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Streszczenie: Wprowadzenie: Celem pracy była ocena związków pomiędzy stylem radzenia 

sobie ze stresem a strategiami stosowanymi w kontekście pracy przez właścicieli małych 

przedsiębiorstw, poszukiwanie ich specyfiki w porównaniu do pracowników najemnych oraz 

roli radzenia sobie w relacji stres a wypalenie zawodowe. Metoda: Grupę stanowiło 78 

właścicieli małych przedsiębiorstw, prowadzący firmę od około 10 lat, zatrudniających 

średnio 9 pracowników. Grupa porównawcza to pracownicy najemni zatrudnieni na 

stanowiskach liniowych i kierowniczych. Do oceny stylów zaradczych i strategii 

podejmowanych w celu radzenia sobie ze stresem w pracy zastosowano SSRS Urant i 

Czapińskiego skonstruowanej według paradygmatu Lazarusa. Percepcję stresu zawodowego 

oszacowano za pomocą Kwestionariusza Subiektywnej Oceny Pracy Dudka i współautorów. 

Zespół wypalenia zawodowego był mierzony zmodyfikowaną skalą Maslach Burnout 

Inventory. Wyniki: Style zaradcze były istotnymi predykatorami podejmowanych strategii 

radzenia sobie ze stresem pracy. Przedsiębiorcy cechowali się bardziej rozbudowanym stylem 

zadaniowym niż osoby pracujące na stanowiskach niekierowniczych. Style radzenia sobie ze 

stresem nie były mediatorem pomiędzy subiektywną ocena stresu a wypaleniem zawodowym 

wśród przedsiębiorców. Natomiast stosowanie unikania przez pracowników w kontekście 

stresu zawodowego wzmagało wyczerpanie emocjonalne i depersonalizację. 
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1. Wprowadzenie 

Małe firmy stanowią trzon gospodarki rynkowej. Generują większość miejsc pracy. 

Ich liczba szybko zmienia się, jedne firmy powstają, inne bankrutują. Jest to szczególna 

kategoria przedsiębiorstw, która podlega nieco innym prawom niż duże przedsiębiorstwa. W 

ekonomicznej definicji małej firmy podkreśla się, że mają one relatywnie mały indywidualny 

udział w rynku, są zarządzane bezpośrednio przez właścicieli (płaska struktura organizacyjna) 

oraz są niezależne od innych firm i nie podlegają kontroli zewnętrznej przy podejmowaniu 

decyzji (Gruszecki, 1994). 

Fundamentem małej firmy jest jej właściciel – przedsiębiorca, a nie jak w przypadku 

korporacji abstrakcyjna koncepcja ekonomiczna. Uwzględniając kryteria ilościowe, zgodnie z 

Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (2004) za małego przedsiębiorcę uznaje się 

pracodawcę zatrudniającego do 50 osób, który w swojej działalności osiągnął roczny obrót 

netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na 

koniec jednego z dwóch ostatnich lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów 

euro. Właściciel firmy to osoba, która ją założyła i nią zarządza w celu realizacji własnych 

interesów. Firma jest w tym przypadku jedynym źródłem utrzymania, a praca w niej 

pochłania większość czasu i prowadzi do zatarcia granicy pomiędzy życiem zawodowym i 

rodzinnym (Carland i in. 1984).  

W teorii przedsiębiorczości wymienia się trzy typy przedsiębiorców z uwagi na 

motywację dotyczącą rozpoczęcia działalności. Są to oportuniści, właściciele traktujący firmę 

jako styl życia oraz przedsiębiorcy z przypadku (brak innych form zatrudnienia na rynku 

pracy). Dla większości właścicieli małych przedsiębiorstw praca była głównie źródłem 

pieniędzy (typ oportunisty), satysfakcji (typ stylu życia), albo jednym i drugim równocześnie 

(Basińska, 2005). Zdaniem Wasilczuk i Daszkiewicz (2005) motywacja pozytywna, bazująca 

na chęci zysku, ekspansji na rynku, potrzebie osiągnięć i niezależności, przewodzenia i 

sprawowania kontroli czy wreszcie podejmowania ryzyka i poczucie misji społecznej, 

sprzyjała stymulacji i rozwojowi przedsiębiorstwa.  

Do podstawowych ról pełnionych przez przedsiębiorców w gospodarce rynkowej 

należą: przedsiębiorca – inwestor, odkrywca okazji, innowator, założyciel firmy - menedżer 

oraz rzemieślnik. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw najczęściej są podejmowane 

te dwie ostatnie. Założyciel – menedżer zazwyczaj posiada doświadczenie zdobyte na 

stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym lub prywatnym. Rola rzemieślnika jest 

ograniczona do bycia kompetentnym w ściśle określonej branży. Pełni on równocześnie 

funkcje założyciela, kierownika i inwestora. Te dwa typy przedsiębiorców realizują swoje 

zamierzenia w dłuższej perspektywie czasowej. Skłaniają się do utrzymania przedsiębiorstwa 

na rynku, a zyski są dla nich ważne, choć nie ryzykują tak bardzo jak przedsiębiorcy – łowcy 

okazji (Gruszecki, 1994). 

Pojawia się więc pytanie czy właściciel małej firmy jest osobą przedsiębiorczą? 

Zgodnie z innowacyjną teorią przedsiębiorstwa Schumpetera, podejmujący przedsięwzięcie 

polegające na założeniu i prowadzeniu firmy nie jest przedsiębiorcą, a jego działania nie mają 

znamion przedsiębiorczości. Owszem, podejmują ryzyko, działają w znacznej niepewności, 

jeśli chodzi o osiągnięcie celu, ale nie są innowacyjni, czyli nie wprowadzają nowych 

produktów czy technologii, nie realizują nowych idei i sposobów działania. Innego zdania jest 

Knight, który w swojej przedsiębiorczej teorii przedsiębiorstwa podkreśla, że osoba 

przedsiębiorcza działa w warunkach niepewności (działania przedsiębiorcze), a nowość i 

kreatywność nie jest tu warunkiem koniecznym. Ważniejsze jest przywództwo niż 

innowacyjność (za: Piasecki, 2001).  
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W regionie pomorskim współczynnik przeżycia przedsiębiorstw był zbliżony do 

poziomu europejskiego. Przeważały firmy młode około dziesięcioletnie, które przetrwały 

okres inkubacji. Wśród właścicieli dominującą grupę stanowili mężczyźni, co jest zgodne z 

innymi badaniami w obszarze przedsiębiorczości. Proces wzrostu firmy nie był silnie 

związany z doświadczeniem menedżerskim czy poziomem wykształcenia właściciela, choć 

kompetencje operacyjne okazały się istotne. Ważniejsza była aktywna postawa w 

identyfikacji niedoborów wiedzy oraz w jej uzupełnianiu. Właściciele firm, które osiągnęły 

wzrost, cechowali się bardziej optymistyczną oceną zewnętrznego otoczenia firmy oraz 

możliwości własnego przedsiębiorstwa (Wasilczuk, 2005). 

Z literatury przedmiotu wynika, iż głównym czynnikiem stresu przedsiębiorców jest 

przeciążenie pracą (Harris, Saltstone, Fraboni, 1999; Wincent, Örtqvist, 2009). Poczucie 

psychicznego obciążenia pracą związanego z jej złożonością wiązało się z nadmierną ilością 

realizowanych zadań i zostawaniem po godzinach. Dodatkowym czynnikiem, były zakłócenia 

w funkcjonowaniu pozazawodowym, zwłaszcza w życiu rodzinnym. Obciążające kontakty 

społeczne dotyczyły konieczności współpracy z innymi ludźmi, takimi jak dostawcy, 

odbiorcy, klienci. Brak wsparcia bardziej był związany z niemożnością liczenia na pomoc w 

rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji (wsparcie instrumentalne) niż szukanie 

zrozumienia ze strony współpracowników (wsparcie emocjonalne) (Basińska, 2005). 

Słabsza percepcja wieloznaczności roli, w porównaniu do pracowników najemnych, 

wynikała z ich pozycji w przedsiębiorstwie. 70% właścicieli określało swój status jako osoby, 

do której należy ostateczna decyzja. Można więc określić ich jako samodowodzących, co 

miało wyraźny wpływ na redukcję niejasności roli (Harris, Saltstone, Fraboni, 1999). Jednak 

jak podkreślają Wincent i Örtqvist (2009) nie jest możliwe dokładne sprecyzowanie skryptu 

roli zawodowej podejmowanej przez przedsiębiorcę.  

Spośród barier wewnętrznych utrudniających rozwój przedsiębiorstwa, a które nie 

były dostrzegane przez pracowników najemnych,  wymieniano finansowanie oraz koszty 

działalności. Natomiast do zewnętrznych przeszkód zaliczano sytuację ekonomiczną i 

polityczną kraju, sytuację gospodarczą w branży, konkurencję i popyt oraz podatki i częste 

zmiany prawne. Szanse rozwoju firmy upatrywano przede wszystkim w czynnikach będących 

w pewnym stopniu pod kontrolą właściciela (kwalifikacje własne i pracowników, znajomość 

rynku, nowoczesne technologie) w przeciwieństwie do zmiennych, na które wpływ był bardzo 

ograniczony (zmiana parametrów ekonomicznych, zmiana polityki handlu zagranicznego) 

(Basińska, 2005; Wasilczuk, 2005).  

Wieloznaczność zasad, walka z konkurencją są immanentną cechą środowiska pracy 

właścicieli małych firm. Akceptacja realiów rynku wraz z elastycznością działania i 

wytrwałością jest konieczna do bycia skutecznym przedsiębiorcą (Kuemmerle, 2002; 

Wasilczuk, Daszkiewicz, 2005). 

1.1. Styl i strategie radzenia sobie ze stresem 

Zdaniem Lazarusa (1993a) radzenie sobie ze stresem obejmuje poznawcze i 

behawioralne wysiłki zmierzające do poradzenia sobie z wymaganiami, które w ocenie 

jednostki przekraczają możliwości, jakimi ona dysponuje. Celem radzenia sobie jest zmiana 

sytuacji poprzez rozwiązanie problemu, zmianę zagrażającego otoczenia czy własnego 

działania oraz regulacja negatywnych emocji, tak by utrzymać dobrą kondycję psychiczną i 

zadowalające funkcjonowanie społeczne. Aby osiągnąć te zamierzenia, ludzie stosują dwa 

główne typy strategii zorientowanych zadaniowo (aktywne działanie, planowanie, 

konfrontacja, szukanie wsparcia) oraz emocjonalnie (dystansowanie się, samoobwinianie, 

pozytywne przewartościowanie oraz ucieczki, unikanie i odwracanie uwagi). 
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Indywidualną preferencję w podejmowaniu sposobów zaradczych w radzeniu sobie ze 

stresem określa się stylem zaradczym, który przyjmuje status cechy – dyspozycji. W 

przypadku umiarkowanego natężenia stresu oraz kontrolowalności sytuacji, styl zaradczy 

może mieć ważne znacznie i powala przewidzieć podejmowane zachowania. Analizując 

zależności pomiędzy stosowanymi sposobami radzenia sobie w sytuacji stresu a 

preferowanym stylem zaradczym często obserwowano małe i nieistotne statystycznie związki. 

Większa stałość dotyczyła strategii emocjonalnych i unikania, takich jak religijność, 

używanie alkoholu, odreagowanie emocjonalne czy poznawcze unikanie (Carver, Scheier, 

1994).  

Niektórzy autorzy traktują styl radzenia sobie ze stresem jako predykator subiektywnej 

oceny stresu. Kierownicy, którzy stosowali zadaniowy styl zaradczy mieli większe poczucie 

kontroli i autonomii. Jednocześnie oceniali, że wymagania stawiane w pracy były bardzo 

wysokie (Kitaoka-Higashiguchi i in., 2003). W innym badaniu obejmującym kierowników 

projektów stwierdzono, że preferowanie instrumentalnego stylu radzenia obniżało poczucie 

stresu i spostrzeganie wymagań zawodowych jako nadmiernie obciążających. Zadaniowy styl 

zaradczy sprzyjał rozwiązywaniu problemów, dlatego prowadził do redukcji stresu 

zawodowego oraz poprawy dobrostanu psychicznego (Haynes, Love, 2004).  

Kierownicy stosujący styl unikania w radzeniu sobie ze stresem oceniali wymagania 

zawodowe jako mniej obciążające oraz odczuwali większe wsparcie społeczne (Kitaoka-

Higashiguchi i in., 2003). Natomiast w grupie kierowników projektów podejmowanie stylu 

unikowego nie było związane z nasileniem stresu zawodowego, ale wyłącznie z negatywnym 

stanem emocjonalnym (podwyższony poziom lęku i depresji) (Haynes, Love, 2004). Podobne 

zależności, jak przy podejmowaniu stylu unikania, zaobserwowano dla stylu emocjonalnego. 

Był on wyraźną, bezpośrednią przyczyną depresji. Relacja ta była potęgowana poprzez 

wielkość wymagań zawodowych i ograniczanie autonomii (Kitaoka-Higashiguchi i in., 2003). 

1.2. Radzenie sobie ze stresem pracy a wypalenie zawodowe 

Na podstawie przeprowadzonej metaanalizy dotychczasowych badań, 

udokumentowano dość słaby związek pomiędzy radzeniem sobie ze stresem a skutkami dla 

kondycji psychicznej (dobrostan psychiczny, zespół wypalenia zawodowego, lęk, depresja). 

Gorszemu dobrostanowi sprzyjały konfrontacja, samokontrola, pozytywne 

przewartościowanie oraz myślenie życzeniowe i sposoby ucieczki. Dystansowanie się od 

problemów oraz planowanie działania nie miały znaczenia dla dobrostanu. W obliczu stresu 

pracy stwierdzono, że akceptacja odpowiedzialności i myślenie życzeniowe nie przynosiły 

korzyści. Natomiast próby samokontroli podejmowane przez pracowników bardziej sprzyjały 

pozytywnym efektom (Penley, Tomala, Wiebe, 2002). Generalnie pracownicy częściej 

stosowali podejście zadaniowe niż emocjonalne. Prawdopodobnie wynikało to z charakteru 

stresujących zdarzeń w miejscu pracy, które zazwyczaj cechowały się znacznym stopniem 

kontrolowalności (Baker, O’Brien, Salahuddin, 2007). 

W przeprowadzonych badaniach wśród różnych grup pracowniczych nie odnotowano 

związku pomiędzy stosowaniem sposobów ukierunkowanych na zmianę sytuacji a nasileniem 

zespołu wypalenia zawodowego (Baker, O’Brien, Salahuddin, 2007; Chen, Cunradi, 2008). 

Innego zdania byli Janero, Flore i Arias (2007) oraz Devereux i współpracownicy (2009) 

którzy wysunęli wniosek, że stosowanie aktywnego radzenia sobie sprzyjało wzrostowi 

poczucia dokonań osobistych. Podobnie uważali Grima i Joekes (2003) wskazując, że 

instrumentalne sposoby zaradcze były częściowym mediatorem pomiędzy stresem pracy a 

depersonalizacją. Badania przeprowadzone przez Ogińską-Bulik (2004) wśród policjantów 

wskazały, że podejmowanie aktywnego radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz 
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planowanie działań obniżało wyczerpanie emocjonalne i depersonalizację oraz sprzyjało 

wzrostowi poczucia dokonań osobistych.  

Analogiczne zależności stwierdzono w odniesieniu do dobrostanu psychicznego. 

Preferujący aktywne radzenie sobie doświadczali mniej negatywnych skutków, nawet gdy 

spostrzegali swoją rolę zawodową jako wieloznaczną, a sytuację o mniejszej 

kontrolowalności. Jednak w tych dwóch przypadkach koszty zadaniowego radzenia sobie ze 

stresem rosły. Stosowanie pasywnych sposobów zaradczych, takich jak dystansowanie i 

szukanie emocjonalnego wsparcia, miało korzystne znaczenie wyłącznie w grupie 

pracowników, którzy traktowali priorytetowo podejście instrumentalne (Shimazu, Kosugi, 

2003). Był to efekt synergii lub promocji jednych strategii przez drugie. Zauważono, iż 

stosowanie strategii instrumentalnych obniżało dystres, zwłaszcza przy obecności wsparcia ze 

strony współpracowników (Shimaz, Shimazu, Odara, 2005).  

Podsumowując, z dotychczasowych badań wynika, że strategie instrumentalne są 

chętnie stosowane w sytuacji pracy, ale albo nie mają wpływu na poziom wypalenia 

zawodowego, albo jednak je obniżają, zwłaszcza poprzez wzrost poczucia osobistego 

zaangażowania. Sposoby instrumentalnego radzenia sobie ze stresem sprzyjały redukcji 

dystresu. Jednak zależność ta była słabsza w przypadku braku kontroli i wieloznaczności roli, 

co powodowało wzrost kosztów stosowania tych strategii.  

Natomiast mediatorem pomiędzy stresem pracy a zespołem wypalenia zawodowego 

były sposoby ucieczki i unikania. Unikanie było rozumiane jako podejmowanie działań 

zastępczych i zachowań antyzdrowotnych (picie alkoholu, przyjmowanie leków czy objadanie 

się). Jednak jak podkreślają Chen i Cunradi (2008) już sam wzrost poziomu stresu sprzyjał 

tego typu zachowaniom. Podobnie, stosowanie zaprzeczania pośrednio zwiększało objawy 

wypalenia zawodowego. Kierownicy wykorzystujący zaprzeczanie cechowali się również 

gorszym dobrostanem psychicznym (Torkelson, Muhonen, 2004). Związki pomiędzy 

strategiami unikania a zespołem wypalenia zawodowego były silniejsze niż w przypadku 

stosowania strategii instrumentalnych. Wyczerpanie emocjonalne i depersonalizacja głównie 

zależały od radzenia sobie poprzez zaprzestanie działania oraz picie alkoholu (Ogińska-Bulik, 

2004). 

Koncentracja na sposobach ukierunkowanych na regulację stanu emocjonalnego 

sprzyjała narastaniu wyczerpania emocjonalnego i zgłaszaniu większej ilości skarg 

psychosomatycznych (Grima, Joekes, 2003; Jenaro, Flores, Arias, 2007; Torkelson, 

Muhonen, 2004). Związek ten był silniejszy, przy obserwowanym niewystarczającym 

wsparciu społecznym (Grima, Joekes, 2003). W sytuacji nadmiernych wymagań zawodowych 

wzrost wyczerpania emocjonalnego pośrednio wynikał ze stosowania myślenia życzeniowego 

(Devereux i in., 2009). Podejmowanie emocjonalnych sposobów radzenia sobie nie tylko 

powodowało większe doświadczanie negatywnych emocji, ale równocześnie ograniczało 

przeżywanie emocji przyjemności. Dodatkowo negatywny afekt był potęgowany przez 

podejmowanie zachowań konfrontacyjnych. Uczuciom przyjemności przeżywanym w pracy 

służyło stosowanie poznawczej restrukturyzacji i ograniczanie podejścia zorientowanego 

emocjonalnie (Machin, Hoare, 2008). Ale pozytywne przewartościowanie korelowało też z 

większym poczuciem osiągnięć zawodowych (Ogińska-Bulik, 2004). 

Spośród emocjonalnych sposobów zaradczych mężczyźni chętnie stosowali 

samokontrolę własnego stanu emocjonalnego. Kierownicy, którzy nie okazywali uczuć i 

utrzymywali kontrolę na ekspresją emocji, cechowali się nasileniem objawów depresji. To 

zjawisko tłumaczy się syndromem macho. Kulturowo oczekuje się od mężczyzn, zwłaszcza 

na eksponowanych stanowiskach, aby sprawiali wrażenie osób radzących sobie w każdej 

sytuacji i nie ulegających emocjom (Haynes, Love, 2004).  

Podsumowując, strategie służące regulacji odczuwanych emocji, poza samokontrolą, 

zazwyczaj nie powodowały poprawy dobrostanu psychicznego i obniżenia intensywności 
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wyczerpania emocjonalnego. Podobną rolę pomiędzy stresem pracy a wypaleniem 

zawodowym odegrały sposoby ucieczki i unikania, które jednocześnie były najsilniejszym 

mediatorem pomiędzy stresem zawodowym a jego konsekwencjami. 

W niniejszej pracy postanowiono sprawdzić w jaki sposób radzą sobie ze stresem 

właściciele małych przedsiębiorstw i czy podejmowane strategie zaradcze są warunkowane 

przez style zaradcze. Czy istnieje różnica w stylu radzenia sobie ze stresem pomiędzy 

właścicielami małych firm a pracownikami najemnymi. Ostatnia kwestia dotyczy mediacyjnej 

roli stylów radzenia sobie ze stresem i konsekwencją, jaką jest zespół wypalenia 

zawodowego. 

Oczekiwano, że w sytuacjach zawodowych przedsiębiorcy będą preferowali 

stosowanie strategii zadaniowych uzupełnianych emocjonalnymi, z bardzo ograniczonym 

wykorzystywaniem strategii unikania. Założono, że style radzenia sobie ze stresem są 

zadowalającym predykatorem zachowań zaradczych w kontekście pracy, a efektywność 

przewidywań jest większa w radzeniu sobie poprzez regulację emocji i unikanie. 

Przypuszczano, że przedsiębiorcy charakteryzują się większą skłonnością do 

instrumentalnego radzenia sobie i ograniczaniem unikania w porównaniu do pracowników 

najemnych zatrudnionych na stanowiskach liniowych. A spośród stylów zaradczych, 

wyłącznie unikanie odgrywa pośrednią rolę w kształtowaniu relacji pomiędzy stresem pracy a 

natężeniem zespołu wypalenia zawodowego. 

2. Metoda 

Do oceny percepcji stresu zawodowego wybrano Kwestionariusz do Subiektywnej 

Oceny Pracy Dudka, Waszkowskiej i Hanke (2005). Kwestionariusz składa się z 50 pytań 

głównych, które można uzupełnić pytaniami dodatkowymi. Kategorie odpowiedzi szacuje się 

na skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznacza, że dana cecha w pracy nie występuje, 2 – 

występuje, ale nie posiada stresogennego charakteru, natomiast 3 – 5 dotyczy nasilenia 

uciążliwości. Wskaźnikiem siły ogólnego poczucia stresu jest suma uzyskanych punktów. 

Według podanych przez autorów skali norm, wynik 102 punkty i więcej klasyfikowano jako 

wysoki poziom stresu. W niniejszej próbie współczynnik α-Cronbacha dla ogólnego poziomu 

stresu wśród właścicieli wynosił 0,88, a w grupie pracowników najemnych 0,95.  

Do oceny stosowanych sposobów radzenia sobie ze stresem aplikowano Skalę 

Sposobów Radzenia Sobie ze Stresem SSRS Urant i Czapińskiego (1992). Narzędzie to 

odwołuje się do klasycznego modelu Lazarusa. Mierzone są sposoby instrumentalnego 

radzenia sobie (11 itemów), emocjonalnego radzenia sobie (15 itemów) oraz sposoby ucieczki 

i unikania (9 itemów). Zastosowano bimodalną skalę odpowiedzi tak – nie. W tym badaniu 

przygotowano dwie instrukcje, z których jedna dotyczyła stylu radzenia sobie z codziennymi 

trudnościami, a druga podejmowania sposobów w konkretnej sytuacji stresu pracy. W celu 

porównania preferencji zaradczych, z uwagi na różne długości skal, zastosowano 

przekształcenie liniowe. Do oceny podobieństwa konfiguracji wszystkich trzech sposobów 

radzenia sobie, wykorzystano współczynnik podobieństwa profilowego rc Cohena (Barańska, 

1999). Wśród właścicieli małych firm w zakresie sposobów i stylów zaradczych uzyskano 

zadowalające współczynniki α-Cronbacha, odpowiednio dla podejścia zadaniowego 0,79 i 

0,82, emocjonalnego w obu przypadkach 0,78 oraz unikania 0,77 i 0,67. W grupie 

pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach odnotowano zbliżone parametry 

rzetelności. I tak wynosiły one dla stylu zadaniowego 0,82, emocjonalnego 0,80 i unikania 

0,71. 

Do pomiaru skuteczności zaradczej wybrano zespół wypalenia zawodowego mierzony 

za pomocą Maslach Burnout Inwentory (wersja polska Pasikowski, 2000) zmodyfikowany 

tak, by odpowiadał specyfice badanych grup. Skala składa się z 22 pytań zaopatrzonych w 
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siedmiostopniową skalę odpowiedzi, gdzie 1 oznacza nigdy, a 7 codziennie. Monitorowano 

trzy aspekty wypalenia zawodowego: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizację i osobiste 

zaangażowanie. Im wyższy wynik, tym wyższe natężenie wymienionych czynników. W 

grupie właścicieli oraz w grupie pracowników współczynniki α-Cronbacha wynosiły 

odpowiednio: dla wyczerpania emocjonalnego 0,84 i 0,88, dla depersonalizacji 0,51 i 0,66 

oraz dla poczucia dokonań osobistych 0,76 i 0,74. 

W celu weryfikacji hipotez wykorzystano program statystyczny STATISTICA 8.0 

oraz kalkulatory statystyczne. Ustalono, że minimalna wielkość w podgrupach wymagana do 

przeprowadzenia poszczególnych analiz wyniosła 31. Mediację sprawdzono zgodnie z 

procedurą Baron i Kenny (1986) oraz z wykorzystaniem testu Sobel (Preacher, Leonardelli, 

2008). Jednak do zastosowania tego ostatniego zalecana jest wielkość grupy przekraczając 50 

osób. 

3. Badana grupa 

Badanie było skierowane do właścicieli małych przedsiębiorstw z regionu 

pomorskiego. Za przedsiębiorców – właścicieli małych firm uznano osoby prowadzące 

działalność gospodarczą (jako jedyne źródło utrzymania), od co najmniej dwóch lat 

(zakończona faza inkubacji i narodzin firmy) oraz pełniące rolę założyciela i / lub menedżera 

albo rzemieślnika. Nie brano pod uwagę branży działalności, tylko wielkość firmy 

(zatrudniające od 1 do 49 pracowników). Wykluczono firmy jednoosobowe 

(samozatrudnienie) oraz współpracujące z jedną dużą instytucją (przekształcenie formy 

zatrudnienia z pracy najemnej na działalność gospodarczą).  

Badania przeprowadzono indywidualnie. Do grupy włączono 78 osób: 54 mężczyzn 

(69%) i 24 kobiety (31%), w wieku od 27 do 66 lat (M = 43,9; SD = 9,5) prowadzący własne 

przedsiębiorstwo od około 10 lat (zakres 2-30 lat), zatrudniających średnio 9 pracowników. 

Na pracę przeciętnie poświęcali około 51 godzin tygodniowo. Zwykle był to sześcio (62%) 

lub siedmiodniowy (34%) tydzień pracy. Uzyskane wynagrodzenie uważali za dobre lub 

bardzo dobre (73,6%) oraz adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy (56,6%). 

Większość ankietowanych przedsiębiorców była jedynym właścicielem firmy i często 

jedynym w niej kierownikiem. 

Grupę porównawczą stanowili pracownicy najemni (N = 105) zatrudnieni w pełnym 

wymiarze godzin w firmach regionu pomorskiego. Kobiety stanowiły 48% badanych. 

Pracownicy byli w wieku od 22 do 61 (M = 40,4; SD = 9,3). Na stanowiskach liniowych 

pracowały 74 osoby, a funkcję kierowniczą pełniło 31 osób. Kierownicy pochodzili wyłącznie 

z przedsiębiorstw, w których ankietowano osoby na stanowiskach podległych.  

4. Wyniki 

Właściciele małych przedsiębiorstw doświadczali umiarkowanego stresu zawodowego 

(M = 98,61; SD = 19,40). Podobny poziom stresu szacowali pracownicy najemni, zarówno na 

stanowiskach liniowych (M = 92,24; SD = 25,73) i kierowniczych (M = 99,77; SD = 32,13). 

Pomiędzy badanymi grupami nie odnotowano różnic istotnych statystycznie (F = 1,57 

p = 0,21).  

4.1. Sposoby radzenia sobie ze stresem pracy a style zaradcze 

Wśród właścicieli małych firm dominowało instrumentalne radzenie sobie w sytuacji 

stresu w pracy poprzez aktywne rozwiązywanie problemów. W drugiej kolejności stosowano 
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radzenie sobie z emocjami pojawiającymi się w sytuacji problemowej. Najrzadziej 

podejmowano unikanie (tabela 1).  

 

Tabela 12.1. Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy przez właścicieli małych 

przedsiębiorstw – statystyki opisowe wyników SSRS Urant, Czapiński 

Sposoby zaradcze M SD Min – maks. Przekształcenie liniowe 

M (przedział ufności) 

Zadaniowe 8,43 1,18 3 – 11 76,68 (72,74 – 80,61) 

Emocjonalne 6,93 2,82 2 – 14 46,18 (41,65 – 50,71) 

Unikania 3,06 1,64 0 – 7 33,98 (29,59 – 38,37) 

 

Największą popularnością, u ponad ¾ właścicieli, cieszyły się sposoby instrumentalne 

związane z planowaniem działania, systematycznym likwidowaniem problemów oraz 

przewidywaniem i zapobieganiem trudnościom. Spośród strategii ukierunkowanych na 

regulację stanu emocjonalnego preferowano kontrolę emocji. Natomiast ze strategii unikania 

prawie połowa ankietowanych stosowała koncentrowanie się na tu i teraz zamiast myślenia o 

przeszłości, a w dalszej kolejności odwracanie uwagi i szukanie towarzystwa w celu 

oderwania się od kłopotów.  

W kolejnym kroku zidentyfikowano style radzenia sobie z trudnościami (tabela 2).  

 

Tabela 12.2. Styl radzenia sobie ze stresem przez właścicieli małych przedsiębiorstw – 

statystyki opisowe. 

Styl zaradczy M SD Min – maks. Przekształcenie liniowe 

M (przedział ufności) 

Zadaniowy 8,34 2,19 0 – 11 75,84 (71,29 – 80,38) 

Emocjonalny 7,93 2,66 0 – 14 52,89 (48,84 – 56,94) 

Unikania 3,08 1,71 0 – 7 34,21 (29,87 – 38,55) 

 

Właściciele małych przedsiębiorstw preferowali podejście instrumentalne uzupełniane 

stylem emocjonalnym. Uwaga przedsiębiorców koncentrowała się na rozpoznaniu i 

zrozumieniu problemu, a wysiłki były ukierunkowane na zmianę istniejącej sytuacji. Sposoby 

unikania były nieliczne i rzadko podejmowane. Taki styl radzenia sobie z trudnościami można 

nazwać aktywnym.  

Sprawdzono również wpływ stylów radzenia sobie ze stresem na podejmowane 

strategie w sytuacji stresu pracy. Styl zadaniowy tylko w 9% wyjaśniał podejmowanie 

zadaniowych sposobów radzenia sobie ze stresem w pracy (β = 0,32; F = 7,75; p = 0,007). 

Natomiast styl emocjonalny warunkował aż 39% zmienności wykorzystywanych strategii 

emocjonalnych w miejscu pracy (β = 0,62; F = 41,22; p < 0,001), a styl unikania wyjaśniał 

23% wariancji stosowanych strategii z tej grupy (β = 0,49; F = 12,75; p < 0,001). 

Równocześnie zaobserwowano, że strategie emocjonalne w radzeniu sobie ze stresem pracy 

były istotnie rzadziej podejmowane niż wynikałoby to ze stylu emocjonalnego (t(67) = 3,91; 

p < 0,001). Właściciele małych przedsiębiorstw, pomimo własnych preferencji, cechowali się 

największą elastycznością w doborze strategii instrumentalnych. Kilkukrotnie większa siła 

przewidywania zachowania dotyczyła stylu emocjonalnego i unikania, które w większym 

stopniu są warunkowane cechami osobowości.  

Sposoby zastosowane do poradzenia sobie z konkretnymi stresującymi sytuacjami w 

pracy były bardzo zbliżone do oszacowanego wzoru stylu zaradczego (współczynnik 

podobieństwa profilowego Cohena rc = 0,96). Wydaje się więc, że w sytuacji umiarkowanego 

stresu konfiguracja stylów zaradczych może być predykatorem radzenia sobie ze stresem 

pracy.  
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4.2. Porównanie stylów radzenia sobie ze stresem w grupach 

Dokonano porównania stylów radzenia sobie ze stresem przedsiębiorców z 

pracownikami najemnymi, zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych i niekierowniczych 

(tabela 3).  

 

Tabela 12.3. Porównanie właścicieli i dwóch grup pracowników najemnych w zakresie stylu 

zaradczego i wypalenia zawodowego: wyniki analizy ANOVA 

Zmienne Właściciele [1] Pracownicy [2] Kierownicy [3] F (p) 

 M SD M SD M SD 

Styl zadaniowy 8,34 2,19 7,32 2,24 8,03 2,02 4,16 (0,017)* 

Styl emocjonalny 7,93 2,66 8,88 3,33 8,71 2,87 1,99 (0,14) 

Styl unikania 3,08 1,71 3,71 2,16 3,23 1,54 2,16 (0,12) 

Wyczerpanie 

emocjonalne 

16,53 9,32 17,11 11,14 16,48 10,20 0,07 (0,93) 

Depersonalizacja 6,17 4,27 4,96 4,54 5,45 4,88 1,36 (0,26) 

Osobiste 

zaangażowanie 

31,74 8,73 26,50 9,48 26,87 9,10 7,02 (0,001)** 

Legenda: RIR Tukeya *[1]:[2] p = 0,01; **[1]:[2] p = 0,002 

 

Spośród badanych zmiennych przedsiębiorcy cechowali się bardziej rozbudowanym 

stylem zadaniowym niż osoby pracujących na stanowiskach liniowych. Uwzględniając 

wartości średnie i odchylenia standardowe obliczono, że wielkość tego efektu była 

umiarkowana (d = 0,46). Równocześnie nie odnotowano różnic znamiennych statystycznie w 

tendencji do zadaniowego radzenia sobie ze stresem pomiędzy przedsiębiorcami i osobami 

piastującymi stanowiska kierownicze. Wyrazistość stylu emocjonalnego i unikania w 

badanych grupach nie osiągnęła poziomu istotnego statystycznie. Podsumowując, jedyna 

różnica dotyczyła dominacji stylu instrumentalnego u właścicieli małych przedsiębiorstw w 

porównaniu do pracowników na stanowiskach niekierowniczych.  

4.3. Style zaradcze a zespół wypalenia zawodowego 

Właściciele małych firm nie różnili się od pracowników najemnych pod względem 

nasilenia wyczerpania emocjonalnego oraz depersonalizacji. Stwierdzono, że przedsiębiorcy 

charakteryzowali się większym poczuciem osiągnięć osobistych niż zatrudnieni na 

stanowiskach liniowych (tabela 3). Biorąc pod uwagę wartości średnie i odchylenia 

standardowe obliczono, że wielkość tego efektu była umiarkowana (d = 0,58). 

W dalszych rozważaniach, z uwagi na wykorzystywane metody statystyczne, 

pominięto grupę osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (liczność podgrupy 

mniejsza niż 50). Wyniki analizy regresji zaprezentowane w tabeli 4 dowodzą, że poczucie 

stresu zawodowego było dobrym predykatorem wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji 

i osobistego zaangażowania wśród właścicieli małych przedsiębiorstw oraz pracowników nie 

pełniących funkcji kierowniczych. 
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Tabela 12.4. Wyniki regresji dla zespołu wypalenia zawodowego wśród właścicieli małych firm i pracowników najemnych 

 Wyczerpanie emocjonalne Depersonalizacja Poczucie osiągnięć osobistych 

 Właściciele Pracownicy Właściciele Pracownicy Właściciele Pracownicy 

Krok 1       

Stres zawodowy 0,57 0,63 0,41 0,52 -0,45 -0,28 

R
2
 0,32 

F(1,69) = 33,86 

0,53 

F(1,29) = 34,45 

0,16 

F(1,69) = 14,25 

0,26 

F(1,68) = 25,76 

0,19 

F(1,69) = 17,15 

0,07 

F(1,68) = 5,92 

Krok 2       

Stres zawodowy  0,53  0,40   

Unikanie  0,25  0,31   

R
2 

/ Δ R
2
  0,44 / 0,05 

F(2,66) = 27,59 

 0,34 / 0,09 

F(2,66) = 18,19 

  

Legenda: prezentowane wyniki istotne statystycznie p < 0,05 
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Radzenie sobie poprzez unikanie było częściowym mediatorem w relacji stres 

zawodowy – wyczerpanie emocjonalne wyłącznie wśród osób pracujących na stanowiskach 

liniowych. W drugim kroku analizy, współczynnik β dla stresu zawodowego został 

zredukowany, ale w dalszym ciągu był istotny statystycznie. Pośredni wpływ unikania 

potwierdzono za pomocą testu Sobel (z = 2,43; p = 0,015). Wielkość efektu wyniosła 0,07. 

Podobne wyniki uzyskano dla depersonalizacji. Tak jak w przypadku wyczerpania 

emocjonalnego potwierdzono częściową mediację sposobów unikania w relacji stres 

zawodowy – depersonalizacja tylko w grupie podwładnych. Za pomocą testu Sobel 

potwierdzono uzyskany wynik (z = 2,51; p = 0,012), ale wielkość efektu była mała (0,03). 

5. Dyskusja 

Zgodnie z oczekiwaniem, w sytuacjach zawodowych przedsiębiorcy preferowali 

stosowanie strategii zadaniowych uzupełnianych emocjonalnymi, z bardzo ograniczonym 

wykorzystywaniem strategii unikania. Najczęściej podejmowano aktywne rozwiązywanie 

problemów oraz planowanie działania (sposoby instrumentalne) i samokontrolę emocji 

(sposoby pasywne). Uzyskany profil zaradczy był zgodny z oczekiwanym w sytuacji 

umiarkowanego natężenia stresu zawodowego.  

Tendencja do podejmowania instrumentalnego radzenia sobie w kontekście pracy 

sprzyjała rozwiązywaniu pojawiających się problemów i wzmagała poczucie panowania nad 

zdarzeniami (Baker, O’Brien, Salahuddin, 2007; Kitaoka-Higashiguchi in., 2003). 

Wieloznaczność roli, zwłaszcza narzucana przez otocznie zewnętrzne, w którym funkcjonują 

przedsiębiorstwa, może być w ten sposób zredukowana (Harris, Saltstone, Fraboni, 1999; 

Wasilczuk, 2005). Bariery zewnętrzne rzadko są postrzegane przez pracowników najemnych. 

Interesuje ich bardziej treść pracy, a jej kontekst ograniczony jest wyłącznie do granic 

funkcjonowania wewnątrz organizacji. Potwierdza to fakt, iż w wielu narzędziach do pomiaru 

stresu zawodowego, te aspekty w ogóle nie są uwzględniane.  

Spośród strategii emocjonalnych preferowano kontrolę emocji. We wcześniejszych 

badaniach stwierdzono, że ten sposób radzenia jest częsty wśród mężczyzn (Haynes, Love, 

2004). Nie oznacza to, że właściciele małych firm reagują na trudności „po męsku”. Ale jak 

tłumaczono, na eksponowanych stanowiskach oczekuje się od zarządzających opanowania 

własnych emocji. W związku z tym, należy przypuszczać, iż jest to zjawisko związane z 

pozycją zajmowaną w firmie. Warto przypomnieć, że samokontrola emocji była efektywnym 

sposobem radzenia sobie w pracy (Penley, Tomala, Wiebe, 2002). 

Style radzenia sobie ze stresem okazały się zadowalającym predykatorem zachowań 

zaradczych w sytuacji stresu w pracy. Wzór stylu zaradczego i konfiguracja strategii 

stosowanych w sytuacjach związanych z pracą były prawie identyczne. Wydaje się więc, że w 

sytuacji umiarkowanego stresu konfiguracja stylów zaradczych może dobrze odzwierciedlać 

kierunek i zakres radzenia sobie ze stresem pracy (Carver, Scheier, 1994). Zidentyfikowany 

wzór radzenia sobie z trudnościami można nazwać aktywnym. Jest więc prawdopodobne, że 

przedsiębiorcy w ocenie sytuacji częściej traktowali ją jako wyzwanie niż zagrożenie czy 

stratę.  

Również dla poszczególnych stylów radzenia sobie odnotowano istotną statystycznie 

zdolność wyjaśniania radzenia sobie ze stresem zawodowym. Właściciele małych 

przedsiębiorstw, pomimo własnych preferencji, cechowali się największą elastycznością w 

doborze strategii instrumentalnych. Radzenie sobie zadaniowe mogło bardziej zależeć od 

wymagań zewnętrznych, niż od cech osobowości, jak to jest w przypadku stylu 

emocjonalnego i unikania (Carver, Scheier, 1994). Zgodnie z poglądami Knighta (za 

Gruszecki, 1994) aktywność w warunkach niepewności jest utożsamiana z 
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przedsiębiorczością. Widocznym jest, że kontekst sytuacyjny może mieć priorytetowe 

znacznie.  

Badani przedsiębiorcy charakteryzowali się większą skłonnością do instrumentalnego 

radzenia sobie w porównaniu do pracowników najemnych zatrudnionych na stanowiskach 

liniowych. Nie potwierdzono, że właściciele małych firm stosują mniej strategii unikania niż 

pracownicy najemni. W tej próbie przedsiębiorcy cechowali się bardziej rozbudowanym 

stylem zadaniowym niż szeregowi pracownicy. Natomiast w tym zakresie nie różnili się od 

kierowników. Na pierwszy plan należy wysunąć rolę menedżera. Zachowania przedsiębiorcze 

to poszukiwane możliwości i wyzwań (Schindehutte, Morris, Allen, 2006). Jak wskazywano 

w definicjach, właściciel małej firmy zarządza nią w celu realizacji własnych interesów oraz 

by firma rozwijała się (Carland i wsp. 1984). Ustawienie przywództwa jako najważniejszej 

cechy przedsiębiorczości w wprowadzeniu małej firmy wyjaśnia brak istotnych różnic w 

radzeniu sobie ze stresem zawodowym wśród kadry menedżerskiej, zarówno w firmie 

własnej, jak i w pracy najemnej (Gruszecki, 1994; Piasecki, 2001). Wydaje się, że świadome, 

rzeczowe i solidne podejście do zarządzania, zwłaszcza swoją własnością, sprzyja 

podejmowaniu instrumentalnych sposobów zaradczych. W badaniu przeprowadzonym przez 

Perry, Penney i Witt (2008) zauważono, że sumienność, jako cecha osobowości, decydowała 

o skutecznym radze niu sobie ze stresem przez osoby samozatrudniające się. Choć z drugiej 

strony można też przypuszczać, iż osoby chętniej podejmujące instrumentalne radzenie sobie 

ze stresem, śmielej podejmą wyzwanie, które wynika z realizowania funkcji zarządcy.  

Odczuwany stres zawodowy był dobrym predykatorem wszystkich komponentów 

zespołu wypalenia zawodowego bez względu na pozycję w firmie i formę zatrudnienia. Jest 

to całkowicie zgodne z koncepcją zaproponowaną przez Maslach (2000). Zespół wypalenia 

zawodowego jest konsekwencją chronicznie utrzymującego się stresu w pracy. Jest to 

warunek konieczny do jego wystąpienia.  

Zdaniem Lazarusa (1993b) radzenie sobie jest mediatorem emocjonalnych 

konsekwencji stresu. To podejmowane sposoby zaradcze powodują dynamiczne zmiany 

podczas trwania zmagania się ze stresującym zdarzeniem, sprzyjają zmianom z negatywnego 

stanu emocjonalnego na mniej przykry lub pozytywny albo, jak konfrontacja czy 

dystansowanie, nasilają dystres. Zgodnie z przewidywaniami instrumentalny styl zaradczy, 

choć był chętnie stosowany, to nie miał znaczenia dla nasilenia zespołu wypalenia 

zawodowego. Podobnego zdania są też inni autorzy (Baker, O’Brien i Salahuddin, 2007; 

Chen, Cunradi, 2008). 

Spośród stylów zaradczych unikanie częściowo odgrywało pośrednią rolę w 

kształtowaniu relacji pomiędzy stresem pracy a wyczerpaniem emocjonalnym oraz 

depersonalizacją wyłącznie wśród osób pracujących na stanowiskach liniowych. Stosowanie 

sposobów ucieczki i unikania nasilało negatywne konsekwencje stresu zawodowego. 

Podobnie wnioski wysunięto w innych badaniach (Chen, Cunradi, 2008; Torkelson, 

Muhonen, 2004). W niniejszym badaniu nie potwierdzono wyników Shimazu i Kosugi (203), 

którzy twierdzili, że dominacja podejścia zadaniowego w połączeniu z unikaniem może 

powodować korzystne efekty.  

Powyższa zależność nie wystąpiła wśród badanych właścicieli małych firm. Wydaje 

się, że ponownie kontekst sytuacyjny i osobiste zaangażowanie, większe niż u szeregowych 

pracowników, były tu najważniejsze. Warto podkreślić, że odpowiedzialność wraz z 

koniecznością podejmowania strategicznych decyzji, z jednej strony jest źródłem stresu, z 

drugiej, może zmuszać do ograniczania własnych preferencji.  

Przeprowadzone badania wskazują, że w sytuacji stresu zawodowego najczęściej 

podejmowane jest zadaniowe radzenie sobie. Szczególnie jest to widoczne wśród właścicieli 

małych firm w porównaniu do zatrudnionych na stanowiskach podległych. W tej grupie 

badanych styl radzenia sobie ze stresem w dostatecznym stopniu pozwalał na wyjaśnienie 
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zachowań w kontekście pracy. Podejście zadaniowe nie miało znaczenia dla konsekwencji 

stresu, a styl unikania był częściowym mediatorem pomiędzy stresem a wyczerpaniem 

emocjonalnym oraz depersonalizacją wyłącznie wśród zatrudnionych na stanowiskach 

liniowych. Autorka pracy, pomimo ograniczeń jakie niesie z sobą badanie porównawcze, 

przychyla się do wniosku, że priorytetowe znaczenie miał czynnik sytuacyjny wraz z 

osobistym zaangażowaniem. Przedsiębiorczość jawi się więc jako dążenie do sprawnego 

zarządzania i utrzymania firmy na rynku. Aktywność w postaci instrumentalnego radzenia 

sobie może więc sprzyjać redukcji wieloznaczności środowiska, w której prowadzona jest 

działalność, oraz wzrostowi kontroli nad zdarzeniami. I właśnie ona oraz poszukiwanie 

nowych wyzwań pozwalają, by właścicieli małych firm uznać za przedsiębiorców. 

Umiejętność dostosowania się do realiów gospodarki rynkowej i pokonywanie barier, mimo 

własnych ograniczeń, jest więc podstawą przedsiębiorczości. 
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