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Rola pozytywnych i negatywnych stanów 
afektywnych w procesie radzenia sobie 
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Celem badań było wskazanie mechanizmów działania emocji negatyw
nych i nadziei podczas transakcji stresowej. Testowano wpływ tych sta
nów afektywnych na liczbę objawów depresji poprzez strategie zarad
cze. Badaniami objęto 173 osoby w wieku 27-67 lat (M  = 52,92; 
SD = 7,153). Pomiaru zmiennych dokonano trzykrotnie: kilka dni po 
zawale serca, a następnie miesiąc i sześć miesięcy później. Zastosowa
no Kwestionariusz PANAS, Kwestionariusz Ja i Choroba, Kwestiona
riusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS-S) oraz Inwentarz 
Objawów Depresyjnych Becka. Negatywne emocje (t1) motywowały do 
zadaniowych i zorientowanych na emocje form radzenia sobie ze stre
sem i poprzez te aktywności wpływały na liczbę objawów depresji. Na
dzieja (t2) stanowiła predyktor instrumentalnego radzenia sobie oraz 
pośrednio -  poprzez ograniczanie strategii zorientowanych na emocje
-  wpływała na lepszą ocenę zdrowia psychicznego.
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Wprowadzenie

Zawal mięśnia sercowego i związana z nim rekonwalescencja -  jak każda sytuacja 
choroby -  stanowią naturalną sytuację trudną i uważane są za silne źródło stresu. 
Wymagają zatem podejmowania takich aktywności i działań, które skutecznie zmi
nimalizują napięcie w efekcie przezwyciężenia czy rozwiązania tej trudnej dla pod
miotu sytuacji. Te stale zmieniające się w czasie wysiłki i starania jednostki, po
dejmowane zarówno w sferze poznawczej, jak też behawioralnej, określa się 
mianem radzenia sobie ze stresem (coping; za: Heszen-Niejodek, 2000). Powyższa 
definicja radzenia sobie pochodzi z najpopularniejszej teorii stresu i radzenia sobie 
z nim R. Lazarusa (1993a). Stres definiowany jest tu  jako „określona relacja pomię
dzy osobą a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub prze
kraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi" (Lazarus, Folkman, 1984, 
s. 19; tłum. za: Heszen-Niejodek, 2000, s. 470). Stresujący charakter danej trans
akcji określają dwa podstawowe procesy: ocena poznawcza i radzenie sobie. Zgod
nie z teorią, poznawcza ocena sytuacji poprzedza w czasie podejmowanie wysiłków 
zaradczych przez podmiot. Przebieg aktywności zaradczej jest zatem działaniem 
celowym, zależy od kontekstu sytuacyjnego, a także cechuje go stadialność i dyna
mika -  ma procesualny charakter (Lazarus, 1993a). Według autora teorii radzenie 
sobie ze stresem spełnia dwie funkcje: zorientowaną na problem -  służącą rozwią
zaniu sytuacji trudnej oraz zorientowaną na emocje -  służącą zmniejszeniu napię
cia emocjonalnego. Rezultaty procesu radzenia sobie, obejmujące dobrostan psy
chiczny jednostki, jej poziom zdrowia somatycznego oraz funkcjonowania 
społecznego, uważane są za wskaźniki efektywności radzenia sobie i świadczą
o przystosowaniu podmiotu do wydarzenia krytycznego (tamże).

Z sytuacją trudną i procesem radzenia sobie nierozerwalnie związane są emo
cje. Zjawiska afektywne stały się nawet centralnym punktem zainteresowań 
w ostatnich pracach Lazarusa (1991, 1993b). Pomimo akcentowania stanów emo
cjonalnych towarzyszących transakcji stresowej, Lazarus pozostał wierny poznaw
czemu podejściu w psychologii (emocje wypływają z oceny poznawczej). Wnikliwa 
analiza prac Lazarusa wskazuje, iż w procesie radzenia sobie ze stresem mamy do 
czynienia z dwoma rodzajami emocji, występującymi w różnym czasie. Emocje po
jawiają się na etapie percepcji sytuacji jako odzwierciedlenie oceny poznawczej, 
jednak ich funkcja motywująca i pobudzająca do aktywności zaradczej nie jest 
przez Lazarusa jasno i precyzyjnie określona (co najprawdopodobniej wynikało 
z determinizmu poznawczego tego autora). Z drugiej strony, emocje jawią się jako 
rezultat radzenia sobie, a nie odwrotnie (radzenie sobie jest wszakże procesem ce
lowym, a nie reaktywnym) i uważane są za wskaźnik jego efektywności. To ujęcie 
zjawisk emocjonalnych wydaje się bliższe Lazarusowi. Zarówno on sam, jak i jego 
kontynuatorzy koncentrują się zazwyczaj na emocjonalnych rezultatach procesu 
radzenia sobie ze stresem.
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Najczęstszą próbą weryfikacji związków pomiędzy radzeniem sobie a wskaźni
kami zdrowia psychicznego i somatycznego jednostki jest poszukiwanie konstruk
tywnych i niekonstruktywnych sposobów zaradczych. Przegląd badań nad tymi 
zależnościami pozwala wnioskować, iż strategie skoncentrowane na zadaniu są 
bardziej adaptacyjne w porównaniu ze strategiami skoncentrowanymi na emocjach 
czy unikaniu (Aldwin, Revenson, 1987; Higgins, Endler, 1995), choć pojawiają się 
również doniesienia o korzystnych rezultatach radzenia sobie poprzez unikanie, 
m.in. wśród mężczyzn po zawale serca (Bennett, Connell, 1999) oraz poprzez kon
centrację na emocjach (za: Aldwin, Revenson, 1987). W ramach tego drugiego spo
sobu m.in. ekspresja emocji przynosi pomyślne skutki, czego dowodem są ekspe
rymenty polegające na autonarracji stresujących wydarzeń i związanych z nimi 
przeżyć (por. Pennebaker, Kiecolt-Glaser, Glaser, 1988; Stone, Smyth, Kaelle, Hu
rewitz, 2000). Wydaje się zatem, że efektywne radzenie sobie to radzenie sobie 
elastyczne, łączące różne strategie, spełniające obie funkcje: rozwiązywania pro
blemów i opanowania emocji. Rezultaty badań prowadzonych wśród osób radzą
cych sobie z zawałem serca wskazały na wagę dopasowania aktywności zaradczej 
podmiotu do fazy choroby, i tak strategie unikowe i zorientowane na emocje oka
zały się efektywniejsze w pierwszym etapie choroby (bezpośrednio po zawale ser
ca), natomiast strategie konfrontacyjne -  w dalszym okresie rekonwalescencji, tj. 
w okresie poszpitalnym (Elderen, Maes, Dusseldorp, 1999; Gwozdecka, 2000).

Najczęstszą reakcją pacjentów po zawale serca jest doświadczanie negatywnych 
emocji czy nawet objawów depresji. Uważa się, że depresja stanowi istotny czyn
nik ryzyka śmiertelności po zawale serca (Frasure-Smith, Lesperance, Talajic, 
1995) i prawdopodobnie dlatego jest ona najczęściej ocenianym wskaźnikiem zdro
wia psychicznego w tej grupie pacjentów. Wyniki badań wskazują, że podejmowa
nie strategii konfrontacyjnych miesiąc po incydencie kardiologicznym skutkuje 
mniejszą liczbą objawów depresji cztery miesiące później (Boersma, Maes, Elde
ren, 2005). Korespondujące z powyższymi rezultaty uzyskano również w grupie 
pacjentów kardiologicznych badanych dwukrotnie w odstępie czterech lat (Hola- 
han, Moos, Holahan, Brennan, 1997). W polskich, longitudinalnych badaniach 
mężczyzn przebywających na rehabilitacji po pierwszym zawale serca poziom de
presji związany był z dwoma formami radzenia sobie: koncentracją na emocjach 
negatywnych -  pozytywnie skorelowaną z liczbą objawów depresji -  oraz odwra
caniem uwagi od choroby, wiążącym się z niskim poziomem depresji (Włodarczyk, 
Wrześniewski, 2004).

Wielu pacjentów potrzebuje pomocy psychologicznej w radzeniu sobie po prze
bytym zawale. Stąd konieczność poszukiwania skutecznych metod leczenia i pomo
cy w procesie zdrowienia i przystosowania psychospołecznego. Poszukując takich 
metod, skłaniamy się ku identyfikacji skutecznych działań zaradczych i czynników, 
dzięki którym ludzie zachowują zdrowie pomimo niekorzystnych okoliczności i do
świadczeń. Jednym z takich czynników jest doświadczanie pozytywnych emocji,
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a wśród nich m.in. nadziei. Badania empiryczne wskazują na znaczenie nadziei dla 
jakości życia pacjentów kardiologicznych (Evangelista, Doering, Dracup, Vassilakis, 
Konashihawa, 2003) oraz jej związek z lepszą adaptacją do choroby (Rustoen, Ho
wie, Edismo, Moum, 2005). Ponadto, nadzieja dodatnio koreluje z liczbą stosowa
nych strategii, zarówno poznawczych, jak też behawioralnych (Drack-Zahavy, So- 
meck, 2002).

Przytoczyć można wiele doniesień empirycznych wskazujących na związek 
emocji z poziomem zdrowia. Przedmiotem prezentowanych badań było nie tyle 
sprawdzenie, czy takie oddziaływanie zachodzi, ile poszukiwanie jego mechani
zmu. Postawiono hipotezę, że czynnikiem, poprzez który procesy afektywne wpły
wają na zdrowie, są strategie radzenia sobie ze stresem. Przesłanką do takiego 
wnioskowania były pewne założenia dotyczące natury emocji. Pierwsza opierała 
się na dowodach na współwystępowanie ocen poznawczych i emocjonalnych pod
czas wartościowania rzeczywistości (por. Herzyk-Borkowska, 2002; Kolańczyk, Fi- 
la-Jankowska, Pawłowska-Fusiara, Sterczyńska, 2004). Druga dotyczyła wpisanej 
w definicję emocji jej motywacyjnej funkcji, wiążącej stany emocjonalne z gotowo
ścią do realizacji działań i uruchamianiem programu aktywności i zachowań jed
nostki (por. Ekman, Davidson, 1999). Powyższe założenia stoją w sprzeczności 
z poglądami Lazarusa, który przypisywał emocjom rolę wynikową w pojedynczym 
akcie procesu radzenia sobie. Rezultaty badań empirycznych nad stresem i radze
niem sobie wskazują z kolei, że dużo ciekawsze wyniki, dające pełniejszy obraz za
leżności, przynosi analizowanie dwustronnych zależności, w których emocje poja
wiają się również w roli zmiennej niezależnej (por. Carver, Scheier, 1994; 
Fredrickson, Joiner, 2002; Gwozdecka, 2000; Heszen-Niejodek, 2002). Postano
wiono zweryfikować relacje pomiędzy głównymi składowymi procesu radzenia so
bie. Emocje potraktowano jako wyznaczniki aktywności zaradczej podmiotu w sy
tuacji zawału serca. Wskaźnikiem efektywności tegoż radzenia sobie był pomiar 
subiektywnego zdrowia psychicznego -  liczby objawów depresji -  dokonany pół ro
ku po incydencie kardiologicznym. Celem badań była analiza motywującej funkcji 
emocji negatywnych i nadziei w sytuacji zawału serca, a w szczególności wskaza
nie mechanizmów ich działania. Ten drugi aspekt, dotyczący bezpośrednich i po
średnich oddziaływań emocji na zdrowie, eksplorowano testując strategie zarad
cze w roli mediatora tych zależności.

Analizowanie sytuacji trudnej w kontekście pozytywnych stanów afektywnych 
jest stosunkowo nowym trendem w psychologii stresu. Na mocy danych wskazu
jących na niezależność emocji o przeciwnych Walencjach oraz ich różną funkcję 
i mechanizmy działania w procesie zdrowienia i zmagania się z trudnościami (por. 
Fredrickson, Joiner, 2002; Ryff, Singer, 2005) spodziewano się odmiennego me
chanizmu wpływu emocji negatywnych i nadziei na zdrowie.
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Metoda

W badaniach wzięły udział 173 osoby1, kobiety (n = 52) i mężczyźni (n = 121), 
w wieku 27-67 lat (M = 52,92; SD = 7,153) po pierwszym, niepowikłanym zawa
le mięśnia sercowego. W przeważającej liczbie badani pozostawali w stałych 
związkach (85,6%) oraz mieli potomstwo (93,6%). 55% respondentów posiadało 
wykształcenie średnie lub wyższe, a nieco ponad połowa (52,6%) była czynna za
wodowo przed incydentem kardiologicznym.

Zastosowano podłużną procedurę badawczą z trzykrotnym pomiarem zmien
nych, uwzględniającą fazy procesu leczenia po zawale serca: okres szpitalny oraz 
poszpitalny bliższy i dalszy. Pierwszego pomiaru dokonano możliwie jak najszyb
ciej, średnio w 5. dobie po zawale. Etap drugi miał miejsce miesiąc po pierwszej 
ewaluacji, a trzeci pół roku później. Udział w badaniach był dobrowolny, uczestni
cy informowani byli o podłużnej procedurze badania i możliwości wycofania na 
każdym z jej etapów.

Do pomiaru zmiennych wykorzystano2:

1. Kwestionariusz PANAS Watsona, Clark i Tellegen (1988) w polskiej adaptacji 
P. Brzozowskiego (1995) do pomiaru emocji negatywnych jako stanu. Narzędzie 
zbudowane jest 30 itemów, z których połowa odnosi się do emocji negatyw
nych3. Każda pozycja testowa oceniana jest przez badanego na 5-stopniowej 
skali nasilenia danej emocji w chwili badania. Współczynnik rzetelności a  Cron- 
bacha dla podskali emocji negatywnych wyniósł 0,95; 0,96; 0,97, odpowiednio 
w I, II i III etapie badania.

2. Kwestionariusz Ja i Choroba Heszen i Kwissy do pomiaru nadziei w sytuacji 
choroby. Narzędzie składa się z 10 zdań twierdzących z przyporządkowaną każ
demu twierdzeniu 5-stopniową skalą szacunkową, wyrażającą stosunek bada
nego do danego twierdzenia. Współczynniki rzetelności a  Cronbacha w kolej
nych etapach badania wyniosły: 0,73; 0,78; 0,83.

3. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych w wersji sytuacyjnej 
(CISS-S) Endlera i Parkera (1994) w polskiej adaptacji K. Wrześniewskiego

1 Wyjściowa próba liczyła 200 osób i zmniejszyła się w II etapie badań do 180 osób, a w III do 173. 
Wskaźnik efektywności uzyskania danych wyniósł 86,5%, co pozwala wnioskować o losowych cha
rakterze zmniejszania się wielkości próby.

2 Z uwagi na specyfikę próby dla wszystkich narzędzi wykonano analizy czynnikowe celem określenia 
ich trafności teoretycznej. Otrzymane rezultaty różniły się nieznacznie od wyników uzyskanych 
przez autorów kwestionariuszy, dlatego w analizach wykorzystano wskaźniki zbudowane na podsta
wie własnych rezultatów.

3 Kwestionariusz PANAS posiada również podskalę emocji pozytywnych. Z uwagi na  fakt, że itemy te 
opisują jedynie energetyczny aspekt pozytywnego pobudzenia afektywnego, zdecydowano o ich wy
łączeniu z analiz.
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(2002) do oceny strategii: zorientowanych na zadanie, emocje i unikanie. Na
rzędzie skala się z 21 pozycji testowych ocenianych na 5-stopniowej skali sza
cunkowej. Każda pozycja adresowana jest do jednego sposobu radzenia sobie. 
Współczynniki rzetelności α Cronbacha w kolejnych etapach badania wyniosły: 
dla strategii zorientowanych na zadanie: 0,77; 0,79; 0,75; na emocje: 0,81; 
0,77; 0,81 i na unikanie: 0,70; 0,67; 0,65. Z uwagi na niezadowalające parame
try ostatniej podskali zdecydowano o jej wyłączeniu z dalszych analiz.

4. Inwentarz Objawów Depresyjnych Becka BDI (Parnowski, Jernajczyk, 1977) do 
samooceny liczby objawów depresji (α = 0,87; 0,86; 0,89 w kolejnych etapach 
pomiaru).

Kontroli poddano również wiele zmiennych związanych z zawałem i procesem 
leczenia.

Analizy danych dokonano za pomocą pakietu statystycznego SPSS (wersja 12.0) 
oraz AMOS (wersja 5.0).

Wyniki

W tabeli 1. zestawiono średnie i odchylenia standardowe dla emocji negatywnych 
(NE), nadziei (HOPE), strategii zorientowanych na zadanie (CIS ZD) i na emocje 
(CIS_EM) oraz liczby objawów depresji (BDI) badanych w trzech pomiarach po 
zawale serca. Celem porównania zmiennych w czasie przeprowadzono analizę wa
riancji w modelu jednozmiennowym (por. tabela 1.). W toku analiz post hoc (z ko
rektą dla porównań wielokrotnych Bonferroniego) zaobserwowano systematyczny 
spadek natężenia negatywnych emocji w czasie. Poziom poczucia nadziei oraz stra
tegii ukierunkowanych na problem nie różnił się istotnie w etapie I i II, ale pół ro
ku po incydencie kardiologicznym nastąpił spadek zarówno w zakresie nadziei, jak 
i instrumentalnego radzenia sobie. W stosunku do strategii ukierunkowanych na 
emocje oraz liczby objawów depresji odnotowano istotną różnicę pomiędzy okre
sem hospitalizacji a okresem poszpitalnym. Miesiąc po zawale serca raportowana 
przez badanych liczba objawów depresji oraz częstość podejmowania aktywności 
skierowanej na regulację nastroju się zmniejszyły.
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Tabela 1. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji z powtarzanym pomiarem u osób po 
zawale serca w trzech etapach badania (n = 173)

I etap 
5. doba 

po zawale 
M±SD

II etap 
miesiąc 

po zawale 
M±SD

III etap 
6 miesięcy 
po zawale 

M±SD

F (2, 344) P

Negatywne 
emocje (NE) 41,21±13,58 36,86"± 13,93 33,90*±14,83 26,411 < 0,001
Nadzieja
(HOPE) 27,52±4,93 27,32±5,05 26,34*±5,99 4,723 0,009
Strategie zoriento
wane na zadanie 
(CIS_ZD) 27,49±5,35 26,88±5,50 25,70*±5,50 9,724 < 0,001
Strategie zoriento
wane na emocje 
(CIS_EM) 18,00±6,28 15,95*±5,82 15,69±6,10 19,270 < 0,001
Liczba objawów 
depresji (BDI) 10,12±8,23 8,35*±7,04 7,71±7,58 15,904 < 0,001

* oznaczono średnie, w stosunku do których odnotowano istotną różnicę w porównaniu 
z pomiarem wcześniejszym.

W kolejnym kroku zidentyfikowano mechanizmy działania emocji negatywnych, 
nadziei i strategii radzenia sobie oraz ich związki ze wskaźnikami zdrowia w sytu
acji zawału serca. W tym celu zbudowano szereg modeli mediacyjnych, do testowa
nia których wykorzystano metodę bootstrappingu (por. Preacher, Hayes, 2007). Za
letą tej metody jest możliwość jednoczesnego testowania kilku potencjalnych 
mediatorów, a jej istotą jest generowanie większej liczby prób o takiej samej wiel
kości jak próba wyjściowa poprzez losowanie ze zwracaniem. Dla każdej tak utwo
rzonej próby określa się następnie przedział, w którym z określonym prawdopodo
bieństwem znajduje się wartość danego param etru w populacji. Poniżej 
zaprezentowano wybrane wyniki analiz modeli podłużnych4 osobno dla emocji ne
gatywnych oraz nadziei (współczynniki korelacji pomiędzy emocjami negatywnymi 
a nadzieją we wszystkich pomiarach okazały się nieistotne).

4 Prezentowane zależności mają charakter jedynie quasi-dedukcyjny. Szacowanie całkowitego efektu 
pośredniego opiera się na analizie regresji danych. Modele podłużne spełniają jednak warunek 
wnioskowania przyczynowego, mianowicie następstwo zmiennych w czasie.
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Model mediacyjny dla emocji negatywnych

W pierwszej kolejności zbadano wpływ negatywnych emocji doświadczanych bez
pośrednio po zawale serca na wskaźnik subiektywnego zdrowia psychicznego pół 
roku późnej (por. rycina 1. i tabela 2.).

Rycina 1. Model mediacyjny dla strategii radzenia sobie w związku emocji negatywnych (t1) 
i liczby objawów depresji (t3) -  wyniki standaryzowane.

Tabela 2. Wartości efektów bezpośrednich i pośrednich w relacji negatywne emocje (t1) 
a liczba objawów depresji (t3) -  wyniki standaryzowane (n = 173).

Efekt bezpośredni Wartość
oszacowania

Percentyle bootstrappu 
95% Cl P

niskie wysokie

NA_1 -> BDI_ 3 
CISS_zd_l -> BDI_3 
CISS_zd_3 -> BDI _3 
CISS_em_l -> BDI_3 
CISS_em_3 -4 BDI _3

0,053
0,028

-0,146
0,121
0,479

-0,070
-0,095
-0,272
-0,021
0,362

0,174
0,158

-0,018
0,247
0,602

0,488
0,718
0,059
0,167
0,001

Efekt pośredni
NA_1 -> BDI_3 
CISS_zd_l -> BDI _3 
CISS_em_1 -> BDI_3

0,257
-0,074

0,202

0,173
-0,147

0,188

0,344
-0,013
0,446

0,001
0,048
0,001

Objaśnienia: Cyfry przy zmiennych oznaczają etap badania: 1 -  kilka dni po zawale; 3 -  pól 
roku po zawale serca.
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Rezultaty testowań wskazały, iż emocje negatywne, doświadczane przez re
spondentów bezpośrednio po zawale serca, wpływały na raportowaną przez nich 
liczbę objawów depresji pół roku później jedynie w sposób pośredni. Zmiennymi 
pośredniczącymi tej relacji były strategie zorientowane na emocje i na zadanie (po
ziom tendencji). Doświadczanie negatywnych emocji aktywizowało podmiot do in
strumentalnego radzenia sobie oraz do koncentracji na emocjach zarówno w I, jak
i III etapie badań i tą  drogą wpływało na liczbę objawów depresji pół roku po za
wale. Wpływ tych dwóch sposobów radzenia sobie był jednak konkurencyjny. O ile 
rezultaty negatywnej emocjonalnej oceny sytuacji i podejmowanych w związku 
z tym strategii nastawionych na regulację nastroju wzmacniały natężenie objawów 
depresji, o tyle wpływ radzenia sobie instrumentalnego na zdrowie psychiczne był 
przeciwny, prozdrowotny.

W kolejnym kroku zbadano mediacyjną funkcję strategii w okresie poszpital
nym, tj. pomiędzy liczbą negatywnych emocji raportowaną przez badanych miesiąc 
po zawale serca a liczbą objawów depresji pół roku po tym wydarzeniu. Tym ra
zem negatywne emocje pozostawały w relacji bezpośredniej ( β= 0,160; 
p  = 0,038) i pośredniej (β  = 0,256; p  < 0,001) z liczbą objawów depresji, przy 
czym efekt mediacyjny okazał się silniejszy. Oba efekty przyjmowały dodatnie zna
ki: im więcej negatywnych uczuć przeżywali badani miesiąc po zawale, tym więcej 
objawów depresyjnych raportowali pięć miesięcy później. Wystąpiła tu  mediacja 
częściowa poprzez strategie zorientowane na emocje w II i III pomiarze. Nie za
znaczyły się natomiast wpływy poprzez radzenie sobie instrumentalne, chociaż 
bezpośredni efekt negatywnych emocji na podejmowanie strategii zorientowanych 
na zadanie (CIS_ZD_2: β =  0,149; p  = 0,056; CIS_ZD_3: β = 0,131; p  = 0,052) 
utrzymywał się na poziomie tendencji.

Model mediacyjny dla poczucia nadziei

Identyczne testowania przeprowadzono w stosunku do poczucia nadziei. W pierw
szej kolejności zbadano funkcję nadziei będącej bezpośrednią reakcją na zawał ser
ca (czas t1). Zmienna ta nie wpływała ani w sposób bezpośredni (β = -0,066; 
p  = 0,330), ani pośredni (β = -0,073; p  = 0,134) na liczbę objawów depresji 
w okresie poszpitalnym późnym (czas t3). Analizę przeprowadzono zatem biorąc 
pod uwagę nadzieję doświadczaną miesiąc po zawale oraz wskaźnik zdrowia psy
chicznego oceniany pięć miesięcy później (por. rycina 2. i tabela 3.).
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Rycina 2. Model mediacyjny dla strategii radzenia sobie w związku nadziei (t2) i liczby ob
jawów depresji (t3) -  wyniki standaryzowane.

Tabela 3. Wartości efektów bezpośrednich i pośrednich w relacji nadzieja (t2) a liczba ob
jawów depresji (t3) -  wyniki standaryzowane (n = 173).

Efekt bezpośredni Wartość
oszacowania

Percentyle bootstrappu 
95% Cl P

niskie wysokie

HOPE_2 —> BDI_3 -0,092 -0,205 0,013 0,146
CISS_zd_2 -> BDI_3 0,015 -0,107 0,140 0,859
CISS_zd_3 —> BDI_3 -0,089 -0,212 0,036 0,248
CISS_em_2 -> BDI _3 0,255 0,113 0,393 0,001
CISS_em_3 -> BDI _3 0,369 0,231 0,508 0,001
Efekt pośredni
HOPE_2 —> BDI_3 -0,093 -0,177 -0,015 0,046
CISS_zd_2 —> BDI_3 -0,046 -0,0117 0,015 0,208
CISS_em_2 -> B DI _3 0,257 0,160 0,366 0,001

Objaśnienia: Cyfry przy zmiennych oznaczają etap badania: 2 -  miesiąc po zawale; 3 -  pól 
roku po zawale serca.

Doświadczanie nadziei miesiąc po zawale bezpośrednio nie wpływało na liczbę 
objawów depresji pięć miesięcy później. Związek nadziei z lepszą oceną zdrowia 
psychicznego (ujemna wartość oszacowania) odbywał się w drodze mediacji. 
Zmiennymi pośredniczącymi tej relacji były strategie zorientowane na emocje. Im
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silniejsze poczucie nadziei towarzyszyło badanym miesiąc po zawale serca, tym 
w mniejszym stopniu podejmowali oni zachowania skierowane na regulację na
stroju w czasie zarówno t2 tak też t3. Co prawda strategie ukierunkowane na emo
cje nadal wzmacniały depresyjny nastrój respondentów, jednak ich wpływ na wskaź
nik BDI był słabszy (wartości ścieżek: 0,26; 0,37), niż w przypadku generowania tych 
zachowań przez emocje negatywne (wartość ścieżki: 0,48; por. rycinę 1 i 2). Upraw
nione wydaje się zatem stwierdzenie, że nadzieja przeżywana miesiąc po tragicz
nej sytuacji zachorowania osłabiała wzmacniający wpływ strategii zorientowanych 
na emocje na natężenie objawów depresji pięć miesięcy później.

Analizowano również istnienie moderatorów otrzymanych zależności (wzięto 
pod uwagę wszystkie kontrolowane zmienne). Jedynie płeć respondentów okazała 
się istotnym kowariantem zależności zaprezentowanych na rycinie 2. W grupie 
mężczyzn nie stwierdzono odchyleń od modelu reprezentatywnego dla całej grupy 
badawczej. U kobiet natomiast wpływy poczucia nadziei okazały się nieistotne5 
(wartości efektów bezpośrednich nadziei w stosunku do: CIS_ZD_2: β = 0,130; 
p = 0,383; CIS_ZD_3: β = 0,002; p = 0,953; CIS_EM_2: β = -0,145; p  = 0,314; 
CIS EM 3: β = -0,082; p  = 0,468; BDI 3: β =  -0,092; p  = 0,406).

Dyskusja wyników

Głównym celem niniejszej pracy było sprawdzenie motywującej funkcji emocji ne
gatywnych i nadziei po zawale serca oraz poszukiwanie mechanizmów ich działa
nia. Analizowano bezpośredni i pośredni wpływ stanów afektywnych na wskaźnik 
subiektywnego zdrowia psychicznego w perspektywie podłużnej. Otrzymane rezul
taty pozwalają uznać strategie radzenia sobie po zawale serca za zmienne pośred
niczące w relacji pomiędzy emocjami wzbudzanymi przez sytuację choroby a efek
tami tegoż radzenia sobie. Rezultat ten należałoby traktować jako uzupełnienie 
teorii Lazarusa. Autor poznawczej teorii odrzucał możliwość sprawczego działania 
emocji w procesie radzenia sobie (por. Lazarus, 1991, 1993b). Spór w zakresie 
pierwszeństwa emocji lub poznania daje się dziś zażegnać na rzecz współwystępo- 
wania tych zjawisk. Proces oceniania czy wartościowania rzeczywistości przebiega 
najprawdopodobniej na dwóch poziomach: w procesie ocen poznawczych i ocen

5 Warto nadmienić, iż kobiety i mężczyźni nie różnili się istotnie poziomem nadziei na żadnym z eta
pów badania [t1: t(171) = -0,064; p  = 0,948; t2: t(171) =  -1,167; p  = 0,245; t3: t(171) =  -1,092; 
p  =  0,277], W porównaniu z mężczyznami, kobiety doświadczały istotnie większej liczby negatyw
nych emocji w  I etapie badań [t(l 71) =  -2,212; p  = 0,028], częściej radziły sobie poprzez regulację 
emocji w etapach I [t(171) =  -3,255; p  <  0,001] i II [t(171)= -2,278; p  =  0,023], a także raporto
wały więcej objawów depresji w każdym pomiarze tej zmiennej (t1: U = -2,636; p  =  0,008; t2: 
U = -3 ,274; p  < 0,001; t3: U = -2,351; p  = 0,019).
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emocjonalnych, odbywających się równocześnie (por. Herzyk-Borkowska, 2002; Ko- 
lańczyk i in., 2004), wspólnie determinujących zachowanie w sytuacji trudnej. Ba
dacze procesu radzenia sobie niejednokrotnie podkreślali, że odwrócenie klasycz
nych relacji pomiędzy głównymi składowymi tego procesu (zwłaszcza obszaru 
strategie -  emocje) dostarcza znacznie ciekawszych wyników, dających pełniejszy 
obraz zmagania się z sytuacją trudną (Carver i in., 1993; Carver, Scheier, 1994; 
Fredrickson, Joiner, 2002; Gwozdecka, 2000; Heszen-Niejodek, 2002). Niekwestio
nowanym mediatorem analizowanych zależności w badaniach własnych były stra
tegie zorientowane na emocje, których efekt bezpośredni dla liczby objawów depresji 
był dodatni, związany z gorszą oceną własnego zdrowia psychicznego. W stosunku 
do tej formy radzenia sobie stosowniej byłoby nawet mówić o efekcie głównym, 
związanym ze wzrostem symptomów (por. Aldwin, Revenson, 1987). W zakresie ra
dzenia sobie instrumentalnego efekty mediacyjne był ograniczone i ujawniły się je
dynie w relacji z negatywnymi emocjami będącymi bezpośrednią reakcją na sytuację 
choroby; choć strategie zorientowane na zadanie były determinowane przez emocje 
o różnych znakach również w II etapie badań. Być może w okresie poszpitalnym 
wpływy innych zmiennych (przede wszystkim strategii ukierunkowanych na emocje) 
okazały się silniejsze i z tego powodu efekt strategii zorientowanych na zadanie nie 
ujawnił się (w przypadku istotnych korelacji pomiędzy potencjalnymi mediatorami 
-tu ta j korelacje rzędu 0,25; p  < 0,01 pomiędzy CIS_EM a CIS_ZD -  tylko jeden efekt 
mediacyjny może okazać się istotny). Prawdopodobne jest również, iż w analizowa
nej grupie chorych zadaniowe radzenie sobie stanowi specyficzny utrwalony wzo
rzec funkcjonowania, niekoniecznie związany z korzystnymi konsekwencjami zdro
wotnymi. Sztywno realizowany w konfrontacji z sytuacją trudną okazał się obojętny 
dla skuteczności radzenia sobie.

Odnotowano niezależność emocji o przeciwnych Walencjach (podobnie jak 
u Brown, Moskowitz [1997], czy Watsona, Pennebakera [1989]) oraz ich odmienny 
mechanizm działania.

Poziom emocji negatywnych zmniejszał się systematycznie w czasie. Wydaje się 
to naturalne, iż bezpośrednio po dramatycznej sytuacji zagrożenia życia przeważa
ją negatywne odczucia, ich intensywność z czasem słabnie, by ustąpić miejsca sta
nom bardziej pozytywnym. Związane jest to z emocjonalną adaptacją jednostki do 
wydarzenia trudnego. Emocje negatywne, stanowiące natychmiastową reakcję na 
sytuację choroby, motywowały do zachowań skierowanych na regulację emocji, 
a także były motorem aktywności skoncentrowanej na zadanie, skłaniając do zmie
rzenia się z sytuacją choroby. Podejmowanie tych dwóch różnych sposobów radzenia 
sobie przez jednostkę prowadziło do odmiennych konsekwencji. Strategie ukierun
kowane na regulację emocji skutkowały wyższym natężeniem objawów depresji, 
motywowane negatywnymi emocjami strategie zorientowane na zadanie przeciw
nie -  wiązały się z mniejszą liczbą objawów depresji w III etapie badań. Niekorzyst
ne dla zdrowia psychicznego respondentów okazało się zaleganie negatywnych
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uczuć miesiąc po incydencie kardiologicznym. Wtedy to, na drodze wpływów bez
pośrednich i pośrednich -  poprzez koncentrację na przeżywanych stanach -  nega
tywne emocje związane były z gorszą oceną zdrowia psychicznego. Wartości osza
cowań wpływów pośrednich pomiędzy negatywnymi emocjami mierzonymi 
w różnym czasie a liczbą objawów depresji przyjmowały przybliżoną wartość (0,257 
dla NA _] i 0,256 dla NA_2). Konsekwencją doświadczania większej liczby negatyw
nych emocji była gorsza ocena zdrowia psychicznego pięć i sześć miesięcy później. 
Z uwagi jednak na odmienny mechanizm działania tych emocji wydaje się, że prze
żywanie negatywnych stanów emocjonalnych w I okresie choroby spełniało również 
adaptacyjną rolę. Negatywny afekt zatem niekoniecznie musi wiązać się jedynie 
z niekorzystnymi formami przystosowania i negatywnymi rezultatami radzenia so
bie, zwłaszcza w pierwszym okresie choroby. Prawdopodobnie to właśnie doświad
czanie negatywnych stanów afektywnych motywuje podmiot sytuacji stresowej do 
poszukiwania i kreowania pozytywnych emocji, prób przezwyciężenia sytuacji trud
nej i podtrzymywania wysiłków zaradczych (por. Folkman, 1997).

Reakcją na zawał serca były również dodatnie stany psychiczne -  nadzieja, któ
rej poziom obniżył się dopiero pól roku po incydencie kardiologicznym. A zatem 
w czasie, w którym badani powracali do dawnej aktywności, również tej zawodo
wej, w ich życiu pojawiały się nowe wyzwania i/lub zaabsorbowani byli bieżącymi 
wydarzeniami. Nawiązując do koncepcji hedonicznego młyna można domniemy
wać, że pół roku po wydarzeniu krytycznym respondenci powracali do swego ba
zowego, przeciętnego nasilenia tej emocji.

Nadzieja będąca bezpośrednią reakcją na zawał serca nie chroniła badanych 
przed spadkiem nastroju w trakcie dalszej rekonwalescencji. Być może deklaracja 
„posiadania poczucia nadziei" w tym okresie, ograniczająca się do werbalnego ma
nifestowania wiary i nadziei, stanowiła mechanizm obronny respondentów. Lazarus 
(za: Heszen-Niejodek, 2000) traktował mechanizmu obronne jako formę radzenia 
sobie ze stresem i przypisywał im adaptacyjną funkcję. Wydaje się, że skuteczność 
nierealistycznego radzenie sobie powinna wzrastać w sytuacji silnego stresu (np. 
sytuacji zagrożenia życia, jaką jest zawał serca) oraz w początkowej fazie działania 
stresora (tj. początkowym okresie zachorowania), co zostało poparte wynikami 
prac empirycznych (por. Levine i in., 1987; Shaw, Cohen, Doyle, Palesky, 1985).
O znaczącej roli złudzeń i pozytywnych iluzji w procesie skutecznej adaptacji pisa
ła Susan Taylor (1984). Funkcjonalne znaczenie złudzeń polega na podtrzymywa
niu wysoko zorganizowanej struktury Ja oraz zapewnieniu wytrwałości działań 
w obliczu sytuacji trudnej. Wyniki najnowszych prac z tego obszaru wskazują, że 
takie zniekształcenia i nierealistyczne przekonania spełniają nie tylko rolę buforo
wą (Taylor, Brown, 1988), ale również niespecyficzną (Taylor, Kemeny, Reed, Bo
wer, Gruenwald, 2000). W prezentowanym badaniu pozytywnych efektów wzbu
dzania, a precyzyjniej deklarowania przez badanych poczucia nadziei bezpośrednio 
po zawale serca nie stwierdzono. Być może poziom tych pozytywnych zniekształ
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ceń i deklaracji bezpośrednio po zawale serca był zbyt wysoki, ekstremalny. Zwo
lennicy tez o adaptacyjności pozytywnych iluzji podkreślają wszakże, że iluzje są 
korzystne tylko wówczas, gdy znajdują się w pewnym przedziale, obejmującym 
średni i niski zakres wyników (Baumeister, 1989). Wraz z ich wzrostem (górne eks
tremum) wzrasta również ich dezadaptacyjność.

Deklarowany przez badanych poziom poczucia nadziei nie uległ zmianie w cią
gu pierwszego miesiąca po zawale serca, istotnie zmieniła się natomiast jego rola. 
Miesiąc po sytuacji zagrożenia życia nadzieja pełniła funkcję ochronną dla zdrowia. 
Wpływ ten odbywał się pośrednio, poprzez hamowanie mało adaptacyjnego sposo
bu radzenia sobie, jakim była koncentracja na własnym stanie emocjonalnym. 
Można się domyślać, iż w tym momencie choroby (ok. miesiąc po zawale) doświad
czanie nadziei związane było z realną oceną własnej sytuacji i kondycji fizycznej. 
Drugi etap badania respondentów najczęściej odbywał się po ich powrocie z reha
bilitacji kardiologicznej w ośrodku sanatoryjnym. Nie można wykluczyć, że prowa
dzone tam  oddziaływania wzmacniały u badanych pewność siebie, odwagę i wia
rę w dalsze „normalne" życie, a także dostarczały wiedzy na tem at aktualnych 
możliwości i przyszłych wyzwań, z którymi przyjdzie mi się zmierzyć. W świetle 
uzyskanych danych wydaje się, że zbudowane w tym czasie poczucie wiary i na
dziei w sposób realny mogło prowadzić do zaniechania przez respondentów dez- 
adaptacyjnych strategii zaradczych i tą  drogą oddziaływać na ich nastrój. Pomimo 
efektu nadziei na instrumentalne radzenie sobie tą drogą, wpływy na poprawę 
kondycji psychicznej nie ujawniły się. Nie można wykluczyć, że jest to rezultat pa- 
togenetycznie zdefiniowanego zdrowia w badaniach. Udział emocji pozytywnych 
w wariancji zdrowia jest zwykle większy w badaniach z obszaru salutogenetyczne- 
go (por. Affleck, Tennen, Croog, 1987), nie zawsze obserwowane są również kore
lacje pomiędzy zadaniowym radzeniem sobie a negatywnymi miarami zdrowia
-  depresją (por. Billings, Moos, 1984; Pakenham, Rinaldis, 2001). Otrzymany wy
nik może być również skutkiem silnych związków pomiędzy samoregulacją emocji 
a wskaźnikiem depresji, skutecznie maskujących efekt strategii ukierunkowanych 
na problem.

Co ciekawe, poziom poczucia nadziei kobiet okazał się nieistotny dla pozosta
łych zmiennych: aktów zaradczych oraz wskaźnika subiektywnego zdrowia psy
chicznego. Grupy kobiet i mężczyzn nie różniły się istotnie poziomem poczucia na
dziei na żadnym z etapów badania. Możliwym wyjaśnieniem tych prawidłowości są 
uwarunkowania kulturowe płci oraz związki nadziei z pozostałymi kontrolowany
mi zmiennymi. Kobiety w okresie kilku najbliższych dni po zachorowaniu charak
teryzowały się dodatkowo wyższym poziomem negatywnych emocji niż mężczyź
ni, to one częściej radziły sobie poprzez oddziaływanie na emocje oraz 
doświadczały większej liczby objawów depresji. Być może kobiety i mężczyzn róż
ni optymalny poziom doświadczania tej emocji w sytuacjach trudnych (nie za niski
i nie za wysoki) i/lub uruchamiania jej w takich sytuacjach w zależności od stopnia
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posiadanych dyspozycji do reagowania nadzieją. Kwestia różnic płciowych w za
kresie roli poczucia nadziei wymaga dalszych eksploracji.

Podsumowując, rola emocji negatywnych i nadziei w konfrontacji z sytuacją za
wału serca okazała się uzupełniająca, a adaptacyjność poszczególnych stanów efek
tywnych wydaje się być wpisana w model dobroci dopasowania, który w tym szcze
gólnym przypadku dotyczy odpowiedniości pomiędzy emocjonalną oceną zdarzenia 
a rzeczywistością. W okresie szpitalnym istotniejsze dla zdrowia, tj. efektywności 
procesu radzenia sobie, wydawały się być emocje negatywne. Znaczenie stanów 
bardziej pozytywnych, takich jak nadzieja6, ujawniło się dopiero w dalszej perspek
tywie. Ta transformacja emocji odzwierciedla prozdrowotny mechanizm radzenia 
sobie. Zdolność przekształcenia stanów negatywnych w pozytywne jest niezwykle 
pożądana i stanowi jedną z form efektywnego zarządzania i radzenia sobie z emo
cjami. W niniejszym badaniu strategie polegające na regulacji emocji okazały się 
jednak dezadaptacyjne -  w perspektywie długofalowej zawsze związane były z gor
szą oceną zdrowia psychicznego, niezależnie od znaku towarzyszących im emocji. 
Do podobnych konkluzji dochodzili również inni badacze (por. Billings, Moos, 1984; 
Pakenham, Rinaldis, 2001; Włodarczyk, Wrześniewski, 2004). Powyższy rezultat 
otrzymano prawdopodobnie dlatego, że podskala strategii zorientowanych na emocje 
Kwestionariusza CISS-S mierzy raczej przeżywanie różnych negatywnych emocji, 
głównie odmian strachu i lęku. Tymczasem efektywne radzenie sobie z emocjami 
to, jak już wcześniej wspomniano, m.in. umiejętność budowania pozytywów/wzbu
dzania pozytywnych emocji w sytuacji trudnej, zdolność pozytywnego przewarto
ściowania wydarzenia stresującego i nadania mu sensu (por. Folkman, 1997; Lyubo- 
mirsky, 2007). W świetle uzyskanych wyników, na podstawie zastosowanego 
narzędzia (CISS-S), można jedynie stwierdzić, że problemem części respondentów, 
prowadzącym do załamania zdrowia psychicznego, nie była niemożność bądź nie
umiejętność podjęcia konstruktywnych form zachowania, celem których było bez
pośrednie dążenie do poprawy zdrowia (np. tworzenia planu działania w efekcie ze
branych informacji na tem at zawału serca, diety miażdżycowej; przestrzegania 
zaleceń lekarskich; podejmowania aktywności fizycznej; w razie potrzeby elimino
wania utrwalonych zachowań antyzdrowotnych), lecz równoczesne skupianie się na 
negatywnych emocjach i odczuciach związanych z zawałem, głównie poczuciu wi
ny lęku i bezradności, nakręcających błędne koło depresyjnych objawów.

6 Nadzieję powinno się właściwie traktować jako emocję pozytywno-negatywną, a nie czystą emocję 
pozytywną. Dochodzi tutaj bowiem do pobudzenia dwóch systemów afektywnych: negatywnego 
-  w efekcie zaistnienia sytuacji zagrożenia i związanej z tym obawy, że będzie gorzej, oraz pozytyw
nego -  związanego z pragnieniem, by było lepiej i w iarą w powodzenie przezwyciężenia trudnej sy
tuacji (por. Lazarus, 1999).
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W wymiarze praktycznych implikacji badań kluczowe wydają się takie oddzia
ływania psychologiczne i rehabilitacja kardiologiczna, zmierzające do wzmacniania 
zasobów jednostki, jak poczucie wartości, pewności siebie, nadziei, kompetencji 
oraz własnej skuteczności, mogące przerwać błędne koło samoobwiniania, nie
pewności i rozpaczy. Konieczne są oddziaływania minimalizujące stopień zagrożenia 
depresją oraz korygujące szkodliwe sposoby radzenia sobie z chorobą (np. poprzez 
oddziaływania behawioralno-poznawcze). Szczególnie istotne wydaje się tu pro
wadzenie treningów efektywnego radzenia sobie z negatywnymi emocjami, skut
kującego budowaniem pozytywnych stanów afektywnych. Wspomagane powinny 
być one takimi formami informowania o możliwych sposobach bezpośredniego od
działywania na poprawę własnego zdrowia, które zwiększałyby dostępność sku
tecznych, zadaniowych form radzenia sobie w obliczu choroby.

Bibliografia

Affleck, G., Tennen, H., Croog, S. (1987). Causal attribution, perceived benefits and morbidity after 
a heart attack: an 8-year study. Journal o f Consulting and Clinical Psychology, 55, 29-35.

Aldwin, C., Revenson, T.A. (1987). Does coping help? A reexamination of the relation between coping 
and mental health. Journal o f  Personality and Social Psychology, 53, 337-348.

Baumeister, R.F. (1989) The optimal margin of illusion. Journal o f Social and Clinical Psychology, 8, 
176-189.

Bennet, P., Connell, H. (1999). Dyadic process in response to myocardial infarction. Psychology, 
Health, Medicine, 4, 39-55.

Billings, D.W, Moss, R.H. (1984). Coping, stress and social resources among adults with unipolar 
depression. Journal o f Personality and Social Psychology, 46, 877-891.

Boersma, S.N., Maes, S., van Elderen, T. (2005). Goal disturbance predicts health-related quality of 
life and depression 4 m onth after myocardial infarction. British Journal o f Health Psychology, 10, 
615-630.

Brown, K.W., Moskowitz, D.S. (1997). Does unhappiness make you sick? The role of affect and neuro- 
ticism in the experience of common physical symptoms. Journal o f Personality and Social Psycho
logy, 72, 907-917.

Brzozowski, P. (1995), Adaptacja Skali Uczuć Pozytywnych i Negatywnych (PANAS) autorstwa Davida 
Watson a. Niepublikowany manuskrypt, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Sklodow- 
skiej, Lublin.

Carver, Ch.S., Pozo, Ch., Harris, S.D., Noriega, V„ Scheier, M.F., Robinson, D.S., Ketcham, A.S., Mof
fat, F.L., Clark, K.C. (1993). How coping mediates the effect of optimism on distress: a study of 
women with early stage breast cancer. Journal o f Personality and Social Psychology, 65, 375-390. 

Carver, Ch.S., Scheier, M.F. (1994). Situational coping and coping dispositions in a stressful transac
tion. Journal o f  Personality and Social Psychology, 66, 184-195.

Drack-Zahavy, A., Someck, A. (2002). Coping with health problems: the distinctive relationships of 
Hope sub-scale with constructive thinking on resource allocation. Personality and Individual D if
ferences, 33, 103-117.

Ekman, P., Davidson, R.J. (red.) (1999). Natura emocji. Gdańsk: GWP.
Elderen van, T„ Maes, S., Dusseldorp, E. (1999), Coping with coronary heart disease: a longitudinal 

study. Journal o f Psychosomatic Research, 47, 175-183.



Rola pozytywnych i negatyw nych stanów  afektywnych. 17

Endler, N.S., Parker, J.D. (1994). Assessment of Multidimensional coping: task, emotion and avoidan

ce strategies. Psychological Assessment, 6, 50-60.
Evangelista, L.S., Doering, L.V., Dracup, K., Vassilakis, M.E., Konashihawa, J. 2003). Hope, mood sta

tes and quality of life in female heart transplant recipients. The Journal o f Heart and Lung Trans
plantation, 22, 681-686.

Folkman, S. (1997). Positive psychological sta te s  and coping w ith  severe stress. Social Science and 
Medicine, 45, 1207-1221.

Frasure-Smith, N., Lesperance, F„ Talajic, M. (1995). The impact of negative emotions on prognosis 
following myocardial infarction: is it more than depression? Health Psychology, 14, 388-398.

Fredrickson, B.L., Joiner, T. (2002), Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well
being. Psychological Science, 13, 172-175.

Gwozdecka, E. (2000), Poszukiwanie i unikanie informacji jako sposoby radzenia sobie ze stresem 
u pacjentów po zawale serca, [w:] I. Heszen-Niejodek (red.). Jak żyć z  chorobą, a jak  ją  pokonać 
(s. 80-105). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Heszen-Niejodek, I. (2000c). Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] J. Strelau (red.), 
Psychologia. Podręcznik akademicki (s. 463-492). Gdańsk: GWP, tom III.

Heszen-Niejodek, I. (2002). Emocje, ocena poznawcza i strategie w  procesie radzenia sobie, [w:] I. He
szen-Niejodek (red.). Teoretyczne i praktyczne problemy radzenia sobie ze stresem  (s. 174-197). 
Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Herzyk-Borkowska, A. (2002). (red.), Neuropsychologia emocji. Poglądy, badania, klinika. Lublin: Wy
dawnictwo UMCS.

Higgins, J.E., Endler, N.S. (1995). Coping, life stress and psychological and somatic distress. Europe
an Journal o f Personality, 9, 253-270.

Holahan, Ch.J., Moos, R.H., Holahan, C.K., Brennan, P.L. (1997). Social context, coping strategies and 
depressive symptoms: an expended model with cardiac patients. Journal o f Personality and Social 
Psychology, 72, 918-928.

Kołańczyk, A., Fila-Jankowska, A., Pawlowska-Pusiara, M„ Sterczyński, R. (2004). Serce w  rozumie. 
Afektyw ne podstawy orientacji w  otoczeniu. Gdańsk: GWP.

Lazarus, R.S. (1991). Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion. American 
Psychologist, 46, 819- 834.

Lazarus, R.S. (1993a). Coping theory and research: past, present, and future. Psychosomatic Medicine, 
55, 234-247.

Lazarus, R.S. (1993b). From psychological stress to the emotion: a  history of changing outlooks. An- 
nu. Rev. Psychol., 44, 1-21.

Lazarus, R.S. (1999). Hope: an emotion and a vital coping resource against despair. Social Research, 
66, 653-678.

Levine J., Warrenburg, S., Kerns, R„ Schwartz, G„ Delaney, R„ Fontana, A., Gradman, A., Smith, S., 
Allen, S., Cascione, R. (1987). The role of denial in recovery from coronary heart disease. Psycho
somatic Medicine, 49, 109-117.

Lyubomirsky, S. (2007). Wybierz szczęście. Naukowe m etody budowania życia, jakiego pragniesz. Bia
łystok: Laurum.

Pakenham, K.I., Rinaldis, M. (2001). The role of illness, resources, appraisal and coping strategies in 
adjustment to HIV/AIDS: the direct and buffering effects. Journal o f Behavioral Medicine, 24, 
259-279.

Parnowski, T., Jernajczyk, W. (1977). Inwentarz Depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i cho
rych na choroby afektywne (ocena pilotażowa). Psychiatria Polska, 11, 417-421.

Pennebaker, J.W., Kiecolt-Glaser, J.K., Glaser, R. (1988). Disclosure of traum a and immune function. 
Health implications for psychotherapy. Journal o f Consulting and Clinical Psychology, 56, 
239-245.



18 Aleksandra Kroemeke

Preacher, K.J., Hayes, A.F. (2007). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing 
indirect effects in simple and multiple mediator models. Niepublikowany manuskrypt dostępny na 
www. comm. ohio-state. edu/ahayes/indirect2 .pdf.

Rustoen, T., Howie, J., Edismo, I., Mourn, T. (2005). Hope in patients hospitalised with heart failure. 
American Journal o f Critical Care, 14, 417-425.

Ryff, C.D., Singer, B. (2005). Paradoks kondycji ludzkiej: dobrostan i zdrowie na drodze ku śmierci, [w:] 
J. Czapiński (red.). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka 
(s. 147-162). Warszawa: PWN.

Shaw, R,, Cohen, F., Doyle, B„ Palesky, J. (1985). The impact of denial and repressive style on infor
mation gain and rehabilitation outcomes in myocardial infarction patients. Psychosomatic Medici
ne, 47, 262-272.

Stone, A.A., Smyth, J.M., Kaelle, A., Hurewitz, A. (2000). Structured writing about stressful events: 
exploring potential psychological mediators of positive health effects. Health Psychology, 19, 
619-624.

Taylor, S. (1984). Przystosowanie do zagrażających wydarzeń. Nowiny Psychologiczne, 6-7, 15-37.
Taylor, S., Brown, J.D. (1988). Illusion and well-being: a social psychological perspective on mental 

health. Psychological Bulletin, 103, 193-210.
Taylor, S.E., Kemeny, M.E., Reed, G.M., Bower, J.E., Gruenewald, T.L. (2000). Psychological resources, 

positive illusions and health. American Psychologist, 55, 99-109.
Watson, D., Clark, L.A., Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positi

ve and negative affect: the PANAS Scales. Journal o f Personality and Social Psychology, 54, 
1063-1070.

Watson, D., Pennebaker, J.W. (1989). Health complaints, stress and distress: exploring the central ro
le of negative affectivity. Psychological Review, 96, 234-254.

Włodarczyk, D., Wrześniewski, K. (2004). Depresja i wrogość a ocena sytuacji i strategie radzenia so
bie u chorych po zawale serca, [w:] K. Kosińska-Dec, L. Szewczyk (red,), Rozwój, zdrowie, choro
ba. Aktualne problemy psychosomatyki (s. 54-70). Warszawa: Bel Studio.

Wrześniewski, K. (2002). Wstępne informacje dotyczące polskiej wersji kwestionariusza CISS-S, N.S. 
Endlera i J.D.A. Parkera. Nieopublikowany maszynopis.



Rola pozytywnych i negatyw nych stanów  afektywnych. 19

Aleksandra Kroemeke
W arsaw School of Social Sciences and H um anities

The role of both positive and negative 
states of affectivity in coping process 
after myocardial infarction

The study aimed at showing how mechanisms of negative emotions 
and hope work, as well as coping strategies in reference to mental 
health after myocardial infarction. Subjects were 173 patients (mean 
age: 52,92±7,153 yrs) assessed a few days after first MI, then one and 
six months later. Negative emotions, coping strategies and depression 
were measured with the Polish version of PANAS, CISS-S and BDI 
respectively. Hope was assessed with Me and Disease Questionnaire. 
NE (time 1) promoted both problem- and emotion-oriented coping and 
both of them were mediators between NE and depression. Hope (time 
2) constituted an independent variable for coping and indirectly -  by 
limiting emotion-focused strategies -  influenced a more positive 
mental health opinion.

Key words: negative emotions, hope, coping, depression, myocardial 
infarction.


