 

117,2190 < 0,0001 
X 17,5 3,9 

Y 23,1 2,8 

Z 26,6 3,3 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Bazując na otrzymanych wynikach, zaobserwować można iż najczęściej by zwalczyć stres,  

w pracę angażują się przedstawiciele pokolenia Z, następnie Y, potem na zbliżonym poziomie 

X oraz BB. 

 

Tabela 82. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – 

Zaangażowanie w pracę, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

  BB X Y Z 

BB   0,4261 < 0,0001 < 0,0001 

X 0,4261   < 0,0001 < 0,0001 

Y < 0,0001 < 0,0001   < 0,0001 

Z < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001   

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono istotną statystycznie relację pomiędzy 

koncentracją na pracy, a pokoleniem.  

Graficznie zinterpretowano rozkład na poniższym wykresie. 
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Wykres 43. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Zaangażowanie 

w pracę, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Zaangażowanie w pracę nalży do grupy aktywności, które na pierwszy rzut oka wzmacniać 

mogą stresory, nie metody radzenia sobie z nimi. Z uwagi na dynamikę rynku pracy oraz 

przekształcenia społeczne, rozwiązywanie problemów pracą (celem np. zajęcia się 

aktywnością, przerzuceniem rozproszonej uwagi) zdawać się może coraz popularniejszą  

z metod. 

 

Zaprezentowany wykres w sposób wyraźny wskazuje silny trend rosnący, wiążący ze sobą 

zaangażowanie w pracę oraz czynnik pokoleniowy w relacji – im młodsze pokolenie, tym 

silniej odreagowuje, mocniej angażując się w pracę. Pokolenie BB, uzyskując najniższy 

z wyników osadza go w daleko idącym poszanowaniu rodziny, koncentracji na wspólnych 

wartościach i dobru pozamaterialnym. Jest to grupa na ogół lojalna i wierna pracodawcy, 

gotowa ciężko pracować na efekty przez długie lata.237 Stąd też sama praca jest dla nich czymś 

naturalnym, nie dodatkową, zewnętrzną metodą238. Niski wynik pokolenia X, jako grupy 

pracoholików jest interesujący. Wymaga dalszych badań. Podobnie, wysoki wynik wśród 

pokolenia Y, które bazując na teorii stawia duży nacisk na równowagę w życiu pomiędzy pracą, 

a życiem osobistym wzbudzać może zaciekawienie. Prawdopodobny wpływ na pokolenie Y 

mieli jego rodzice, wykształceni i zorientowani na pracę, wzmacniający w nich poczucie  

 
237 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.30-31). 
238 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.89). 
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i pragnienie osiągnięć239. Najwyższą średnią odpowiedzi cechuje się Pokolenie Z. 

Prawdopodobna przyczyna leży w silnej potrzebie osiągnięć, kariery i łatwych, błyskawicznych 

rezultatów oraz niskim wskaźniku wypalenia zawodowego (grupa ta dopiero wchodzi na rynek, 

mając stosunkowo krótki staż), co przedkłada się na większe pokłady zapału i entuzjazmu. 

Podsumowanie:- Hipoteza 9 

Weryfikacja Hipotezy IX przebiegła pozytywnie, potwierdzając istotną statystycznie  

i logicznie różnicę w ramach metod radzenia sobie ze stresem wśród badanych pokoleń. 

Podkreśla to fakt, iż każda z grup charakteryzowana jest przez inny zestaw cech, wartości  

i preferencji, pozostający na względnie spójnym poziomie dla całej generacji, a uzyskane 

wyniki wydają się zgodne z profilem poszczególnych grup.  

 

Samo badanie zdaje się dzielić pokolenia na dwie grupy reprezentowane przez odmienne 

ekstrema poglądów (polaryzacja opinii): pokolenia starsze, w których skład wchodzi grupa BB 

oraz X oraz pokolenia młodsze, opisywane przez pokolenia Y oraz Z. Wyniki zmiennych nie 

pozwalają na pełne utożsamienie się grup, podkreślając jedynie istotność trendu (np. wskazując 

na prawdopodobny związek pomiędzy wiekiem czy pokoleniem, a preferowanymi 

aktywnościami w ramach konfrontacji ze stresem). 

 

Pokolenia starsze zdają się w ramach walki ze stresem unikać tematów powiązanych 

bezpośrednio z codzienną rutyną, poprzez koncentrację na relacjach w domu oraz rodzinie. 

Jednocześnie, przy relatywnie niskich wynikach prezentowanych przez pokolenie Z dla 

kategorii Dom i relacje, najmłodsza z badanych kohort chętnie sięga po wsparcie innych grup 

(np. współpracowników) w celu np. wyrównania pewnych luk kompetencyjnych czy takich, 

które powiązane są z doświadczeniem. Ewenementem w ramach tego obszaru jest jednak 

wysoki wynik BB w obszarze wyboru zadań strategicznych za jeden z głównych sposób na 

redukcję stresu. Rezultat ten z pewnością wymaga pogłębionych badań. 

 

Z drugiej strony, to pokolenia młodsze, z uwagi na swój niezaspokojony głód kariery  

i wychowanie w innych realiach rynkowych i społecznych coraz częściej sięgają po środki 

bezpośrednio związane właśnie z pracą (np. angażując się w nią, bądź szukając ważnych, 

istotnych strategicznie zadań do rozwiązania). Młodsze pokolenia także znacznie częściej 

 
239 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.22). 
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bazując na badaniach starają się wykorzystać zdobycze technologii (np. poprzez realizację 

swoich hobby). Badania wskazują także, że młodsze pokolenia częściej odwołują się do 

aspektów logicznych czy racjonalizacji w celu redukcji stresu (poprzez jego zrozumienie  

i dekompozycje) by następnie podjąć próby uniknięcia tego odczucia. 

 

Zalecenia Kierownicze:- Hipoteza 9 

Zalecenia Kierownicze płynące z Hipotezy 9 zawarte zostało wspólnie, z Zaleceniami 

płynącymi z Hipotezy 10, w części opisującej Hipotezę 10. 

Hipoteza 10: Metody radzenia ze stresem różnią się w zależności od 

miejsca nauczania 

Ostatnia z analizowanych hipotez podejmuje tematykę metod radzenia sobie ze stresem, 

uwzględniając aspekt charakteru pracy – placówki, w której dana jednostka pracuje. Z uwagi 

na odmienny typ pracy, różne oczekiwania oraz inny profil uczniów. Autorka spodziewa się 

różnic w metodach radzenia sobie ze stresem. 

 

Determinanty wspomnianych oczekiwań leżą przede wszystkich w profilu ucznia i charakterze 

pracy, oraz zróżnicowaniu poziomu stresu (i źródeł stresu), którego doświadczają poszczególne 

grupy. Z uwagi na bardziej formalny charakter oraz odmienne oczekiwania (tj. kształcenie 

osób, które muszą osiągnąć dobre wyniki by dostać się do liceum lub próba wykształcenia 

podstawowych zdolności funkcjonowania w społeczeństwie) nauczyciele mogą odczuwać inną 

potrzebę odreagowania, katalizacji stresu gromadzonego w placówce. Kolejnym z aspektów 

jest stopień i nakierowanie uwagi, które charakteryzują tak szkoły podstawowe, jak i gimnazja. 

W tym obszarze od nauczycieli tak jednych jak i drugich placówek oczekuje się wyjątkowej 

ostrożności w postępowaniu z uczniami, jednak w szkołach podstawowych (np. nauczanie 

wczesnoszkolne) może mieć to charakter tak naukowy, jak i fizyczny (tj. wczesne lata nauki 

zakładają dodatkową formę aktywności fizycznych w placówkach oświatowych), gdzie  

w gimnazjach na ogół koncentruje się przede wszystkim na osiąganych wynikach i problemach 

edukacyjnych. Profil ucznia stanowi kolejną oczekiwaną determinantę w prognozowanej 

różnorodności. Praca ze spontanicznymi, nieokiełznanymi dziećmi wymaga zastosowania 

odmiennych metod pedagogicznych, niż kształcenie lub motywacja uczniów gimnazjów – 

obciążając inne ośrodki, co w konsekwencji przynieść może potrzebę odreagowania 
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w odmienny sposób. Istotnym jest także kwestia specjalizacji, która z jednej strony daje 

przeświadczenie profesjonalizmu w określonej dziedzinie, z drugiej utrudniając kontakt 

społeczny z ludźmi, z poza danej grupy zainteresowań. 

 

Autorka na łamach 10 hipotezy spodziewa się bardziej społecznego charakteru metod radzenia 

sobie ze stresem wśród nauczycieli gimnazjów – poszukujących wsparcia wśród rodziny bądź 

innych grup w realizacji ich misji. Z drugiej strony po wychowawcach w szkołach 

podstawowych, z uwagi na ich generalne przeładowanie bodźcami w czasie standardowego 

dnia pracy nie spodziewa się manifestowania potrzeby pogłębiania relacji. Przedstawiciele tej 

profesji stres, zgodnie z oczekiwaniami autorki, odreagowują poprzez właściwe zarządzanie 

czasem po pracy, wydzielając go na odpoczynek i relaks.  

Autorka ponownie oceniała wybrany obszar przez pryzmat zdefiniowanych metod: 

• Wsparcie społeczne, 

• Zadanie strategiczne, 

• Logika, racjonalizacja, 

• Dom i relacje w pracy, 

• Czas, zarządzanie czasem, 

• Zaangażowanie w pracę. 

 

Tabela 83. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem, a miejscem 

nauczania 

  Szkoła podstawowa Gimnazjum 
t p 

  Średnia SD Średnia SD 

Wsparcie społeczne 14,4 2,7 15,4 2,3 -3,2120 0,0015 

Zadanie strategiczne 25,3 3,8 25,9 4,3 -1,1089 0,2685 

Logika, racjonalizacja 12,2 2,1 12,6 2,1 -1,7705 0,0778 

Dom i relacje w pracy 15,1 2,6 17,5 2,4 -8,0049 < 0,0001 

Czas, zarządzanie czasem 16,9 2,5 17,5 2,6 -2,0668 0,0397 

Zaangażowanie w pracę 21,7 4,6 21,8 5,3 -0,1653 0,8688 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono występowanie istotnej różnicy między 

nauczycielami szkoły podstawowej i gimnazjum w radzeniu sobie ze stresem poprzez: 

• Wsparcie społeczne. Nauczyciele gimnazjum istotnie częściej stosują tę metodę, 
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• Dom i relacje w pracy. Nauczyciele gimnazjum istotnie częściej stosują tę metodę, 

• Czas, zarządzanie czasem. Nauczyciele gimnazjum istotnie częściej stosują tę metodę, 

W pozostałych przypadkach nie zaobserwowano istotnych różnic między nauczycielami szkoły 

podstawowej i gimnazjum. 

 

Wykres 44. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie ze stresem – Zaangażowanie 

w pracę, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania własne 

 

Wśród scharakteryzowanych metod radzenia sobie ze stresem występują zróżnicowane techniki 

pozwalające jednostce wybrać jedną z dostępnych strategii, istotności pracy lub koncentrację 

na roli i aspektach poza-zawodowych. Do grupy metod pomagających walczyć ze stresem, 

a powiązanych z karierą zawodową i aktywnością zaliczyć można zaangażowanie w pracę 

(powiązane z aspektami codziennej rutyny), zadania strategiczne (koncentracja na kluczowych 

zadaniach, rolach przypisanych do piastowanej funkcji w pracy) oraz logikę, racjonalizację 

(próba dialogu z samą jednostką służącą wytłumaczeniu logicznych przesłanek płynących  

z istniejących źródeł stresu – stresorów). Grupa aktywności pomagająca jednostce odciąć się 

od aspektów zawodowych zawiera takie zmienne jak: zarządzanie czasem (np. hobby), 
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koncentrację na relacja w domu i pracy z innymi ludźmi, czynniki wsparcia społecznego. 

Istotnym na tym etapie jest wspomnieć, iż tak nauczyciele szkół podstawowych, jak  

i gimnazjów preferują wybór aktywności z pierwszej grupy (tj. związanych z aktywnością, nie 

relacjami). Do najpopularniejszych czynności należą więc koncentracja na zadaniach 

strategicznych oraz zaangażowanie w pracę. 

 

Podsumowanie – Hipoteza 10 

Bazując na otrzymanych wynikach potwierdzonych analizą statystyczną, trzy czynniki zostały 

wyróżnione, jako istotnie różniące się wśród pedagogów pomiędzy placówkami. Interesującym 

jest, iż za każdym razem to grupa nauczycieli gimnazjum częściej wybiera którąś z metod. 

Na wstępie, odnosząc się do podobieństw pomiędzy grupami, tak jedni, jak i drudzy pedagodzy 

najczęściej wskazywali na zadania strategiczne oraz zaangażowanie w pracę, jako metody 

radzenia sobie ze stresem. Chociaż definicja zadań strategicznych w przypadku placówek 

oświatowych może zdawać się rozmyta, odnosi się ona do kluczowych z perspektywy 

nauczania aspektów.  

 

Zaangażowanie w pracę natomiast jest uniwersalnie wykorzystywanym, dosyć powszechnym 

w obecnym świecie katalizatorem stresu, nie jest, więc zaskakującym, iż w przypadku pracy 

skupionej wokół społecznej misji stanowi ono jeden z ważniejszych elementów. Odnosząc się 

do aspektów różnicujących, pierwszy z nich – wsparcie społeczne odnosi się bezpośrednio 

do relacji z wąską grupą otaczającą jednostkę. Prawdopodobnie wybierany jest częściej przez 

nauczycieli z gimnazjum, którzy to z uwagi na przebywanie z dojrzalszą grupą nie czują się tak 

zmęczeni kontaktem z innymi ludźmi. Nauczyciele gimnazjum, z perspektywy osi czasu życia 

swoich uczniów, bezpośrednio wpływają na pierwszy poważny wybór wychowanków – 

liceum, które często determinowało ich dalszą przyszłość. Mając mniej kontaktu z dziećmi, 

nauczyciele gimnazjum mogą wydawać się także bardziej skorzy to poszukiwania oparcia 

w rodzinie oraz wśród znajomych z pracy. Ostatnia z opisywanych grup dotyczy obszaru 

zarządzania czasem – w tym przypadku niejako wiązać się może z lepszą organizacją zadań, 

podejmowaniem dodatkowych aktywności, w tym hobby czy pogłębianiem wiedzy 

dziedzinowej, mogącej pomóc jednostce w pracy i poza nią. 
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Zalecenia Kierownicze – Hipoteza 9 i 10 

 

Z uwagi na brak statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami, wspomniane hipotezy 

interpretowane mogą być wspólnie, koncentrując się na najistotniejszych metodach. Ważnym 

jest nadmienić, że metody radzenia sobie ze stresem są prywatnym obszarem poszczególnych 

pracowników, jednakże, z uwagi na pewien potencjał organizacyjny mogą być wspierane 

strukturalnie decyzjami kierownictwa. Podzielić je więc można na poza-pracowe (jak realizacja 

hobby, poświęcenia czasu rodzinie i przyjaciołom) – które to istotnie częściej wskazywane były 

przez pokolenia starsze (BB oraz X) jako skuteczne de-stresory. W przypadku jak 

zaprezentowany, dzięki właściwym decyzjom i zarządzaniu kalendarzem pracy, oferuje się 

grupom możliwość autonomii wyboru odpoczynku czy katalizatora. Wyważając obowiązki 

szczególnie wśród grup częściowo-wypalonych, pomagamy im oderwać się od codziennej 

rutyny poprzez realizowanie się w obszarze pozazawodowym. Wśród grup de-stresorów 

organizacyjnych mamy czynniki jak koncentracje na zadaniach strategicznych (tutaj wskazano 

na apele, przedstawienia oraz wydarzenia kulturowe) – które to, co ciekawe, znajduje 

największe odzwierciedlenie wśród grupy BB oraz Z. Pierwsza z nich ciągle potrzebuje uznania 

i potwierdzenia swoich kompetencji w zmieniającym się świecie, druga natomiast – udowadnia 

w ten sposób swoją przydatność i umiejętności. Ważnym jest, by na ogół unikać – w przypadku 

tej kategorii – łączenia obu grup w ramach jednego zadania. Konfrontacji charakterów, idei 

oraz roli realizacji zadań strategicznych pogłębić może różnice w zespole. Mentoring 

technologiczny powinien być realizowany w ramach innych zadań. Wśród kolejnych  

de-stresorów organizacyjnych znajdujemy zaangażowanie w pracę, istotnie częściej wybierane 

przez pokolenie Z. Logika wyboru jest tutaj identyczna z obszarem zadań strategicznych, 

wskazując na nieustającą konfrontację ze swoimi słabościami (próbę przysłonięcia braku  

w doświadczeniu i umiejętnościach zaangażowaniem). Wbrew pozorom, grupy tej nie należy 

zachęcać ani motywować do ciągłego wyboru tego de-stresora, gdyż znacząco szybciej, niż  

w przypadku innych pokoleń, prowadzić to może do wypalenia pracowniczego (z uwagi na 

znacznie inne tempo życia i rynkowy standard, a także różnicę w uczniach). 
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Zakończenie – wyniki badań 

Podejmując się przeprowadzenia analizy literatury w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, 

ze szczególnym uwzględnieniem tego aspektu w oświacie, poziomem satysfakcji nauczycieli, 

postaw prezentowanych przez nich podczas swojej pracy zawodowej, istotnym aspektem dla 

autora pracy było uwzględnienie czynników, na które pedagodzy nie mają bezpośrednio 

wpływu.  

 

Możemy do nich zaliczyć m.in.: kulturę organizacyjną, charakter pracy nauczyciela, zakres 

jego obowiązków oraz jego rolę, która nie uległa dużej zmianie na przełomie lat. Istotne było 

jednak zauważanie iż świat w którym żyjemy, doświadczenia z przeszłości oraz sposób 

postrzegania rzeczywistości przez ich pryzmat, może wpłynąć na różną ich interpretację. 

Dostrzeżenie iż czas w którym dorastali nauczyciele oraz sytuacja polityczna, gospodarcza, 

społeczna w której się wychowywali, a później również uczyli, w dużym stopniu mogą wpłynąć 

na sposób ich postrzegania oraz zachowania względem uczniów, swojej pracy oraz własnej 

osoby. Oczywiście nie należy tutaj pomijać również czynników indywidualnych, które nie 

musiały wykształcić się pod wpływem określonych czynników zewnętrznych, a stanowią 

wrodzoną predyspozycję do przeżywania różnych sytuacji w określony sposób.  

 

Reasumując wszystkie rozważania, która zawarte są w pracy doktorskiej, należy jeszcze raz 

przytoczyć wszystkie wnioski. Zarówno te które zostały zweryfikowane, jak i te, które zostały 

sfalsyfikowane.  

 

Odwołując się do pierwszej hipotezy, która dotyczyła stanu ego przyjmowanego przez 

nauczycieli, należy zwrócić szczególną uwagę na rozróżnienie grup pedagogów uczących  

w szkole podstawowej, w porównaniu do nauczycieli gimnazjum. Zaproponowana hipoteza 

dotyczyła weryfikacji stwierdzenia iż nauczyciele klas gimnazjalnych będą osiągali wysokie 

wyniki na skali stanu Ego Dorosłego, podczas gdy nauczyciele szkoły podstawowej stanu ego 

– Rodzic (Rodzic Normatywny/Rodzic Opiekuńczy). Okazuje się, że nauczyciele gimnazjalni 

najczęściej przyjmują postawę Rodzica Opiekuńczego, podczas gdy nauczyciele ze szkoły 

podstawowej postawę Dorosłego. Częstość występowania postawy Rodzica Normatywnego 

nie jest uzależniona od etapu edukacyjnego. Interesujący jest jednak wynik, który wskazuje iż 

stan Ego Dziecka Przystosowanego, częściej wykształca się u nauczycieli gimnazjalnych, 

podczas gdy pedagodzy ze szkół podstawowych prezentują postawę Dziecka Spontanicznego.  
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Hipoteza druga, prezentuje Stany Ego, podążając za koncepcją analizy transakcyjnej Erica 

Berna, które prezentują nauczyciele, w odniesieniu do pokolenia z którego oni pochodzą. 

Stanem wyjściowym do hipotezy było stwierdzenie określające wysokie prawdopodobieństwo 

iż nauczyciele pochodząc ze starszego pokolenia będą prezentowali stan ego Rodzica, podczas 

gdy nauczycieli z pokolenia Y utożsamić będzie można z Ego Dorosłego. Pokolenie Z ze 

względu na niskie doświadczenie oraz brak umiejętności umiejscowienia się w pewnych 

ramach, przypuszcza się iż charakteryzować się ono będzie postawą Dziecka, w szczególności 

Dziecka Spontanicznego, która najpierw działa, a potem logicznie stara się połączyć ze sobą 

poszczególne fakty. Okazuje się jednak, że po przeprowadzeniu analiz postawa Rodzica 

Normatywnego jest częściej prezentowana przez przedstawicieli pokolenia Baby Boomers, 

następnie przez Pokolenie X. Rodzic Normatywny, zgodnie z oczekiwanymi rezultatami, dużo 

rzadziej występuje u pokolenia Y i Z.  

 

Z uwagi na uwzględnienie roli, którą pełnią nauczyciele oraz oczekiwania, które są im stawiane, 

zarówno przez pracodawców jak i opiekunów dzieci, przypuszcza się, że automatycznie będą 

oni przyjmować postawę Rodzica Normatywnego, który musi przestrzegać pewnych stałych 

zasad obowiązujących wszystkich. Postawa Rodzica Normatywnego ukazuje pewną pozycję 

oraz stabilność poglądów nauczyciela, a przede wszystkich stosowanie się do nich i ich 

przestrzeganie. W szczególności dotyczy to obowiązujących programów nauczania.  

 

Zgodnie z otrzymanymi wynikami, postawą Rodzica Normatywnego, najczęściej posługują się 

przedstawiciele starszych pokoleń – BB oraz X. Prawdopodobnie jest to w dużej mierze 

związane z model wychowania wspomnianych jednostek oraz wyznawanymi przez nich 

wartościami (np. hierarchiczność, dystans wobec władzy oraz organizacja wewnętrznych 

struktur)240. W czasie wychowywania pokolenia BB bardzo mocno podkreślana była lojalność 

wobec status quo oraz stosowanie się do norm funkcjonujących w miejscu pracy241. Pokolenie 

X jest bardzo mocno zorientowane na pracy, uważając ją często za wartość autoteliczną. 

Pokolenie Y uzyskało najniższy wskaźnik nasilenia postawy Rodzica Normatywnego. Wyniki 

prezentowane dla pokolenia Z nie odbiegają od oczekiwanego stanu rzeczywistości. 

Najprawdopodobniej są one związane z faktem iż tę generację stanowią dzieci, rodziców 

wychowywanych w czasach, gdy reguły były egzekwowane. Tacy rodzice często prezentują 

 
240 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.78-81). 
241 Espinoza, Ch., Ukleja, M. (2018). Zarządzanie Milenalsami. (s.30-31). 
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postawy mniej restrykcyjne, które dają możliwość swoim dzieciom na większą niezależność, 

zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 

 

Postawa Rodzica Opiekuńczego jest stanem istotnym statystycznie, rzadziej występującym 

wśród przedstawicieli najmłodszego pokolenia Z, w porównaniu z wcześniejszymi 

pokoleniami. Stan ten jest charakterystyczny dla nauczycieli, którzy nie muszą skupiać się tylko 

na przekazywaniu podstawowych informacji o świecie swoim podopiecznym, ale mogą sobie 

również pozwolić na połączenie tych umiejętności z ich życiem codziennym. Stan Rodzica 

Opiekuńczego rozumiany jest tutaj jako postawa nauczyciela, który ma za zadanie przygotować 

uczniów do ich dorosłego, samodzielnego życia. Zasadne wydaje się w takim względzie 

stosowanie tego stanu ego w odniesieniu do nauczycieli pochodzących z pokolenia BB, X oraz 

Y.  

 

Postawa Dorosłego była najczęściej prezentowana przez przedstawicieli pokolenia 

najmłodszego – Pokolenia Z. Przypuszcza się, że jest to związane z brakiem realnego 

doświadczenia w pracy i ciągle trwającym procesem badania środowiska pracy oraz siebie  

w roli nauczyciela. Aby pedagog posiadał szacunek wśród uczniów nie może pokazać swojej 

niekompetencji. W związku z tym przypuszczać można, że postawa Dorosłego jest po części 

stanem, który został przyjęty przez młodego nauczyciela z przymusu w celu ukazania siebie 

jako osoby znającej się na swojej pracy oraz uniknięcia oceniania go jako niekompetentnego. 

Przyjęcie postawy Dorosłego daje możliwość ukazania się jako jednostka osadzona  

w rzeczywistości, myśląca w sposób logiczny, potrafiąca wyciągać wnioski z wcześniej 

pojawiających się przesłanek. Otrzymany wynik jest zaskakujący. Zwłaszcza w odniesieniu do 

Pokolenia Y. Najniższy wynik uzyskali, zgodnie z przewidywaniami, przedstawiciele 

pokolenia BB, ze względu na dominującą postawę Rodzica Normatywnego/Rodzica 

Opiekuńczego.  

 

W odniesieniu do postawy Dziecka Przystosowanego można zauważyć, że przedstawiciele 

Pokolenia Z są mniej chętni do jej przyjęcia. Mimo braku doświadczenia, są oni 

entuzjastycznymi debiutantami, którzy chcą wprowadzić różne pomysły do swojego miejsca 

pracy, podczas gdy przedstawicielom Pokolenia X już tak bardzo na tym nie zależy, ponieważ 

przystosowali się oni do zastanego stanu rzeczy.  

 



258 
 

Dziecko Spontaniczne jest postawą, którą najczęściej prezentują przedstawiciele pokolenia BB. 

Na początku wynik ten może dziwić, jednak po dłuższym zastanowieniu się, jest on logiczny. 

Nauczyciele pochodzący z pokolenia BB, posiadają największe doświadczenie w związku 

z faktem, iż byli uczestnikami bądź świadkami różnych zdarzeń. Potrafią w dużej mierze 

przewidzieć konsekwencje swojego działania. W związku z tym są w stanie podjąć często 

radykalne działania od razu. Nie potrzebują rozpatrywać wszystkich argumentów, ponieważ 

ich doświadczenie jest dla nich najcenniejsze, a nie zawsze logika wskazuje najlepsze 

rozwiązania. Ponadto, postawa Dziecka Spontanicznego pozwala nauczycielowi na wyjście 

poza konwencjonalne reguły postępowania, co pomaga w dużej mierze ujrzeć dane zagadnienie 

bądź problem z innej perspektywy, często niedostrzegalnej dla innych. Wyniki te są 

zaskakujące ze względu na determinanty, które są charakterystyczne dla tej grupy.  

 

Niski wskaźnik dla pokolenia Z jest prawdopodobnie wynikiem kreowania przez nauczycieli 

swojego wizerunku, gdyż zgodnie z charakterystyką pokolenia, to właśnie to pokolenie jest 

najbardziej kreatywne242. Wzorce, które przejęło pokolenie Z od swoich rodziców, wymaga od 

nich uzyskania postawy samodzielności, pracy w wysoce standaryzowanym środowisku, 

na określonych wzorcach, szablonach i schematach. Niski wynik pokolenia X może być 

również wyjaśniony ze względu na uwzględnienie rynku zorientowanego na pracodawcy, który 

za pomocą wyznaczonych kryteriów, wybiera sobie profil swojego pracownika. Przedstawiciel 

pokolenia X, który posiadał te cechy, często musiał podejmować decyzję o rezygnacją ze swojej 

indywidualnej kreacji zachowania. Umiarkowany rezultat otrzymany przez Pokolenie Y 

prawdopodobnie manifestuje chęć złamania zastanych schematów. 

 

Kolejna hipoteza, trzecia, ukazuje różnice w manifestowanym Stanie Ego w zależności od 

szkoły oraz stażu pracy nauczycieli. Zgodnie z założeniem, staż pracy powinien mieć podobne 

znaczenie jak różnice pokoleniowe na prezentowaną przez nich postawę. Przypuszczenia te 

dotyczyły faktu, iż osoby odznaczające się dłuższym stażem pracy, powinny cechować się 

stanem Ego Dorosłego, a osoby, z krótszym stażem pracy, Rodzica bądź Dziecka 

Spontanicznego. Taki sposób myślenia, związany jest z idealistycznym myśleniem 

początkującego nauczyciela. Kolejny aspekt, który ma duże znaczenie, dotyczy zmęczenia 

administracyjnego, które wynika z niestabilności systemu edukacji w Polsce oraz z często 

 
242 Espinoza, Ch., Schwarzbart, J. (2018). Milenialsi Zarządzają (s.85). 
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ocenianych, archaicznych, metod zarządzania243. Okazuje się, że przypuszczenia te zostały 

potwierdzone przez otrzymane wyniki. Wraz z wydłużającym się stażem pracy coraz częściej 

można spotkać nauczycieli prezentujących postawę Rodzica Opiekuńczego bądź Dorosłego. 

 

Nauczyciel o krótkim stażu pracy, a co za tym idzie również niższych kompetencjach (opierając 

się na koncepcji Kena Blancharda), przyjmuje postawę Rodzica Normatywnego, która pozwala 

funkcjonować nauczycielowi w pewnych określonych i bezpiecznych dla niego ramach. 

Ponadto, czas pracy (poniżej 6 lat) jest okresem, który nie wpłynął w znaczący sposób na 

pojawienie się u nauczyciela elementów związanych z wypaleniem zawodowym. Trend ten 

dotyczy zarówno nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych jak i w gimnazjach. Wraz 

ze zwiększającym się doświadczeniem, pedagodzy coraz rzadziej posługują się tym stanem 

ego. Jest to bardzo widoczne, zwłaszcza wśród grupy dydaktyków gimnazjalnych, których staż 

pracy plasuje się powyżej 24 lat.  

 

Wyniki dotycząca postawy Rodzica Opiekuńczego są zaskakujące. Nastąpiło tutaj 

rozwarstwienie rezultatów w zależności od miejsca pracy nauczyciela. Obserwuje się tutaj 

trend rosnący w przypadku przedstawicieli nauczycieli szkół podstawowych. Postawa Rodzica 

Opiekuńczego najrzadziej występuje u poczatkujących nauczycieli, a częściej u osób  

z doświadczeniem od 15 lat wzwyż. Dla przypadku gimnazjum, opisana relacja jest odwrócona. 

Oznacza to, że statystycznie częściej nauczyciele tych placówek wykorzystując postawy 

Rodzica Opiekuńczego na początku kariery, zmniejszając częstotliwość jej pojawiania się wraz 

z rosnącym doświadczeniem. Takie postawy prawdopodobnie mają związek ze zmieniającą się 

rolą nauczyciela na przestrzeni edukacji dzieci, a następnie młodzieży.  

 

Postawa Dorosłego jest uzależniona od badanego miejsca pracy danej grupy. Odwołując się 

do wyników osiąganych przez nauczycieli szkół podstawowych można stwierdzić, iż są one 

bardzo wysokie. Przypuszcza się, że są związane z rolą jaką pełnią tutaj nauczyciele. Ich 

głównym zadaniem jest nauczenie dzieci podstawowych czynności dzięki, którym będą stawały 

się coraz bardziej samodzielne oraz ukazanie im umiejętnego korzystania z nich podczas 

funkcjonowania w społeczeństwie. Postawa Dorosłego w odniesieniu do nauczycieli 

gimnazjum zostaje zmodyfikowana przez ich staż pracy. U nauczyciela szkoły podstawowej, 

postawa ta nie występuje początkowo, po czym z biegiem czasu pojawia się coraz częściej. 

 
243 red. Dorczak, R., Mazurkiewicz, G. (2015). Przywództwo edukacyjne – Próba zmiany. (s.11-16). 
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W odwołaniu do postawy Dziecka Spontanicznego należy podkreślić, że stopień jej nasilenia 

jest porównywalny w odniesieniu do nauczycieli szkół gimnazjalnych jak i szkół 

podstawowych, z wyłączeniem grup, które posiadają najkrótszy staż pracy. Pedagogowie ze 

szkół gimnazjalnych znacznie częściej wykazują się opisaną postawą, a nauczyciele ze szkół 

podstawowych, najrzadziej. Odmienne postawy możemy znaleźć w prezentowanym przez nich 

podejściu do uczniów oraz sposobie zrozumienia ich pobudek do takiego, a nie innego 

działania. Zaspokojenie potrzeb dzieci młodszych jest zadaniem łatwiejszym niż sprostanie 

oczekiwaniom gimnazjalistów.  

 

Dynamika spadku tej postawy u pedagogów jest związana ze zmianą ich nastawienia  

i weryfikacją swoich wczesnych przeczuć. Wśród przedstawicieli szkół podstawowych jest to 

związane z faktem, zaznajomienia się z zastaną sytuacją (np. postaciami ważnymi w życiu 

dzieci, które mają na nich wpływ). 

Odwołując się do wniosków pochodzących z wcześniejszych hipotez, okazuje się, że młodzi 

nauczyciele nie posiadający większego doświadczenia zaczynają swoją pracę z dużą liczbą 

nowych pomysłów, ale również i oczekiwań w odniesieniu do siebie i placówki. Po pewnym 

czasie występuje u nich spadek oczekiwań oraz zmiana w podejściu do uczniów ze względu na 

fakt konieczności umiejscowienia siebie w systemie oświatowym oraz weryfikacji swoich 

oczekiwań i możliwości zmiany systemu. 

 

W przypadku nauczycieli gimnazjów, opisany powyżej profil ucznia nie koreluje dodatnio  

z daną postawą na przestrzeni kolejnych lat. Istotne jest jednak stwierdzenie, iż najniższy wynik 

na skali Dziecka Spontanicznego uzyskali nauczyciele posiadający staż dłuższy niż 24 lata. Na 

bazie otrzymanego rezultatu można jednoznacznie stwierdzić, że system, który jest stworzony 

przez nauczycieli, weryfikuje w nich podejście do pracy oraz szansę i możliwości 

wprowadzania zmian, w zastanej sytuacji.  

 

Hipoteza czwarta traktuje o zależności między poziomem satysfakcji, a pokoleniem z którego 

pochodzą nauczyciele. Podstawą wyjścia do przeprowadzenia analizy są przypuszczenia 

zakładające iż im starsze pokolenie nauczycieli, tym ich satysfakcja z pracy będzie niższa. Jest 

to związane z wypaleniem zawodowym. Na aspekt satysfakcji z pracy składa się pięć 

elementów. Są to kolejno: wewnętrzne zadowolenie z pracy; zewnętrzne zadowolenie z pracy; 

wewnętrzne zadowolenie z pracy, jako wartości samej w sobie; warunków satysfakcjonującej 

pracy oraz satysfakcji z pełnionej roli – roli pracownika.  
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Analizując otrzymane wyniki okazuje się, że najbardziej zadowoloną wewnętrznie grupą 

są przedstawiciele pokolenia Z, następnie Y oraz X. Najmniej to osoby wycofujące się powoli 

z rynku pracy, czyli pokolenie BB. W odniesieniu do zewnętrznego zadowolenia z pracy 

najlepiej wypadają przedstawiciele pokolenia Z, następnie Y oraz X. Najmniej zadowolone 

pokolenie to BB. Odnosząc się do otrzymanych wyników, potwierdzić można, iż najbardziej 

zadowoloną z warunków panujących w pracy grupą, są przedstawiciele pokolenia Z, następnie 

Y oraz X. Na końcu znajdują się schodzący z rynku BB. Odnosząc się do otrzymanych 

wyników, potwierdzić można, iż najbardziej zadowoloną ze swojej roli w pracy są 

przedstawiciele pokolenia Z, następnie Y oraz X. Najmniej są schodzący z rynku BB. 

 

Hipoteza piąta obrazuje zależności występujące między poziomem satysfakcji u nauczycieli,  

a ich stażem pracy w uzależnieniu od rodzaju placówki, w której wykonują swoje zadania. Tak 

postawiona hipoteza zakładała dwojaki możliwy wpływ na zastaną sytuację. Z jeden strony 

rosnący staż pracy może wpływać na zwiększenie poziomu satysfakcji nauczyciela, ze względu 

na fakt coraz lepszej orientacji w swoim zawodzie oraz posiadania poczucia kompetencji  

i sprawstwa. Z drugiej zaś, zderzenie oczekiwań nauczycieli z rzeczywistością występującą  

w systemie oświaty może spowodować u nich obniżenie poziomu satysfakcji oraz brak chęci 

do wykonywania wyuczonego zawodu. Wyniki te wydają się być niezależne od rodzaju 

placówki w której pracują.  

 

Na bazie otrzymanych wyników można stwierdzić, że poziom wewnętrznej satysfakcji z pracy 

rośnie wraz ze stażem pracy, zarówno u nauczycieli pracujących w szkole podstawowej jak 

i w gimnazjum. Powyższy wynik wskazuje na istotną role umiejętności adaptowania się 

do środowiska pracy przez nauczycieli oraz stale rosnącego poczucia sprawstwa  

i intensyfikującej pewności w odniesieniu do swoich kompetencji.  

 

Uwzględniając zewnętrzne zadowolenie z pracy, otrzymane wyniki są analogiczne. Poziom 

satysfakcji rośnie wraz ze stażem pracy, niezależenie od miejsca zatrudnienia. Obie grupy 

nauczycieli zaczynają coraz częściej traktować swoją pracę jako wartość autoteliczną. Stanowi 

ona dla nich wartość satysfakcjonującą samą w sobie w przeciwieństwie do instrumentalnego 

jej charakteru. Analogiczna sytuacja występuje w odniesieniu do warunków satysfakcjonującej 

pracy. Wraz ze stażem pracy nauczyciele uważają, że ich warunki pracy są dla nich 

satysfakcjonujące. Wynik ten jest niezależny od miejsca pracy.  
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Wraz z upływem lat pracy nauczyciele postrzegają siebie, przez pryzmat roli pracownika  

w coraz lepszy sposób. Podążając za koncepcją Kena Blancharda jest to związane z przejściem 

przez nich czterech etapów rozwoju pracownika, zaczynając od bycia entuzjastycznym  

i ostrożnym debiutantem, rozczarowanym adeptem, kompetentnym, ale ostrożnym praktykiem 

aby w końcowym etapie stać się samodzielnym ekspertem.  

 

Kolejna hipoteza, szósta, dotyczyła poziomu życia wśród badanych nauczycieli  

z uwzględnieniem ich w zależności od pokolenia, z którego pochodzą. Występujące tutaj 

różnice mogą znaleźć swoją podstawę w zmianach społeczno-psychologicznych danej 

generacji bądź czynnikach ekonomicznych. Warto zwrócić również uwagę na fakt, iż osoby 

funkcjonujące na rynku pracy przez dłuższy czas, charakteryzują się większą stabilnością 

finansową co w istotny sposób może wpłynąć na poziom oceny swojego życia w aspekcie 

krótkoterminowym jak i długoterminowym. Pokolenie Z jest elastyczne w swoich wyborach 

zawodowych, co w efekcie może prowadzić do poprawy oceny jakości życia. Jednostki 

reprezentujące pokolenia Y i X to osoby, które posiadają już pewne doświadczenia życiowe jak 

i zawodowe. Prognozuje się, że osoby te będą oceniać swoje życie wyżej niż pokolenie Z, które 

staje u progu dorosłości. Pokolenie BB podążając za tym tokiem myślenia, powinno swoje 

życie oceniać najniżej. Zgodnie z prognozami, ocena życia teraźniejszego, jest najwyższa  

u pokolenia Z i Y, najniższa zaś u pokolenia BB.  

 

Ocena życia z uwzględnieniem perspektywy ostatnich 5 lat jest najniższa u pokolenia BB, 

podczas gdy znajduje się ona na najwyższym poziomie w przypadku osób z Pokolenia Z. 

Przypuszcza się, że osoby młode, okres 5 lat wstecz, postrzegają jako czas pozytywny, który 

pozwolił im na eksplorowanie siebie. Nie musieli oni martwić się o swoje bezpieczeństwo 

materialne, ponieważ byli na utrzymaniu rodziców bądź opiekunów. Pokolenie X, często w tym 

czasie znajduje się na etapie pomocy swoim dzieciom. Jest to aspekt na bazie którego mogą oni 

czuć satysfakcję. 

 

Ocena prognozowanego życia za 5 lat stanowi interesujący, badany aspekt. Najwyżej oceniają 

ją grupa nauczycieli pochodzących z pokolenia Y, kolejno pokolenie Z, pokolenia X i BB. 

Pokolenie Y znajduje się w czasie silnych przemian zarówno w życiu zawodowym jak  

i prywatnym. Jest to czas wzmożonej aktywności oraz wytężonej pracy, która ma prowadzić 

do lepszego życia. Pokolenie X może znajdować się na dwóch różnych etapach życia. Pierwszy 

z nich może wskazywać na zadowolenie z obecnej sytuacji, drugi zaś na chęć 
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przekwalifikowania się bądź brak możliwości realizowania swoich planów. Takie wydarzenia 

często mogą prowadzić do obniżenia oceny jakości swojego życia. Pokolenie BB, ocenia swoje 

życie najniżej. Jak wcześniej wspominano, jest to prawdopodobnie związane z trudnym 

czasem, w którym kończą oni pracę zawodową i muszą znaleźć dla siebie nowe aktywności.  

 

Kolejna ocena życia dotyczy najgorszego tygodnia w minionym roku. Najwyższy wynik w tej 

kategorii uzyskało Pokolenia Y. Rezultat ten świadczy o dużej fluktuacji oraz zmienności 

nastawienia przedstawicieli tego pokolenia. Kolejno są nauczyciele z Pokolenia Z, następnie 

Pokolenie X oraz BB. Na podstawie tych wyników można zauważyć tendencje do stałości 

w ocenach osób z pokolenia BB.  

 

Ostatnia ocena dotyczy najlepszego tygodnia w minionym roku. Podążając za wynikami 

ukazanymi powyżej, można zauważyć że zarówno najlepszy jak i najgorszy tydzień jest 

najwyżej oceniany przez Pokolenie Y. Jest to kolejny argument potwierdzający największą 

zmienności ocen własnego życia, przez osoby z tego pokolenia. Kolejno odnajdujemy 

przedstawicieli pokolenia Z, X oraz BB. Podsumowując wszystkie wyniki dotyczące oceny 

życia przez pokolenia, warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż ogólna ocena optymizmu 

jest do siebie zbliżona. Istotne jest jednak podkreślenie ich sytuacji, związanej z miejscem pracy 

oraz zmienną aktywnością, która dotyczy najczęściej Pokolenia Y i Pokolenia Z. Znajduje to 

odzwierciedlenie w powyższych wynikach, ponieważ pokolenia te posiadają najwyższe 

rezultaty na skali poziomu optymizmu. 

 

Hipoteza siódma dotyczy zróżnicowania źródeł stresu, z uwzględnieniem różnego miejsca 

pracy nauczyciela. Stresory jakich można się spodziewać w szkole podstawowej i gimnazjum 

to te, które można podzielić, ze względu na rozpiętość wiekową uczniów oraz inne oczekiwania 

podopiecznych oraz ich rodziców, względem placówki, sposobu jej funkcjonowania oraz pracy 

nauczycieli. Szkoła podstawowa w głównej mierze powinna skupiać się na kształtowaniu 

odpowiednich postaw wśród uczniów, podczas gdy szkoły gimnazjalne, nacisk powinny 

położyć na kształcenie oraz umiejętności odnalezienia się młodych ludzi w dorosłym życiu. 

Istnieje duża liczba czynników stresogennych, jednak analizie zostały poddane tylko niektóre 

z nich, mi.in.: agresja uczniów, zarządzanie – struktura szkoły, fizyczne warunki pracy, brak 

możliwości decydowania, przeciążenie pracą, zarządzanie zasobami ludzkimi, brak uznania, 

szacunku i możliwości awansu, brak kompetencji pedagogicznych, niepewność pracy oraz 
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niejasność roli nauczyciela. Na podstawie uzyskanych wyników, można przedstawić 

następujące wnioski, które zostaną zaprezentowane poniżej.  

 

Nauczyciele gimnazjum oceniają czynnik stresujący, który jest związany z agresją uczniów 

w porównaniu z nauczycielami ze szkół podstawowych. Taka sama zależność występuje 

w związku ze sposobem zarządzani szkołą, brakiem możliwości decydowania oraz 

zarządzania, które jest związane z zasobami ludzkimi, nikłymi kompetencjami pedagogicznymi 

oraz niepewnością pracy. Nauczyciele szkoły podstawowej w porównaniu z nauczycielami 

gimnazjalnymi, jako czynnik stresujący traktują brak uznania, szacunku oraz możliwości 

awansu. Ciekawe wydaje się uwydatnienie faktu, iż nauczyciele pracujący w szkołach 

podstawowych częściej zwracają uwagę na istotność aspektów, które dotyczą ich sytuacji 

zewnętrznych, podczas gdy nauczyciele gimnazjalni skupiają się częściej na swojej 

indywidualnej sytuacji. Warto jednak podkreślić, że różnice występujące pomiędzy 

nauczycielami dwóch poziomów edukacyjnych nie są bardzo duże, lecz jednak istotne 

statystycznie. Rodzaje stresorów w dużej mierze są niezależne od charakteru placówek,  

w związku z tym hipoteza 7 została sfalsyfikowana.  

 

Kolejna hipoteza, ósma, dotyczy odmienności źródeł stresu ze względu na pokolenie, z którego 

pochodzą nauczyciele. Można spodziewać się różnic w źródłach stresu. W szczególności 

pomiędzy pokolenie Z, a BB. Prognozuje się zróżnicowane oddziaływanie aspektów 

administracyjno-hierarchicznych jako źródła stresu, które dla pokoleń młodszych będą 

stanowiły silniej stresująco działający aspekt. Z drugiej jednak strony, nowe technologie oraz 

umiejętność ich obsługi będą stanowiła dla nauczycieli z pokolenia BB wyzwanie. W tej 

perspektywie to one będą stanowiły największe źródło stresu. Czynniki te w dużej mierze mogą 

wpływać na odczucie stabilności zatrudnienia oraz poczucie kompetencji pracowników.  

 

Okazuje się, że na sposób postrzegania agresji uczniów nie ma również wpływu pokolenie 

z którego pochodzą nauczyciele.  

Interesujący jest jednak fakt iż przewidywania dotyczące sposobu zarządzania szkołą, stanowią 

największe źródło stresu dla pracowników pochodzących z pokolenia BB, kolejno następne jest 

pokolenie Z oraz X, natomiast jest to najmniej stresujący aspekt dla pokolenia Y. Można 

przypuszczać , że silne oddziaływania stresowe dla pokolenia BB są ściśle związane 

z odmiennością działania struktur oświatowych w porównaniu z tym jak wyglądało to 

kilkadziesiąt lat temu.  
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Drugą grupą, która posiada problem z przystosowaniem się do reguł panujących jest Pokolenie 

Z. Nauczyciele pochodzący z tego pokolenia nie znają jeszcze dostatecznie dobrze sposobu 

funkcjonowania owego systemu. Istotną różnicę zaobserwowano jednak w aspekcie braku 

możliwości decydowania w ważnych kwestiach przez nauczycieli. Kwestia ta stanowi 

największe źródło stresu dla pokolenia BB. Prawdopodobnie może to być związane  

z poczuciem nauczycieli iż mimo swojego wieku, doświadczenia i stażu pracy, nikt nie liczy 

się z ich opinią i zdaniem. Przeciążenie pracą stanowi największy stresor dla pokolenia BB oraz 

Y, podczas gdy w najmniejszym stopniu dotyczy on pokolenia Y i Z. Osoby z pokolenia BB  

z racji swojego stażu oraz doświadczenia są w dużym stopniu zmęczone swoją pracą, która,  

z upływem czasu jest dla nich coraz bardziej wycieńczająca.  

 

Warto pochylić się jednak nad wynikami dotyczącymi braku uznania, szacunku oraz 

możliwości awansu jako głównego źródła stresu. Pokolenie BB odczuwa te działania najsilniej. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo , że zjawisko to jest związane z sytuacją osiągnięcia przez 

nauczycieli „szklanego sufitu” w odniesieniu do swojej kariery zawodowej. Kolejne wyniki 

malejące, posiada Pokolenie X, Y i Z. Pokolenie najmłodsze posiada najniższy wskaźnik stresu 

związanego z czynnikiem odczuwania braku uznania, szacunku oraz możliwości awansu. 

Prawdopodobne jest iż możemy odnaleźć tutaj wpływ zjawiska występowania obecnie rynku 

pracownika, a nie pracodawcy.  

 

Osoby pochodzące z Pokolenia Z mają obecnie dobrą perspektywę i łatwością z jaką mogą się 

przekwalifikować do innego zawodu. Ponadto nawet w momencie braku chęci zmiany zawodu, 

stoi przed nimi 15 letnia perspektywa możliwości zdobywania następujących po sobie stopni 

awansu zawodowego nauczyciela. Interesujący wydaje się fakt, iż nauczyciel z Pokolenia BB 

odczuwają braku kompetencji pedagogicznych. Tak samo jak przedstawiciele z Pokolenia X. 

Ponadto, zależności te w połączeniu z interpretowaniem ich jako źródła stresu dla Pokolenia Y 

i Z stanowią małe obciążenie. Sytuacja ta może być wyjaśniona na bazie ukazania spektrum 

dynamicznych zmian, które nastąpiły w oświacie od czasu, gdy pokolenie BB i X uczyło się 

o nich. Pokolenie Y oraz Z zdecydowanie bardziej ceni sobie uzyskane przez siebie 

kompetencje. Aspekt związany z niepewnością pracy, w dużym stopniu oddziałuje na 

pokolenia starsze. Utrzymujący się trend spadkowy, w dużym stopniu ma wpływ na dynamikę 

rynkową oraz zmiany demograficzne.  
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Rola nauczyciela jest intuicyjnie jasna dla każdej osoby, jednak jak się okazuje to dla Pokolenia 

BB nauczycieli nie jest ona tak klarowna. Jest to generacja dla której w wysokim stopniu aspekt 

ten stanowi źródło stresu.  

 

Hipoteza 9 dotyczyła metod radzenia sobie ze stresem w zależności od pokolenia z którego się 

pochodzi. Odnosząc się do otrzymanych wyników, stwierdzić można, iż najczęściej ze 

wsparcia otoczenia korzystają przedstawiciele pokolenia Z, następnie Y, potem X i na końcu 

BB. Ma to związek z prawdopodobnymi lukami kompetencyjnymi poszczególnych pokoleń  

w obszarze realizowanej na co dzień pracy. Tutaj przede wszystkim należy podkreślić 

preferencje pokolenia BB, wykorzystującego wspomnianą metodę najczęściej ze wszystkich 

badanych grup. Wsparcie społeczne jest więc czynnikiem umożliwiającym realizację celów 

poszczególnych jednostek (np. budowa kariery), przy jednocześnie stosunkowo niskich 

kosztach społecznych dla nich samych – stąd wybierane jest przez przedstawicieli grup 

potrzebujących większego wsparcia, wstawiennictwa. 

 

Odnosząc się do otrzymanych wyników, stwierdzić można, iż najczęściej koncentracja 

na zadaniach strategicznych jako walki ze stresem dotyczy przedstawicieli pokolenia BB, 

następnie pokolenia Z, potem podobnie, Y oraz X. Wynik ten, w przypadku grupy BB był 

interesującym i niełatwym do wytłumaczenia. Sugeruje się więc przeprowadzenie 

pogłębionych badań w tym obszarze. Jedną z prawdopodobnych interpretacji rezultatów jest 

chęć przełamania rutyny lub walka o docenienie i uznanie (jako zwieńczenie długoletniej 

kariery, wysokiego doświadczenia i ekspertyzy) poprzez realizację zadań istotnych  

z perspektywy funkcjonowania samej organizacji. Rezultat otrzymany przez grupę 

reprezentującą pokolenie Z odwołuje się do próby budowy wizerunku i pozycji w strukturach 

organizacyjnych.  

 

Najsilniejszą strategią w radzeniu sobie ze stresem pokolenie Z upatruje w logice oraz 

racjonalizacji danych wydarzeń. Następnie kolejno jest pokolenie Y, X i BB. Rezultat ten 

znajduje uzasadnienie w obszarze chęci redukcji negatywnych sprzężeń ze środowiska 

(dekompozycja problemu w celu eliminacji jego występowania w przyszłości) oraz 

prawdopodobnego wykorzystania technologii ułatwiające rozwiązywanie problemów. 

 

Dom i relacje w pracy stanowią największy bufor w radzeniu sobie ze stresem dla pokolenia 

BB. Następnie kolejno dla Pokolenia Y, X i Z. We wskazanym przypadku uzasadnienie 
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odnaleźć można w definicji charakterystyk i wartości poszczególnych pokoleń – BB to grupa 

ceniąca sobie więzi rodzinne i przyjacielskie, natomiast pokolenie Y to inicjatorzy zmian  

w obszarze kreowania balansu pomiędzy pracą, a życiem osobistym. Odwołując się do 

wspomnianych preferencji, potwierdzić można także wyjątkowo niski wynik wśród pokolenie 

Z. Grupa ta mocno inwestuje w rozwój własnej kariery oraz prawdopodobnie (z uwagi na swój 

młody wiek) nie posiada jeszcze rodziny, co wpływa na znacznie niższy wybór wspomnianego 

czynnika. 

 

Czas i zarządzanie czasem stanowi największy bufor dla czynników stresowych dla pokolenia 

kolejno Z, Y, X i BB. Aspekt zarządzania czasem nawiązuje przede wszystkim do realizowania 

się poprzez swoje hobby, potrzeby oraz plany niezwiązane z pracą. Z uwagi na reorientację 

rynkową, budującą mocne rozgraniczenie pomiędzy życiem osobistym, a zawodowym, tego 

typu aktywności wzrastają na znaczeniu, szczególnie wśród ludzi młodych. Do wspomnianej 

kategorii należy wliczyć także wykorzystywanie współczesnych źródeł rozrywki (np. gry 

komputerowe), definiowanych przez swój multimedialny charakter. Z tego typu aktywności 

znacznie częściej korzystają młodsze pokolenia. 

 

Zaangażowanie w pracę stanowi bufor dla czynników stresowych w największym stopniu dla 

przedstawicieli pokolenia Z, Y, X i BB. Uzyskane wyniki stanowią prawdopodobnie jeden 

z najbardziej intrygujących rezultatów samych badań. Tak, jak w przypadku pokolenia Z 

wysoki stopień zaangażowania w pracę jest wytłumaczalny z perspektywy ich chęci 

w kreowaniu kariery i właściwej prezentacji na rynku pracy, tak wysoki wynik przedstawicieli 

pokolenia Y zdaje się przeczyć rysowi osobowościowemu wspomnianej grupy (ceniącej 

zbalansowane życie pomiędzy pracą, a domem i życiem osobistym). Kolejnym intrygującym 

wynikiem jest niższy wynik przedstawicieli pokolenia X, rozpoznawanych w literaturze na ogół 

jako pracoholicy. Z uwagi na rozbieżność oczekiwań oraz dostępnej literatury, sugeruje się 

pogłębić badania w celu zbadania przyczyn zaobserwowanych stanów (szczególnie pokolenie 

Y oraz pokolenie X). 

 

Ostatnia z analizowanych hipotez – dziesiąta obejmowała obszar radzenia sobie ze stresem 

uzależnionym tym razem od miejsca pracy. Odnosząc się do otrzymanych wyników, 

odnotowano różnicę na istotnym statystycznie poziomie jedynie dla trzech  

z charakteryzowanych metod. Te podejścia to: wsparcie społeczne, dom i relacje w pracy oraz 
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zarządzanie czasem. Dla wszystkich przypadków to nauczyciele z gimnazjum byli grupą 

częściej stosującą opisane podejście. 

 

Wsparcie społeczne jako pierwszy z aspektów odnosił się przede wszystkim do wypełniania 

luk kompetencyjnych czy poszukiwania rady, sugestii od osób bardziej doświadczonych, 

bardziej obytych lub po prostu przychylnych jednostce. Częstsze wykorzystanie metody przez 

grupę pedagogów z gimnazjum może mieć swoje odzwierciedlenie w charakterze pracy tej 

grupy (tj. praca z uczniami, przed którymi stoi istotny wybór – miejsca dalszego  

kształcenia – LO czy Technikum oraz powiązana z tym aspektem wyższa odpowiedzialność). 

Nauczyciele  

z gimnazjum pracując z dojrzalszą grupą uczniów obarczeni są także potencjalnie zwiększonym 

stresem właśnie pochodzącym z relacji z rodzicami czy samymi dziećmi, dryfując pomiędzy 

nadmiernym liberalizmem (które może zostać odebrane jako niechęć i brak zaangażowania),  

a nadmierną ekscytacją zawodem powiązaną z wysokimi wymaganiami (które to uczniowie 

traktować mogą jako próby dręczenia bądź mobbing). Właściwe wyważenie tych biegunów 

często jest niezmiernie trudne bez wsparcia osoby z zewnątrz. 

 

Kolejnym z aspektów istotnie częściej wybieranym przez nauczycieli gimnazjum jest 

preferencja domu i relacji w pracy. Pedagodzy z tej grupy znacznie częściej pracują z innymi 

nauczycielami (praca w gimnazjum jest różna w odniesieniu do np. pracy w nauczaniu 

zintegrowanym, gdzie całość prowadzi wychowawca) – co wpływa na znacznie zwiększone 

natężenie relacji społecznych z innymi pracownikami tej samej placówki. Ponadto koncentracja 

na relacjach w domu pozwala na odpowiednią katalizację problemów oraz odpowiedzialności, 

płynącej z kształcenia dzieci w wieku przed-licealnym. W tym przypadku dochodzi także do 

głosu negatywna korelacja (spodziewana) tego aspektu wraz z grupą nauczycieli ze szkół 

podstawowych. Ci często, z uwagi na pracę z młodszym gronem dzieci wykazują wyższe 

zmęczenie po pracy, poszukując innych form niwelacji negatywnych wpływów stresu. 

 

Ostatnią z grup analizowanych w ramach hipotezy było zarządzanie czasem. Wynik ten jest 

interesującym, wskazując na znacznie większe zainteresowanie grupy nauczycieli z gimnazjum 

na rozwijaniu się w konkretnym obszarze lub pożytkowaniu czasu na szeroko pojętą rozrywkę 

czy inne hobby. Z jednej strony specyfika zawodu i rola, którą pełnią (przygotowanie do 

wyboru szkoły wyższej, które według pedagogów definiuje przyszłość jednostki) wymusza na 

nich ciągłe doskonalenie (np. dokształcanie w nauczanej dziedzinie). Z drugiej jednak, wybór 
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pozostałych aktywności pozwala im zrelaksować się i odpocząć od stresu powiązanego 

z codzienną rutyną. 
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Zalecenia kierownicze w odniesieniu do wyników badań 

Niniejszy podrozdział podsumowuje wnioski płynące z otrzymanych badań, które to mogą być 

implementowane w pracy z opisywanymi grupami pracowników, w realnych, organizacyjnych 

warunkach.  

Wśród decyzji z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, podejmowanych przez zespoły 

kierownicze, często spotkać można się z mocną reprezentacją współczesnych trendów 

wynikających właśnie ze zmian technologiczno-społecznych. Wciąż jednak wydaje się, iż zbyt 

mało eksponuje się zależności kulturowe i demograficzne. Obszary te w sposób naturalny rosną 

na znaczeniu również z uwagi na preferencje i oczekiwania samych pracowników. Decyzje 

podejmowane we współczesnym zarządzaniu, szczególnie w specyficznych niszach (jaką jest 

oświata) powinny więc znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistych potrzebach pracowników. 

Kadra zarządzająca powinna więc uwzględniać czynniki jak przynależność pokoleniowa 

(reprezentowana zgodnie z nomenklaturą Generacji X, Y, Z), która to ma wpływ tak potrzeby 

w pracy (np. koncentracja na relacjach, koncentracja na zadaniach), programy motywacyjne 

(motywacja przez awans, motywacja przez pochwały, motywacja przez wzrost wynagrodzenia, 

motywacja przez wzrost odpowiedzialności), przeciwdziałanie wypaleniu pracy czy stresowi 

(metody katalizacji stresu), preferencje indywidualizmu wobec kolektywizmu, lojalność 

pracownicza, potrzeba podnoszenia kompetencji oraz podniesienie skuteczności, 

zaaranżowania i efektywności wykonywanych działań. Przynależność do grup wskazuje także 

na pewne zmienne psycho-społeczne, jak poczucie przynależności do grupy, zdolność do 

poświęceń czy tak zwany work-life balance. 

Bazując na otrzymanych rezultatach, widzimy także, iż poszczególne kohorty pokoleniowe 

preferują inne stany ego według koncepcji analizy transakcyjnej. Skutkuje to odmiennymi 

postawami prezentowanymi w pracy, w obszarach min. kreatywności wymaganej wobec pracy 

i na stanowisku, podejścia do aspektów administracyjnych i zasad, samodzielności w pracy, 

podejścia do pracy oraz odczuć wobec niej. Prócz wspomnianych aspektów, znajdujemy tutaj 

także odzwierciedlenie charakterystyk opisanych w poprzednim akapicie, jak motywacji, 

preferowanego charakteru pracy (indywidualizm, a kolektywizm). 

Wśród wyników odnaleźć można także wpływ charakteru i typu uczniów na przyjmowane 

postawy i stanowisko wobec własnej pracy. Nauczyciele – bazując na ich doświadczeniu  

i intuicji, rozumieją odmienność oczekiwań wobec nich samych w zależności od etapu 
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kształcenia samych uczniów (np. od nauczycieli klas podstawowych oczekuje się większej 

kreatywności z dotarciem wraz z informacjami, niż od uczniów starających się o dobre liceum). 

Te aspekty, szczegółowo opisane w poprzednich detalicznych zalecaniach również powinny 

znaleźć swoje odzwierciedlenie w strategii zarządczej. Identyfikując konkretny model 

kształcenia, rozumiejąc oczekiwania klientów (uczniów), których można na tym etapie spotkać, 

kadra zarządcza powinna podejmować właściwe decyzje personalne w doborze pedagogów, 

zgodnie z reprezentowanym przez nich profilem (odnosząc się np. do analizy transakcyjnej: 

rodzic normatywny bądź dziecko przystosowane w przypadku kształcenia przed-licealnego 

oraz dziecko spontaniczne i dorosły w przypadku szkół podstawowych). 

Badania starają się także dostarczyć szczegółowych informacji dotyczących konkretnych 

aspektów zarządzania zasobami ludzkimi – analizy satysfakcji z pracy poszczególnych 

pedagogów należących do odpowiednich pokoleń. Dzięki wskazanym wynikom, kadra 

kierownicza zidentyfikować może potencjalne problemy w obszarze wypalenia zawodowego 

bądź spadku lojalności pracowniczej, by właściwie im przeciwdziałać z perspektywy 

organizacyjnej. Podobnie ma się sprawa odczuwania stresu w pracy, który to, zgodnie  

z rezultatami występuje nierównomiernie wśród badanych kohort, a także nasila się wśród 

kadry na późniejszym etapie edukacji (prawdopodobnie z uwagi na rosnącą odpowiedzialność 

za wyniki z końcowych egzaminów wśród uczniów). Uwzględniając wspomniane aspekty 

zarządzający dążą do lepszego zrozumienia pracowników, i podejmować mogą trafne decyzje 

np. organizacyjne w obszarze redukcji poszczególnych źródeł stresorów (głównie tych, 

powiązanych z niewystarczającą informacją, błędami komunikacyjnymi, niepewnością) bądź 

kształtowaniem otoczenia, sprzyjającego redukcji stresu poprzez samych pracowników, 

zgodnie z ich preferencjami. 

Podsumowując powyższe rozważania, wyciągnąć można trzy główne wnioski. Wykorzystanie 

silnych stron poszczególnych grup wiekowych pozwala na budowę stabilnego zespołu,  

o szerokim wachlarzu kompetencji czy predyspozycji, który lepiej radzi sobie w kłopotliwych 

sytuacjach lub realiach kryzysu. Zrozumienie prezentowanych stanów Ego, według analizy 

transakcyjnej daje natomiast odpowiedzi w obszarze stylu pracy i działania. Same badania, 

prócz prezentacji bezpośrednich aktywności i punktowych aspektów, podkreślają holistyczną, 

rosnącą rolę uwzględnienia tych mechanizmów w strategiach personalnych, co stanowi 

kluczowy wynik podjętych analiz. 
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Spis Tabel 

1. Tabela 1. Zestawienie Teorii Stresu 

2. Tabela 2. Zestawienie modeli wartości 

3. Tabela 3. Tabela wartości schellerowskich z przykładami 

4. Tabela 4. Struktura kołowego modelu wartości Schwartza 

5. Tabela 5. Zdrowie i niezdrowe wartości w oparciu o teorię Mudynia 

6. Tabela 6. Tabela porównawcza analizowanych pokoleń 

7. Tabela 7. Zestawienie modelu samooceny/oceny własnego życia 

8. Tabela 8. Zestawienie nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych 

z uwzględnieniem pokolenia do którego należą 

9. Tabela 9. Zestawienie nauczycieli pracujących w gimnazjach z uwzględnieniem 

pokolenia do którego należą 

10. Tabela 10. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy miejscem nauczania 

a prezentowanym stanem ego. 

11. Tabela 11. Wyniki rozkładu Zmiennej dla zależności pomiędzy pokoleniem 

a manifestowanym stanem ego – Rodzic Normatywny 

12. Tabela 12. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem 

a manifestowanym stanem ego – Rodzic Normatywny 

13. Tabela 13. Wyniki rozkładu Zmiennej dla zależności pomiędzy pokoleniem 

a manifestowanym stanem ego – Rodzic Opiekuńczy 

14. Tabela 14. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem 

a manifestowanym stanem ego – Rodzic Opiekuńczy 

15. Tabela 15. Wyniki rozkładu Zmiennej dla zależności pomiędzy pokoleniem 

a manifestowanym stanem ego – Dorosły 

16. Tabela 16. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem 

a manifestowanym stanem ego – Dorosły 

17. Tabela 17. Wyniki rozkładu Zmiennej dla zależności pomiędzy pokoleniem 

a manifestowanym stanem ego – Dziecko Przystosowane 

18. Tabela 18. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem 

a manifestowanym stanem ego – Dziecko Przystosowane 

19. Tabela 19. Wyniki rozkładu Zmiennej dla zależności pomiędzy pokoleniem 

a manifestowanym stanem ego – Dziecko Spontaniczne 
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20. Tabela 20. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem 

a manifestowanym stanem ego – Dziecko Spontaniczne 

21. Tabela 21. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem 

pracy, a manifestowanym stanem analizy transakcyjnej 

22. Tabela 22. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem 

nauczania, a stanem ego Rodzica Normatywnego. 

23. Tabela 23. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem 

nauczania, a stanem ego Rodzica Opiekuńczego. 

24. Tabela 24. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem 

nauczania, a stanem ego Dorosłego. 

25. Tabela 25. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem 

nauczania, a stanem ego Dziecko Przystosowane. 

26. Tabela 26. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem 

nauczania, a stanem ego Dziecko Spontaniczne. 

27. Tabela 27. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją 

dla wewnętrznego zadowolenia z pracy 

28. Tabela 28. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem 

a satysfakcją dla wewnętrznego zadowolenia z pracy 

29. Tabela 29. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją 

dla zewnętrznego zadowolenia z pracy 

30. Tabela 30. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem 

a satysfakcją dla zewnętrznego zadowolenia z pracy 

31. Tabela 31. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją 

dla wewnętrznego zadowolenia z pracy jako wartości samej w sobie 

32. Tabela 32. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem 

a satysfakcją dla wewnętrznego zadowolenia z pracy jako wartości samej w sobie 

33. Tabela 33. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją 

dla warunków satysfakcjonującej pracy 

34. Tabela 34. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem 

a satysfakcją dla warunków satysfakcjonującej pracy 

35. Tabela 35. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją 

dla satysfakcji z pełnionej roli – roli pracownika 

36. Tabela 36. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem 

a satysfakcją dla satysfakcji z pełnionej roli – roli pracownika 
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37. Tabela 37. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy, a satysfakcją 

dla wewnętrznego zadowolenia z pracy 

38. Tabela 38. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy a satysfakcją 

dla zewnętrznego zadowolenia z pracy 

39. Tabela 39. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy a satysfakcją 

dla wewnętrznego zadowolenia z pracy, jako wartości samej w sobie 

40. Tabela 40. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy a satysfakcją 

dla warunków satysfakcjonującej pracy 

41. Tabela 41. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy a satysfakcją 

z pełnionej roli pracownika 

42. Tabela 42. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 1, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 

43. Tabela 43. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 1, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 

44. Tabela 44. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 2, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 

45. Tabela 45. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 2, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 

46. Tabela 46. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 3, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 

47. Tabela 47. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 3, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 

48. Tabela 48. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 4, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 

49. Tabela 49. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 4, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 

50. Tabela 50. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 5, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 

51. Tabela 51. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 5, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 

52. Tabela 52. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródeł stresu, 

a miejscem nauczania 

53. Tabela 53. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – 

Agresji Uczniów, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 
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54. Tabela 54. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – 

Zarządzanie, struktura szkoły, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

55. Tabela 55. Wyniki rozkładu istotności Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła 

stresu – Zarządzanie, struktura szkoły, a pokoleniem reprezentowanym przez 

respondentów 

56. Tabela 56. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – 

Fizyczne warunki pracy, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

57. Tabela 57. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Brak 

możliwości decydowania. a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

58. Tabela 58. Wyniki rozkładu istotności Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła 

stresu – Brak możliwości decydowania. a pokoleniem reprezentowanym przez 

respondentów 

59. Tabela 59. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – 

Przeciążenie pracą, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

60. Tabela 60. Wyniki rozkładu istotności Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła 

stresu – Przeciążenie pracą, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

61. Tabela 61. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

62. Tabela 62. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

63. Tabela 63. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Brak 

uznania, szacunku i możliwości awansu, a pokoleniem reprezentowanym przez 

respondentów 

64. Tabela 64. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła 

stresu – Brak uznania, szacunku i możliwości awansu, a pokoleniem reprezentowanym 

przez respondentów 

65. Tabela 65. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – Brak 

kompetencji pedagogicznych, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

66. Tabela 66. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła 

stresu – Brak kompetencji pedagogicznych, a pokoleniem reprezentowanym przez 

respondentów 

67. Tabela 67. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – 

Niepewność pracy, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 
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68. Tabela 68. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła 

stresu – Niepewność pracy, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

69. Tabela 69. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – 

Niejasność roli nauczyciela, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

70. Tabela 70. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła 

stresu – Niejasność roli nauczyciela, a pokoleniem reprezentowanym przez 

respondentów 

71. Tabela 71. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie 

ze stresem – Wsparcie otoczenia, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

72. Tabela 72. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami 

radzenia sobie ze stresem – Wsparcie otoczenia, a pokoleniem reprezentowanym przez 

respondentów 

73. Tabela 73. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie 

ze stresem – Zadanie strategiczne, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 

74. Tabela 74. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami 

radzenia sobie ze stresem – Zadanie strategiczne, a pokoleniem reprezentowanym przez 

respondentów 

75. Tabela 75. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie 

ze stresem – Logika oraz racjonalizacja, a pokoleniem reprezentowanym przez 

respondentów 

76. Tabela 76. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami 

radzenia sobie ze stresem – Logika oraz racjonalizacja, a pokoleniem reprezentowanym 

przez respondentów 

77. Tabela 77. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie 

ze stresem – Dom i relacje w pracy, a pokoleniem reprezentowanym przez 

respondentów 

78. Tabela 78. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami 

radzenia sobie ze stresem – Dom i relacje w pracy, a pokoleniem reprezentowanym 

przez respondentów 

79. Tabela 79. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie 

ze stresem – Czas, zarządzanie czasem, a pokoleniem reprezentowanym przez 

respondentów 
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80. Tabela 80. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami 

radzenia sobie ze stresem – Czas, zarządzanie czasem, a pokoleniem reprezentowanym 

przez respondentów 

81. Tabela 81. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie 

ze stresem – Zaangażowanie w pracę, a pokoleniem reprezentowanym przez 

respondentów 

82. Tabela 82. Wyniki istotności rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami 

radzenia sobie ze stresem – Zaangażowanie w pracę, a pokoleniem reprezentowanym 

przez respondentów 

83. Tabela 83. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy metodami radzenia sobie 

ze stresem, a miejscem nauczania 

 

Spis Wykresów 

1. Wykres 1. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy miejscem nauczania 

a prezentowanym stanem ego 

2. Wykres 2. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy reprezentowanym 

pokoleniem a stanem ego –Rodzic Normatywny 

3. Wykres 3. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy reprezentowanym 

pokoleniem a stanem ego – Rodzic Opiekuńczy 

4. Wykres 4. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy reprezentowanym 

pokoleniem a stanem ego – Dorosły 

5. Wykres 5. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy reprezentowanym 

pokoleniem a stanem ego – Dziecko Przystosowane 

6. Wykres 6. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy reprezentowanym 

pokoleniem a stanem ego – Dziecko Spontaniczne 

7. Wykres 7. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem 

nauczania, a stanem ego Rodzica Normatywnego. 

8. Wykres 8. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem 

nauczania, a stanem ego Rodzica Opiekuńczego. 

9. Wykres 9. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz miejscem 

nauczania, a stanem ego Dorosłego. 
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10. Wykres 10. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz 

miejscem nauczania, a stanem ego Dziecko Przystosowane. 

11. Wykres 11. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy stażem pracy oraz 

miejscem nauczania, a stanem ego Dziecko Spontaniczne. 

12. Wykres 12. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją 

dla wewnętrznego zadowolenia z pracy 

13. Wykres 13. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją 

dla zewnętrznego zadowolenia z pracy 

14. Wykres 14. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją 

dla wewnętrznego zadowolenia z pracy jako wartości samej w sobie 

15. Wykres 15. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją 

dla warunków satysfakcjonującej pracy 

16. Wykres 16. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją 

dla satysfakcji z pełnionej roli – roli pracownika 

17. Wykres 17. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem, a satysfakcją 

dla wewnętrznego zadowolenia z pracy  

18. Wykres 18. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją 

dla zewnętrznego zadowolenia z pracy 

19. Wykres 19. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją 

dla wewnętrznego zadowolenia z pracy, jako wartości samej w sobie 

20. Wykres 20. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją 

dla warunków satysfakcjonującej pracy 

21. Wykres 21. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy pokoleniem a satysfakcją 

z pełnionej roli pracownika 

22. Wykres 22. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 1, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 

23. Wykres 23. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 2, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 

24. Wykres 24. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 3, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 

25. Wykres 25. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 4, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 

26. Wykres 26. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy Oceną Życia 5, 

a pokoleniem, z którego wywodzi się dana jednostka 
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27. Wykres 27. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródeł stresu, 

a miejscem nauczania 

28. Wykres 28. Wyniki rozkładu Zmiennej dla relacji pomiędzy oceną źródła stresu – 

Agresji Uczniów, a pokoleniem reprezentowanym przez respondentów 
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