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Kultura a strategie radzenia sobie ze stresem.
Badania mi!dzykulturowe
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Celem badania by o porównanie kultur charakteryzuj"cych si! ró#nym poziomem indywidualizmu i kolektywizmu pod wzgl!dem preferowanych strategii radzenia sobie ze stresem. Testowano hipotezy dotycz"ce
uwarunkowa$ kulturowych strategii radzenia sobie, tj. zwi"zku mi!dzy cenionymi warto%ciami, dominuj"cym konstruktem Ja, samoocen" i religijno%ci" a strategi" zaanga#owania, kolektywn" i unikania.
Badanie przeprowadzono w Norwegii, Polsce, Bia orusi i Rosji (N = 759). Zastosowano Skal$ warto#ci
Schwartza i Bilsky’ego, Skal$ konstruktów Ja Singelisa i Mi$dzykulturow% skal$ radzenia ze stresem Kuo,
Roysircara i Newby-Clarka. Narz!dzia by y sprawdzane pod wzgl!dem równowa#no%ci pomiaru (konÞguralnej, metrycznej i skalarnej), uprawniaj"cej do porówna$ mi!dzykulturowych. Zale#no%ci przewidywane
w hipotezach analizowano za pomoc" modelowania strukturalnego. W próbach norweskiej, polskiej i biaoruskiej (modelowanie "czne i w podgrupach) uzyskano dobre dopasowanie modeli odno%nie do strategii
zaanga#owania (model indywidualistyczny) i strategii kolektywnej (model kolektywistyczny); nie uda o
si! uzyska& wiarygodnego modelu dla strategii unikania. Natomiast dane pochodz"ce z próby rosyjskiej
analizowano oddzielnie ze wzgl!du na brak równowa#no%ci konÞguralnej Mi$dzykulturowej skali radzenia ze stresem. Pozwoli o to na ustalenie czterech specyÞcznych dla tej próby modeli zale#no%ci: modelu
kolektywistyczno-indywidualistycznego dla strategii zaanga#owania, dwóch modeli kolektywistycznych
dla strategii kolektywnej „rodzina” i dla strategii kolektywnej „dalsi”, oraz modelu indywidualistyczno-kolektywistycznego dla strategii unikania. W dyskusji wyników zajmowano si! m.in. problemem uniwersalno%ci i specyÞczno%ci kulturowej poszczególnych strategii radzenia sobie ze stresem.
S owa kluczowe: strategie radzenia sobie ze stresem, kolektywizm, indywidualizm, modelowanie strukturalne

wien problem pozostaje poza obszarem zainteresowania
wi!kszo%ci badaczy. Chocia# ju# w pierwszych pracach

Stres i sposoby radzenia sobie z nim to tematy, które
ciesz" si! nies abn"cym zainteresowaniem psychologów
od wielu dziesi"tków lat (Heszen, S!k, 2008). Mimo
ogromnej wiedzy zgromadzonej w tej dziedzinie, pe-
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Richarda Lazarusa i Susan Folkman (1984) pojawi a si!
teza o zale#no%ci reakcji na stres od kultury (autorzy ci
wskazywali, #e uwewn!trznione przez jednostk! warto%ci, przekonania i normy kulturowe wp ywaj" na proces
oceny stresorów i na postrzeganie strategii radzenia sobie oraz ich dost!pno%&), to kontekst kulturowy w badaniach nad stresem nie zyska jak dot"d nale#ytej wagi.
Stres i radzenie sobie ze stresem to uniwersalne ludzkie
do%wiadczenia, jednak cz onkowie ró#nych kultur mog"
postrzega& i reagowa& na stres w sposób wielce zró#nicowany, kieruj"c si! innymi warto%ciami, celami, przekonaniami (Kuo, 2011; Wong, Wong, 2006). Kultura ma
niew"tpliwy zwi"zek z charakterem stresorów, z jakimi
ludzie maj" najcz!%ciej do czynienia, a tak#e okre%la,
jakimi zasobami cz owiek dysponuje, do jakich strategii
jest zach!cany, jakie skutki zostawia po sobie stres (por.
Heppner, 2008).
W badaniach nad stresem dominuje monokulturowa
perspektywa zachodnia, silnie osadzona w warto%ciach indywidualistycznych (Hobfoll, 2001). Du#y nacisk k adzie
si! na kontrol! osobist", sprawczo%& i bezpo%rednie dziaanie w radzeniu sobie ze stresem (Folkman, Moskowitz,
2004). Koncentracja na jednostce i na procesach intrapsychicznych w literaturze dotycz"cej stresu coraz cz!%ciej
spotyka si! z krytyk" ze strony niektórych badaczy, którzy stawiaj" zarzut „akontekstualizacji” bada$ i ignorowania kultury, buduj"cej podstawowy kontekst copingu
(Folkman, Moskowitz, 2004). Co prawda, ostatnie dwie
dekady, zdaniem Bena Kuo (2011), przynios y zmiany
w sposobie my%lenia o relacji mi!dzy kultur" a stresem.
Kultura i syndromy kulturowe
Kultura to wysoce z o#ony, nieustannie zmieniaj"cy
si! system znacze$, wyuczony, podzielany w danej grupie spo ecznej i przekazywany z pokolenia na pokolenie
(Triandis, 1996). Ten system znacze$ zawiera przekonania (o tym, co jest prawd"), warto%ci (to, co jest wa#ne),
oczekiwania co do w a%ciwych zachowa$, a zw aszcza co
do sekwencji zachowa$ i znacze$ przypisywanych okre%lonym zachowaniom (jakie implikacje wi"#" si! z danym
zachowaniem), rozwijane przez grup! w czasie jej istnienia w okre%lonej niszy geograÞcznej. Kultura stanowi swoisty zbiór przepisów na to, jak #y&, by by& cz owiekiem warto%ciowym i szanowanym w danej kulturze
(Bond, 2004).
Najbardziej znany sposób analizy relacji mi!dzy tym,
co psychologiczne, a tym, co kulturowe, to perspektywa
wymiarów kulturowych. Badacze staraj" si! zidentyÞkowa& te wymiary kulturowe, które mog" wyja%ni& ró#nice w zakresie postaw, przekona$, warto%ci, zachowa$
demonstrowanych przez ludzi w ró#nych kontekstach
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kulturowych. Poszczególne kultury mog" by& opisywane zgodnie z ich po o#eniem na tych wymiarach. Dzi!ki
temu rozk ady cz!sto%ci zachowa$, postaw, norm w danym kontek%cie mog" by& mierzone i porównywane z innymi kontekstami. Na syndromy kulturowe (okre%lenie
wprowadzone przez Triandisa, 1996) sk adaj" si! postawy, przekonania, normy, role, deÞniowanie Ja, warto%ci
– podzielane przez cz onków w danym kontek%cie kulturowym, organizowane wokó specyÞcznych tematów.
Jednym z takich tematów jest relacja mi!dzy jednostk"
a grup"; jest to podstawowy temat syndromów kulturowych zwanych kolektywizmem i indywidualizmem.
W kulturach zorientowanych na indywidualizm najwa#niejsza jest jednostka: jej prawa, autonomia osobista i samorealizacja, troska o siebie i najbli#sz" rodzin!. W kulturach zorientowanych na kolektywizm najwa#niejsza
jest grupa: jej cele, los i potrzeby, a tak#e wysoko ceniona
jest harmonia wewn"trz grupy (Triandis, 1994).
Na poziomie indywidualnym kultura mo#e si! manifestowa& pod postaci" specyÞcznej konstrukcji poj!cia Ja.
W kulturach indywidualistycznych przewa#aj"c" form"
Ja jest Ja-niezale#ne, deÞniowane jako odr!bna, autonomiczna jednostka; w kulturach kolektywistycznych
za% – Ja-wspó zale#ne, oparte na zwi"zkach i relacjach
z innymi lud(mi (Markus, Kitayama, 1993). Ró#nice
w konstrukcji Ja s" skojarzone z tym, jak ludzie odbieraj"
i reaguj" na kontekst spo eczny. Indywidualizm zak ada,
#e podstawowym celem jednostki jest dobre samopoczucie jako osoby unikalnej i odr!bnej od innych, a tak#e
wysoka samoocena. Swoje unikalne w asno%ci, czyli Ja,
deÞniuje si! za pomoc" abstrakcyjnych cech (Oyserman,
Lee, 2008). Kolektywizm za% zak ada, #e podstawowym
celem jednostki jest osi"gni!cie i utrzymanie cz onkostwa grupowego, a wi!c Ja powinno by& deÞniowane zarówno w terminach grupowej przynale#no%ci, jak i cech
wa#nych z punktu widzenia cz onkostwa (np. lojalno%&,
wierno%&). Wydaje si! wobec tego, #e sposób odczuwania
stresu i wybór okre%lonej strategii w reagowaniu na stres
mo#e by& powi"zany zarówno z kontekstem kulturowym,
jak i z form" Ja, w któr" jest wyposa#ona jednostka.
Kultura a rozumienie i odczuwanie stresu
Analiza literatury dotycz"cej stresu dokonana przez
Bena Kuo (2011) zaowocowa a wyró#nieniem jedynie
czterech modeli teoretycznych, postuluj"cych w sposób
otwarty istnienie powi"za$ mi!dzy czynnikami kulturowymi a stresem i strategiami radzenia sobie (Aldwin,
2007; Chun, Moos, Cronkite, 2006; Hobfoll, 2001; Wong,
1993). Mimo pewnych ró#nic w akcentowaniu roli kultury na ró#nych etapach procesu reagowania na stres, ka#dy
z tych modeli wskazuje na wielorakie i z o#one zale#no%ci
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mi!dzy czynnikami kulturowymi a stresem i strategiami radzenia sobie. Przede wszystkim teorie wyró#nione
przez Kuo zawieraj" tez! o tym, i# kultura wp ywa na
sposób deÞniowania stresu, co oznacza, #e dane zdarzenie mo#e nie%& ró#ny adunek stresowo%ci w odmiennych
kulturach.
)rodowisko, przez naciski i wymagania kulturowe,
generuje stres, ale te# okre%la, jakie zasoby mog" by&
dost!pne jednostce, do uruchomienia w reakcji na stres.
Ró#nice mi!dzykulturowe mog" wyst"pi& ze wzgl!du
na rodzaje stresorów, z jakimi cz onek danej spo eczno%ci najcz!%ciej si! styka, a tak#e pod postaci" ró#nego
znaczenia, jakie jest nadawane wydarzeniom #yciowym.
W kulturach indywidualistycznych stres mo#e wynika&
z presji na autonomi! i niezale#no%&, gdy np. jednostka
nie jest jeszcze na to gotowa, jak to bywa we wczesnej
doros o%ci. Ponadto realizacja kulturowego idea u bycia
niezale#nym przyczynia si! do powstawania sytuacji
stresowych, takich jak samotno%& i izolacja w pó(niejszym okresie #ycia. Nacisk na wolno%& wyboru u cz onków kultury indywidualistycznej mo#e wywo ywa& stres
w momentach, kiedy wybór jest niemo#liwy, np. w okresach bezrobocia. Z drugiej strony ograniczenia wolno%ci
s" ewidentnym (ród em stresu dla indywidualistów, co
nie zawsze jest tak samo traktowane przez kolektywistów.
W kulturach kolektywistycznych stres mo#e wynika&
z presji na wspó zale#no%& i realizowanie wymaga$ grupy, czasem kosztem jednostki, gdy np. wybór studiów jest
determinowany konieczno%ci" zabezpieczenia interesów
rodziny, a nie zainteresowaniami czy predyspozycjami
dziecka. Wydarzenia takie jak ma #e$stwo mog" by& stresuj"ce w kulturze kolektywistycznej, poniewa# wymagaj" osi"gni!cia równowagi mi!dzy zale#no%ci" od rodziców a zadzierzgni!ciem wi!zów z now" rodzin". Nacisk
na wspó zale#no%& mo#e nak ada& na jednostk! ci!#ar
opieki nad starymi rodzicami czy niedo !#nymi, chorymi
cz onkami rodziny; chocia# z drugiej strony niezajmowanie si! potrzebuj"cymi pomocy cz onkami rodziny mo#e
by& (ród em powa#nego dyskomfortu ze wzgl!du na nierealizowanie nakazów kulturowych. Natomiast w kulturze indywidualistycznej stres mo#e pojawi& si! w zwi"zku z konieczno%ci" przyj!cia do rodziny starego rodzica
(Chun, Moos, Cronkite, 2006).
Kultura a strategie radzenia sobie ze stresem
Analiz! ró#nic kulturowych pod wzgl!dem strategii
i stylów radzenia sobie ze stresem mo#na prowadzi& na
wiele sposobów (np. Kuo, 2011; Yeh, Arora, Wu, 2006).
W tym artykule we(miemy pod uwag! przede wszystkim
znaczenie czynników spo ecznych dla radzenia sobie ze
stresem.

Rola czynników spo ecznych. Monnier, Hobfoll, Dunahoo, Hulsizer i Johnson (1998) zwracaj" uwag!, #e
cho& stres cz!sto pojawia si! w kontek%cie spo ecznym,
to strategie radzenia sobie s" konceptualizowane g ównie
w paradygmacie indywidualistycznym, w którym eksploruje si! indywidualn" akcj! jednostki ukierunkowan" na
rozwi"zanie problemu za pomoc" %rodków bezpo%rednich. W rezultacie takie formy radzenia, jak zachowania prospo eczne, s" traktowane jako pasywne (Endler,
Parker, 1990), a zachowania antyspo eczne s" ignorowane, w podej%ciu indywidualistycznym bowiem badacze s"
skoncentrowani na przystosowaniu jednostki i osi"ganiu
przez ni" celu, a nie na spo ecznych konsekwencjach (prolub anty-) indywidualnych aktywno%ci. W Wieloosiowym
modelu radzenia sobie Stevena Hobfolla i wspó pracowników (Dunahoo, Hobfoll, Monnier, Hulsizer, Johnson,
1998) zosta y uj!te oba podej%cia: indywidualistyczne
i spo eczne, wspólnotowe (communal). Podej%cie spoeczne reprezentuje o% prospo eczne–antyspo eczne i odnosi si! do sposobów radzenia sobie ze stresem, które pozostaj" w relacji do kontekstu spo ecznego. Na przyk ad,
kto% mo#e opó(nia& swoje reakcje lub nie anga#owa& si!
w dzia ania bezpo%rednie, je#eli te czynno%ci mog yby
mie& negatywne skutki dla innych cz onków danej spoeczno%ci. Wspólnotowe radzenie sobie mo#e mie& charakter prospo eczny.
Jednym ze %rodków umo#liwiaj"cych radzenie sobie
ze stresem jest otrzymywanie wsparcia spo ecznego.
Wsparcie mo#e redukowa& dyskomfort emocjonalny, by&
buforem przed negatywnymi dla zdrowia psychicznego
i Þzycznego skutkami stresu, pozwala zaadaptowa& si!
do trudnej sytuacji. Dawanie wsparcia osobie w sytuacji
stresowej to przes anie komunikatu, #e jest ona kochana,
szanowana i akceptowana przez innych, jest cz!%ci" sieci spo ecznej, której cz onkowie nawzajem si! o siebie
troszcz". Wsparcie spo eczne mo#e pochodzi& od rodziny, przyjació , wspó pracowników, lokalnej spo eczno%ci
itp. Mo#e mie& charakter emocjonalny, informacyjny czy
materialny. Jednak udzielanie i otrzymywanie wsparcia w ró#nych kulturach jest regulowane przez odmienne zasady, co sprawia, #e sam fakt otrzymania wsparcia
nie zawsze jest oceniany jednoznacznie pozytywnie. Na
przyk ad Azjaci i Amerykanie pochodzenia azjatyckiego
wykazywali ni#sz" tendencj! do poszukiwania wsparcia
spo ecznego ni# Amerykanie pochodzenia europejskiego,
a tak#e ocenili gorzej osoby wsparcia poszukuj"ce (Kim,
Sherman, Taylor, 2008). Dezaprobata dla takich dzia a$
nie oznacza jeszcze, #e wsparcie spo eczne dla Azjatów
nie ma znaczenia ani #e jest czym% niepo#"danym. W kulturach kolektywistycznych warto%ci" nadrz!dn" jest harmonia spo eczna, oznaczaj"ca trosk! o podtrzymywanie
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dobrych relacji z osobami w grupie, dbanie o ich dobre
samopoczucie, unikanie sytuacji wprowadzaj"cych napi!cie, niepokój, za#enowanie, niewygod!, cierpienie.
Natomiast dzielenie si! swoimi problemami z bliskimi
mo#e ich zmartwi&, zaniepokoi&, zdenerwowa&, spowodowa& dyskomfort emocjonalny, innymi s owy poszukiwanie wsparcia niesie ze sob" ogromne ryzyko wprowadzenia dysharmonii w relacje. W zwi"zku z tym aktywne
poszukiwanie wsparcia nie jest preferowanym sposobem
radzenia sobie ze stresem w kulturach kolektywistycznych (Kim i in., 2008).
Ponadto dawanie wsparcia emocjonalnego przez otwarte zapewnienie, #e odbiorca wsparcia jest kim% warto%ciowym, amie normy kulturowe odnosz"ce si! do konieczno%ci utrzymywania pow%ci"gliwo%ci emocjonalnej
i zachowania skromno%ci. Wsparcie emocjonalne, takie
jak w kulturach zachodnich, mo#e nawet spowodowa&
poczucie dyskomfortu u odbiorcy. Nic dziwnego, #e
w kulturach kolektywistycznych wsparcie skoncentrowane na problemie jest cz!%ciej dostarczane ni# wsparcie
emocjonalne.
Dotychczasowe badania nad stresem i radzeniem opieraj" si! na za o#eniu, #e jednostka przede wszystkim dba
o swoje potrzeby, a mówi"c %ci%le stara si! zredukowa&
swój w asny niemi y stan emocjonalny. To przekonanie odzwierciedla indywidualistyczny system warto%ci,
w którym zak ada si!, #e ludzie cz!%ciej my%l" o sobie
ni# o innych. Nie zauwa#a si!, #e bezpo%rednie usuni!cie
dyskomfortu nie musi by& najbardziej po#"danym celem
jednostki ani te# jego redukcja nie musi by& wska(nikiem,
#e cele jednostki zosta y osi"gni!te. Cz!sto bywa tak, #e
jednostka pragnie osi"gn"& wiele nawet sprzecznych ze
sob" celów. Podstawowy cel radzenia sobie mo#e by& deÞniowany w kategoriach polepszenia dobrostanu innych
czy poprawy jako%ci relacji z innymi, jak równie# zredukowanie w asnego nieprzyjemnego stanu emocjonalnego,
np. dla osób pe ni"cych role opiekunów najwa#niejsze
jest dobro podopiecznych, wa#niejsze ni# w asny dobrostan. Jest to szczególnie prawdziwe u osób o orientacji
kolektywistycznej, poniewa# inni ludzie nale#" niejako
do koncepcji Ja, a wi!c ich samopoczucie jest tak samo
wa#ne, jak w asne samopoczucie. Czasami poprawa sytuacji innych wymaga od podmiotu po%wi!cenia, wówczas
osi"gni!cie tego celu mo#e przejawia& si! jako w asny
dyskomfort, co zachodni badacze traktuj" jako nieefektywne radzenie sobie ze stresem. Ale natychmiastowe
ul#enie sobie wcale nie musi by& symptomem poradzenia
sobie ze stresem, je%li cel by inny (Chun i in., 2006).
Sprawowanie kontroli. W kulturach zachodnich sprawowanie kontroli jest wysoko warto%ciowane, a w odpo-
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wiedzi na stres preferowane s" strategie umo#liwiaj"ce
uzyskanie kontroli nad %rodowiskiem. Ale kontrola mo#e
by& sprawowana tak#e w inny sposób: przez pogodzenie
si! z rzeczywisto%ci", i niezmienianie w niej niczego,
natomiast zmienianie siebie stosownie do wymogów tej
rzeczywisto%ci (Rothbaum, Weisz, Snyder, 1982). Roger
Tweed, Katherine White i Darrin Lehman (2004) opisuj"
czynniki kulturowe, zwi!kszaj"ce prawdopodobie$stwo
ukierunkowania kontroli na siebie, a zmniejszaj"ce ukierunkowanie kontroli na %rodowisko. Wed ug tych badaczy w kulturach Dalekiego Wschodu, w których buddyzm
i taoizm zachowuj" swoje wp ywy, oraz w kulturach kolektywistycznych i o wysokim dystansie w adzy, tendencja do kontrolowania siebie w odpowiedzi na stres b!dzie
silniejsza ni# tendencja do kontrolowania %rodowiska. Na
przyk ad, wed ug ÞlozoÞi buddyjskiej cierpienie jest nieuchronnym elementem #ycia i tylko brak pragnie$, a nie
próby zmieniania %rodowiska, jest w a%ciw" drog" prowadz"c" do wyzwolenia od cierpie$. Z bada$ nad strategiami radzenia sobie ze stresem Chi$czyków tajwa$skich
wynika, #e wa#n" strategi" w ich repertuarze jest akceptacja, cierpliwe znoszenie traumatycznych wydarze$ #yciowych i ich reinterpretacja (Heppner i in., 2006). Taoizm
g osi, i# cz owiek powinien dostosowa& si! do rytmów
natury, tak jak woda, która czerpie swoj" si ! z dopasowania si! do zbiornika. Tym samym preferowany b!dzie styl
unikowy w reakcjach na stres, czyli odwracanie uwagi od
stresora i w asnych reakcji, pomijanie, odrzucanie, wypieranie i zaprzeczanie informacjom o wydarzeniu stresowym, anga#owanie si! w „bezstresowe” aktywno%ci
(Chun i in., 2006).
W modelu Lazarusa i Folkman (1984) wyró#nia si!
strategie zorientowane na zadanie, co odpowiada ukierunkowaniu kontroli na %rodowisko zewn!trzne i strategie
skoncentrowane na emocjach, co pokrywa si! w zasadzie
z ukierunkowaniem wewn!trznym, jednak w sensie funkcjonalnym nie s" to#same. Koncentrowanie si! na emocjach niew"tpliwie jest sposobem kontrolowania siebie,
lecz g ówn" funkcj" tej strategii jest regulacja emocji do%wiadczanych przez jednostk!. Zdaniem Tweeda (Tweed
i in., 2004), strategia ta mo#e s u#y& tak#e innym celom,
pozaemocjonalnym, np. zachowaniu harmonii w grupie
lub dostosowywaniu si! do %rodowiska. Autorzy cytuj" badania japo$skich psychologów (Ozeki, Haraguchi,
Tsuda, 1994, za: Tweed i in., 2004), którzy uwzgl!dnili
strategi! polegaj"c" na czekaniu (przeczekiwaniu – waiting). Rzecz jasna czekanie wymaga kontrolowania
w asnych impulsów, ale niekoniecznie emocjonalnych.
W czekaniu mo#e chodzi& o to, by nie stwarza& problemów innym, albo by uzyska& ja%niejsz" ocen! sytuacji,
by od o#y& rozwi"zanie problemu na pó(niej.
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Dychotomiczny podzia na kontrol! skierowan" na
zewn!trzne obiekty i na obiekty wewn!trzne to nie jedyna charakterystyka egzekwowania kontroli. Susumu
Yamaguchi (2001) stwierdza, #e bezpo%rednie, osobiste
sprawowanie kontroli nad %rodowiskiem jest typowe raczej dla kultur zachodnich, przy czym po%rednio%& jest
kojarzona z manipulacyjno%ci", nieuczciwo%ci" i nieefektywno%ci". W kulturach wschodnich za% preferowane s"
po%rednie formy kontroli pozwalaj"ce na ukrywanie swojej sprawczo%ci, a bezpo%rednio%& jest uwa#ana za prostactwo i niewra#liwo%& na innych.
Religia. Do specyÞcznie kulturowych form radzenia
sobie Folkman i Moskowitz (2004) zaliczaj" odwo ywanie si! do religii. Religia odgrywa rol! zarówno w tym,
jak ludzie poznawczo opracowuj" zdarzenia stresowe,
psychiczne i Þzyczne konsekwencje tych zdarze$, jak
równie# w bezpo%rednich reakcjach na stres. Religia
mo#e da& si !, by stres wytrzyma&, a tak#e pomaga znale(& sens w okoliczno%ciach, które mog" naruszy& najbardziej fundamentalne przekonania. W krajach, w których
religia ma du#e znaczenie, modlenie si! mo#e nale#e& do
powszechnego repertuaru strategii radzenia sobie ze stresem, podczas gdy w krajach %wieckich ten sposób mo#e
by& u#ywany jedynie w skrajnych przypadkach, tzn. gdy
inne sposoby zawodz", np. w radzeniu sobie ze %mierci"
ukochanej osoby (Bardi, Guerra, 2011). W sk ad strategii
religijnych mog" wchodzi& metody radzenia sobie ze stresem zarówno aktywne, jak i pasywne, skoncentrowane na
problemie, jak i na emocjach, metody intrapsychiczne
(np. poznawcze), jak i interpersonalne. Oprócz znalezienia sensu w przeciwno%ciach losu, cz owiek mo#e uzyska& poczucie kontroli (bezpo%redniej lub zast!pczej),
poczucie blisko%ci z si ami wy#szymi, tak#e poczucie blisko%ci z cz onkami wspólnoty religijnej, mie& szanse na
dokonanie zmian w sobie (Klaassen, McDonald, James,
2006).

BADANIE W!ASNE
Celem badania by a eksploracja kontekstu kulturowego w determinowaniu strategii radzenia sobie ze stresem.
Kontekst kulturowy by operacjonalizowany na dwa sposoby. Po pierwsze, przez taki dobór prób badawczych
pobranych z kilku ró#nych krajów, by mo#na by o je
u o#y& na dymensji indywidualizm–kolektywizm, zgodnie z wiedz" dotycz"c" stopnia nasycenia elementami
kolektywistycznymi i indywidualistycznymi w poszczególnych krajach. Kraje te to Norwegia, Polska, Bia oru%
i Rosja. Po drugie, kontekst deÞniowano tak#e przez
uk ad okre%lonych zmiennych kulturowych, charakterystycznych dla syndromu indywidualistycznego (cenienie

warto%ci indywidualistycznych, stopie$ artykulacji Ja-niezale#nego i poziom samooceny) i dla syndromu kolektywistycznego (cenienie warto%ci kolektywistycznych,
stopie$ artykulacji Ja-wspó zale#nego i poziom religijno%ci).
W badaniu radzenia sobie ze stresem szczególnie u#yteczne wyda o si! podej%cie zaproponowane przez Bena
Kuo, Gargi Roysircara i Iana Newby-Clarka (2006), którzy wyró#nili trzy rodzaje strategii, motywowanych warto%ciami indywidualistycznymi b"d( kolektywistycznymi. S" to: strategia zaanga!owanie, nale#"ca do zachowa$
preferowanych w kulturach indywidualistycznych, oraz
strategie unikania i kolektywne, preferowane w kulturach
kolektywistycznych. Autorzy zwracaj" uwag! na istnienie kontrowersji co do kulturowych aspektów strategii
unikania. Mo#na przysta& na to, #e zarówno zachowania
takie jak konfrontacja ze stresorem, jak i unikanie konfrontacji oraz brak jakichkolwiek dzia a$ to decyzje podejmowane autonomicznie przez jednostk! (por. Parker,
Endler, 1996), a wi!c motywowane warto%ciami indywidualistycznymi. Jednak unikanie mo#e by& uznane za
manifestacj! wa#nych azjatyckich warto%ci kulturowych:
cierpliwego znoszenia trudów #ycia, powstrzymywania
si! od dzia a$, poddawania si! losowi (Kim, Atkinson,
Yang, 1999). Na rzecz tezy o kolektywistycznym umocowaniu strategii unikania przemawiaj" tak#e wyniki bada$
Kuo i wspó pracowników (2006), w których wykazano
silne zwi"zki z Ja-wspó zale#nym oraz cz!stsze pojawianie si! tego typu zachowa$ u emigrantów o s abszej akulturacji do kultury Zachodu.
Strategia zaanga#owania polega na konfrontacji ze stresorem i przyjmuje takie formy, jak: podejmowanie bezpo%rednich akcji, by stawi& czo o problemowi, poleganie
wy "cznie na sobie, wk adanie dodatkowego wysi ku,
poszukiwanie pozytywnych stron danej sytuacji, tak#e
podejmowanie ró#nych czynno%ci przed przyst"pieniem
do dzia ania (reßeksja, relaks). Strategia unikania to emocjonalne lub Þzyczne odseparowanie si! od stresora, takie jak: wyrzucenie z pami!ci, stosowanie dystraktorów.
Strategie kolektywne to uzyskanie rady lub wsparcia od
rodziców, przyjació , autorytetów i podporz"dkowanie
si! normom grupy kulturowej (Kuo i in., 2006).
Pytania badawcze i hipotezy
W podj!tym przez nas badaniu postawiono pytanie
o ró#nice w zakresie preferowanych strategii radzenia sobie ze stresem w kulturach charakteryzuj"cych si! ró#nym
stopniem indywidualizmu i kolektywizmu. Interesowa o
nas równie#, jakie czynniki pozwalaj" najlepiej przewidywa& preferencje co do strategii, a tak#e wyst!puj"ce
mi!dzy czynnikami zale#no%ci.
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Hipotezy formu owano na gruncie tezy o istnieniu syndromów kulturowych – indywidualistycznego i kolektywistycznego – w których obr!bie okre%lone zjawiska psychologiczne, spo eczne i kulturowe s" lepiej wyartyku owane, cz!%ciej wyst!puj"ce, wyraziste (Triandis, 1996).
Przewidywano (hipoteza 1), #e strategia zaanga#owania b!dzie preferowana w kulturach o przewadze aspektów indywidualistycznych nad kolektywistycznymi (tj.
bardziej w Norwegii ni# w pozosta ych krajach); natomiast strategie kolektywna i unikania b!d" preferowane
w kulturach o przewadze elementów kolektywistycznych
nad indywidualistycznymi (tj. bardziej w Rosji i Bia orusi
ni# w pozosta ych krajach).
Oczekiwano, #e preferowanie strategii zaanga#owania
mo#na przewidywa& na podstawie elementów indywidualistycznych w kulturze: stopnia akceptacji warto%ci indywidualistycznych, poziomu rozwoju Ja-niezale#nego
i poziomu samooceny (hipoteza 2). Elementy za% kolektywistyczne w kulturze, tj. stopie$ akceptacji warto%ci
kolektywistycznych, poziom rozwoju Ja-wspó zale#nego
i stopie$ religijno%ci, pozwalaj" przewidywa& strategie
kolektywne i unikania (hipoteza 3).
Zale#no%ci przewidywane w hipotezach drugiej i trzeciej mog" by& uj!te w postaci dwóch modeli strukturalnych: indywidualistycznego i kolektywistycznego.
Oprócz wymienionych wy#ej zmiennych do zbioru
zmiennych wyja%niaj"cych, w obu modelach wprowadzono ocen! stresowo%ci sytuacji trudnych, zak adaj"c, #e
subiektywne odczucie poziomu stresu (ocena poznawcza)
mo#e mie& znaczenie dla wyboru strategii radzenia sobie.
Tak wi!c w modelu indywidualistycznym zmienn" wyja%nian" jest strategia zaanga#owania, w puli za% zmiennych
wyja%niaj"cych znajduj" si! warto%ci indywidualistyczne,
Ja-niezale#ne, poziom samooceny i stresowo%& sytuacji.
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W modelu kolektywistycznym zmienn" wyja%nian" jest
strategia kolektywna b"d( strategia unikania, a w zbiorze
zmiennych wyja%nianych – warto%ci kolektywistyczne,
Ja-wspó zale#ne, religijno%& i stresowo%& sytuacji.
Metoda
Osoby badane. Przebadano 1267 osób w czterech krajach: Norwegii, Polsce, Bia orusi i Rosji, jednak w analizach wykorzystano dane zebrane od 759 osób; pozostae osoby zosta y usuni!te z analiz. Przyj!to nast!puj"ce
kryteria usuni!cia danych z analiz: (1) osoba pomin! a
ca y jeden kwestionariusz; (2) w wype nionych przez
osob! kwestionariuszach by o zbyt wiele braków danych (> 1%). Pozosta e braki danych zosta y uzupe nione
%rednimi. OdÞltrowano 50% próby bia oruskiej, w celu
zmniejszenia dysproporcji w zakresie liczebno%ci w grupach (tabela 1).
Respondentów pozyskano w ró#nych instytucjach
kszta cenia wy#szego: studia dzienne, zaoczne, wieczorowe, studia podyplomowe.
Dobór kultur. W ustalaniu, czy dana kultura jest kolektywistyczna, czy indywidualistyczna, pomocne s" klasyÞkacje kultur na tych dymensjach, uzyskane w klasycznych ju# badaniach Geerta Hofstedego (1980/2000) czy
w pó(niejszych badaniach Geerta Hofstedego i Geerta
Jana Hofstedego (2005), tak#e w projekcie GLOBE
(House, Hanges, Javidan, Dorfman, Gupta, 20041).
W tych badaniach konstrukty „indywidualizm” i „kolektywizm” s" traktowane jako dwa kra$ce tego samego wymiaru. A zatem, je%li dany kraj zajmuje na skali
indywidualizmu pozycj! wysok", to tym samym reprezentuje kultur! bardziej indywidualistyczn", a mniej kolektywistyczn". W%ród psychologów kulturowych toczy

Tabela 1
Liczba osób badanych, p e& i #rednie wieku (odchylenia standardowe w nawiasach) w ca ej próbie i w poszczególnych krajach
Wiek

Norwegia
N = 94

Polska
N = 256

Bia oru!
N = 271

Rosja
N = 138

26,88 (10,07)

26,64 (7,93)

28,02 (7,20)

30,39 (10,87)

Kobiety

n = 65
27,83 (10,85)

n = 201
27,14 (8,42)

n = 172
27,87 (7,07)

n = 88
28,74 (10,12)

M"#czy$ni

n = 29
24,76 (7,82)

n = 55
24,85 (5,55)

n = 99
28,30 (7,45)

n = 50
33,35 (11,62)

Ogó em
N = 759

1

W projekcie GLOBE wyró#niono dwie formy kolektywizmu: instytucjonalny i grupowy.
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Tabela 2
Wska(niki rzetelno#ci oraz #rednie i odchylenia standardowe warto#ci uzyskane w Skali cenionych warto#ci Schwartza
i Bilsky’ego
Kraje

Warto!ci indywidualistyczne (7 pozycji)
Cronbacha

M (SD)

Warto!ci kolektywistyczne (6 pozycji)
Cronbacha

M (SD)

Norwegia (N = 94)

0,63

4,05 (0,47)

0,69

3,58 (0,60)

Polska (N = 256)

0,71

3,90 (0,48)

0,62

4,16 (0,47)

Bia oru! (N= 271)

0,74

3,59 (0,62)

0,73

4,01 (0,56)

Rosja (N = 138)

0,66

3,91 (0,49)

0,63

3,96 (0,51)

Ogó em (N = 759)

0,72

3,81 (0,56)

0,70

3,99 (0,56)

si! spór o to, czy jest to jeden wymiar, czy dwa wymiary
ortogonalne wobec siebie; jak si! wydaje, wi!cej danych
przemawia za t" drug" opcj" (por. Chen, West, 2008;
Reykowski, 1994; Sinha, Tripathi, 1994; Triandis, 1996).
Oznacza to, #e teoretycznie rzecz bior"c, kultura mo#e
by& charakteryzowana jako wysoce kolektywistyczna
i jednocze%nie wysoce indywidualistyczna, silnie kolektywistyczna a s abo indywidualistyczna i odwrotnie, a tak#e
jako s abo kolektywistyczna i s abo indywidualistyczna.
Jednoczesn" obecno%& w kulturze elementów indywidualistycznych i kolektywistycznych mo#na uzasadni& tym,
i# w toku ewolucji ludzie byli socjalizowani zarówno do
wspó pracy z innymi, jak i do dbania o w asne interesy.
W kulturach heterogenicznych pod tym wzgl!dem jednostka ma potencjalnie równy dost!p do obu rodzajów
skryptów kulturowych.
Mimo wi!kszej, naszym zdaniem, trafno%ci dwuwymiarowego podej%cia do kolektywizmu i indywidualizmu,
w tym badaniu – z uwagi na wi!ksz" dost!pno%& – wykorzystano dane zaczerpni!te z opracowania Hofstedego
i Hofstedego (2005, s. 78). W badaniach, na które powouj" si! ci autorzy, indywidualizm (IND) i kolektywizm
(KOL) s" traktowane jako kra$ce tego samego wymiaru.
Oznacza to, #e je%li dany kraj zajmuje na skali indywidualizmu pozycj! wysok", to tym samym reprezentuje kultur! bardziej indywidualistyczn", a mniej kolektywistyczn".
Wytypowano do badania nast!puj"ce kraje: Norwegi!,
Polsk!, Bia oru% i Rosj!. W%ród 74 krajów Norwegia
(wska(nik indywidualizmu na skali: 69) zajmuje pozycj!
oznaczon" jako 16,5, Polska (wska(nik IND: 60) – pozycj! o randze 23, Rosja za% (wska(nik: 39) lokuje si! na
pozycji 37,5. Bia oru% nie by a uj!ta w tych badaniach.
Norwegi! mo#na wi!c uzna& za kraj najbardziej indywidualistyczny, Rosj! za% – najmniej indywidualistyczny
(bardziej kolektywistyczny). Bia oru% mo#e uchodzi& za

kraj kulturowo bliski Rosji. Jednak z racji geograÞcznego po o#enia, jak równie# historycznych i kulturowych
zwi"zków Bia orusi z Polsk", mo#na j" lokowa& mi!dzy
Polsk" a Rosj" tak#e na dymensji indywidualizmu.
Jak wida&, wybrane kraje lokuj" si! powy#ej mediany
skali indywidualizmu (37,0), co mo#e sugerowa&, #e nie
ma w%ród nich reprezentacji kultury wysoce kolektywistycznej. Opisany ranking traktujemy jako jedno ze (róde informacji o kulturze danego kraju. Uzupe nieniem
informacji o tym, jaki syndrom kulturowy ma przewag! w danym kraju, s" dane z poziomu indywidualnego,
a mianowicie stopie$ cenienia warto%ci kolektywistycznych i indywidualistycznych. Do pomiaru cenionych
warto%ci u#yto skali Shaloma Schwartza i Wolfganga
Bilsky’ego (1990) w wersji COLINDEX, zaproponowanej przez Chana (1994). Jest to lista 13 warto%ci,
uzupe nionych krótkim opisem; w tym siedem warto%ci
indywidualistycznych (ekscytuj"ce #ycie, przyjemno%&,
kreatywno%&, urozmaicone #ycie, bycie odwa#nym, wolno%&, niezale#no%&) i sze%& warto%ci kolektywistycznych
(szacunek dla starszych, porz"dek spo eczny, bezpiecze$stwo narodowe, samodyscyplina, grzeczno%&, pos usze$stwo). Zadaniem osoby badanej jest okre%lenie na pi!ciopunktowej skali stopnia, w jakim ka#da z tych warto%ci
stanowi przewodni" zasad! w jej #yciu.
Wspó czynniki rzetelno%ci dla obu podskal obliczone
dla ca ej próby, jak i w poszczególnych krajach, okazay si! wystarczaj"co wysokie: ' Cronbacha dla warto%ci
indywidualistycznych w ca ej próbie – 0,72, w poszczególnych krajach – od 0,63 do 0,74; dla warto%ci kolektywistycznych w ca ej próbie – 0,70, w poszczególnych
krajach – od 0,62 do 0,73 (tabela 2).
ZweryÞkowano ekwiwalencj! strukturaln" skali, by
upewni& si!, #e mierzy ona te same konstrukty w poszczególnych krajach. Zastosowano metod! * Tuckera
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(Tucker, 1951), która wykaza a, #e zachodzi ekwiwalencja pomiarowa (warto%ci waha y si! od 0,91 do 0,99,
czyli spe niaj" ustalone kryterium > 0,90; van de Vijver,
Poortinga, 1994). Mo#liwe jest wobec tego wykorzystanie i interpretacja danych uzyskanych przy u#yciu Skali
cenionych warto#ci.
Sytuacje trudne, pomiar stresowo"ci i strategie radzenia sobie ze stresem. Narz!dzie do pomiaru preferowanych strategii radzenia sobie ze stresem powinno opisywa& reakcje na stres spotykane w kulturach zachodnich
i niezachodnich, by osoba badana mia a mo#liwo%& ustosunkowania si! do ró#nych opcji kulturowych. W tym badaniu wykorzystano skal! Cross-Cultural Coping Scale
autorstwa Bena Kuo, Gargi Roysircara i Iana Newby-Clarka (2006). Jest to skala stosunkowo krótka (26 pozycji) i oparta na idei scenariuszy, które mo#na tworzy&
stosownie do pyta$ badawczych. Osobie badanej jest
prezentowany opis sytuacji trudnej (jednej lub wi!cej;
wi!ksz" liczb! umo#liwia krótko%& skali) z pro%b" o wyobra#enie siebie w tej sytuacji, nast!pnie jest proszona
o ocen! stopnia stresowo%ci sytuacji i o wskazanie stopnia
preferencji co do sposobów radzenia sobie. Zastosowano
cztery opisy sytuacji trudnych, zwi"zanych ze %rodowiskiem pracy i ze zdrowiem. SpecyÞk! kulturow" sytuacji trudnych operacjonalizowano przez aktywizacj!
skryptów indywidualistycznego i kolektywistycznego.
Dzi!ki odpowiednio dobranym tre%ciom uwag! czytelnika kierowano na jednostk! i zagro#enie potrzeb wzrostu
(samorealizacji, uznania, sukcesu, osi"gni!&, warto%ci
– skrypt indywidualistyczny), lub na zagro#enie relacji
bohatera historyjki z grup" i bliskimi osobami (skrypt kolektywistyczny; dok adny opis narz!dzia – Kwiatkowska
i in., 2014). Historyjki zosta y przygotowane w wersjach
m!skich i kobiecych, respondentom zaprezentowano po
dwie historyjki – jedn" indywidualistyczn" i drug" kolektywistyczn", w rotowanej kolejno%ci.
Po przeczytaniu ka#dej historyjki respondenci mieli sobie wyobrazi&, #e znale(li si! w tej sytuacji i zapozna& si!
z wymienionymi ni#ej stwierdzeniami, opisuj"cymi ró#ne
zachowania, a nast!pnie odpowiedzie& na skali od 1 do 6,
w jakim stopniu opisuj" one ich zachowania „(…) które
mog yby si! pojawi& w tej sytuacji, inaczej mówi"c, w jakim stopniu dane zachowanie do Ciebie pasuje”. Ponadto
badani odpowiadali na pytanie: „Gdyby sytuacja opisana
powy#ej zdarzy a si! Tobie naprawd!, jak bardzo stresuj"ca by aby dla Ciebie? Zaznacz jedn" z podanych mo#liwo%ci”. Odpowiedzi udzielano na skali 6-punktowej, od
1 – w ogóle niestresuj%ca, do 6 – wybitnie stresuj%ca.
Podj!te dzia ania maj"ce na celu adaptacj! kulturow"
skali pozwoli y w efekcie na utworzenie trzech podskal
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(strategia zaanga#owania, kolektywna i unikania) w próbach norweskiej, polskiej i bia oruskiej. Natomiast w próbie rosyjskiej celowe okaza o si! utworzenie czterech
podskal: oprócz strategii zaanga#owania i unikania powsta y dwie skale opisuj"ce strategi! kolektywn" ukierunkowan" na rodzin! i strategi! kolektywn" ukierunkowan"
na osoby dalsze, co w efekcie spowodowa o utworzenie
dwóch wersji skali Kuo („podstawowej” i „rosyjskiej”).
W zwi"zku z tym analizy wyników dokonywano dla Rosji
osobno. W celu ustalenia równowa#no%ci pomiaru zastosowano wielogrupow" konÞrmacyjn" analiz! czynnikow"
za pomoc" programu AMOS 21 (MG CFA; Marsh, 1994;
Vandenberg, Lance, 2000), w wyniku której okaza o si!,
#e w wersji „podstawowej” narz!dzie charakteryzuje si!
akceptowalnym poziomem równowa#no%ci konÞguralnej
(ta sama liczba czynników) i metrycznej (te same warto%ci adunków czynnikowych) – wska(nik dopasowania
testowanych modeli RMSEA = 0,0482; natomiast nie ma
odpowiedniego poziomu równowa#no%ci skalarnej (te
same warto%ci sta ych). Oznacza to, #e badane konstrukty s" rozumiane tak samo przez respondentów w ka#dej
z trzech podgrup (norweskiej, polskiej i bia oruskiej),
a tak#e #e uprawnione b!dzie dokonywanie porówna$
mi!dzygrupowych, np. odpowiadaj"c na pytanie, jaka jest
struktura i si a powi"za$ mi!dzy badanymi konstruktami.
Jednak brak satysfakcjonuj"cej równowa#no%ci skalarnej
stawia pod znakiem zapytania mo#liwo%& porównywania
%rednich w podgrupach. Szczegó owa analiza równowa#no%ci pomiaru zosta a przedstawiona w odr!bnym tek%cie
(Kwiatkowska i in., 2014).
Wspó czynniki rzetelno%ci dla obu wersji skali w ka#dej z badanych grup okaza y si! satysfakcjonuj"ce (od
0,66 do 0,82).
Konstrukt Ja. W badaniu u#yto skali Singelisa (Self-Construal Scale; Singelis, 1994) w wersji zawieraj"cej 10 stwierdze$, po 5 dla ka#dego rodzaju Ja. Wykonano konÞrmacyjn" analiz! g ównych sk adowych
w celu potwierdzenia dwuczynnikowej struktury skali.
Rozwi"zanie dwuczynnikowe nie by o zadowalaj"ce:
ilo%& wariancji wyja%nionej wynosi a 40,85%, wykres
osypiska sugerowa istnienie wi!kszej liczby czynników,
a oprócz tego jedna z 10 pozycji by a tak samo stosunkowo nisko adowana przez oba czynniki (0,34–0,28 –
„Z moimi znajomymi wol! by& bezpo%redni i szczery”).
Odpowiednie miary dopasowania modelu dwuczynnikowego wskazywa y na co najwy#ej mierne dopasowanie
2
Warto%& RMSEA mniejsza od 0,05 mówi o dobrym dopasowaniu, mi!dzy 0,05 a 0,08 – o zadowalaj"cym, mi!dzy 0,08 a 0,10
– o miernym dopasowaniu, powy#ej 0,10 – o braku dopasowania.
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modelu do danych: )2 = 230,02; df = 34; p < 0,001;
RMSEA = 0,087; 90% CI = 0,077–0,098). W zwi"zku
z tym zdecydowano si! na rozwi"zanie trójczynnikowe,
co wyja%ni o 51,79% wariancji. Wska(niki dopasowania modelu trójczynnikowego sugerowa y dopasowanie
zadowalaj"ce: RMSEA = 0,080; 90% CI = 0,069–0,091,
mimo i# warto%& )2 by a wci"# za wysoka: )2 = 174,89;
df = 32; p = 0,0003. Czynnik pierwszy okaza si! tre%ciowo zgodny z oryginalnym czynnikiem konstytuuj"cym
Ja-wspó zale#ne (5 pozycji, 22,86% wariancji), natomiast
oryginalne Ja-niezale#ne przybra o dwie postaci. Dwa
stwierdzenia sk adaj"ce si! na czynnik drugi (14,64%)
sugeruj", #e chodzi tu o rodzaj sprawowania kontroli nad
w asnym #yciem, o rodzaj samowystarczalno%ci i niezale#no%ci od innych ludzi wynikaj"cej z tego, #e „sam
dbam o siebie i nikogo do tego nie potrzebuj!”. S" to
nast!puj"ce stwierdzenia: „Bycie zdrowym ceni! ponad
wszystko” oraz „Móc wzi"& swoje sprawy we w asne r!ce
jest dla mnie rzecz" pierwszorz!dnej wagi”. Czynnik ten
zosta nazwany jako Ja-niezale#ne-samowystarczalno%&.
Trzeci czynnik – Ja-niezale#ne-autonomia – wyja%nia
14,29% wariancji i zawiera istot! bycia niezale#nym
i autonomicznym. W jego sk ad wchodz" trzy stwierdzenia: „Pod wieloma wzgl!dami lubi! by& niepowtarzalny
i inny ni# bliskie mi osoby”, „Z moimi znajomymi wol!
by& bezpo%redni i szczery” oraz „Moja w asna to#samo%&,
niezale#na od innych ludzi, jest dla mnie bardzo wa#na”
(por. Kwiatkowska, 2012).
Wykonano wielogrupow" konÞrmacyjn" analiz! czynnikow" (MG CFA) w celu ustalenia równowa#no%ci
pomiaru w czterech badanych próbach. Podobnie jak
w przypadku skali CCCS, potwierdzono równowa#no%& strukturaln" skali ()2 = 264,15; df = 120; p = 0,000;
CMIN/df = 2,2044; RMSEA = 0,040; 90% CI = 0,033–
0,046) oraz równowa#no%& metryczn" ()2 = 341,152;
df = 141; p = 0,000; CMIM/df = 2,42; RMSEA = 0,043;
90% CI = 0,038–0,049). Natomiast wska(niki dopasowania w przypadku równowa#no%ci skalarnej nie by y zadowalaj"ce ()2 = 781,146; df = 171; p = 0,000; CMIN/
df = 4,568; RMSEA = 0,069; 90% CI = 0,064–0,083).
Wspó czynniki rzetelno%ci obliczone dla podskal z o#onych z pi!ciu pozycji (bez podzia u Ja-niezale#nego
na dwie formy) w ca ej próbie, jak i w poszczególnych
krajach, okaza y si! wystarczaj"co wysokie dla Ja-wspó zale#nego: ' Cronbacha w ca ej próbie równe 0,68,
a w poszczególnych krajach od 0,56 do 0,74. Natomiast
3
Wysoka warto%& )2 nie jest diagnostyczna w przypadku du#ych
prób (np. Vandenberg, Lance, 2000).
4
Warto%& CMIN/df nie powinna przekracza& 3,00 (Arbuckle,
2010).

dla Ja-niezale#nego w ca ej próbie wspó czynnik ' Cronbacha wynosi 0,53, a w poszczególnych krajach od 0,36
do 0,52, co potwierdza raz jeszcze niespójn" struktur! tej
formy konstruktu Ja.
Poziom samooceny. Pomiar samooceny zosta dokonany za pomoc" jednego pytania, które brzmia o w nast!puj"cy sposób: „Jak bardzo zgodzi by%/zgodzi aby% si!
z nast!puj"cym stwierdzeniem: Mam wysok% samoocen$?”. Badani podawali stopie$ zgody na skali 5-punktowej. Ten sposób pomiaru samooceny zosta zaczerpni!ty
z Europejskich Sonda#y Spo ecznych (ESS, http://ess.
nsd.uib.no).
Religijno"#. Pytanie o religijno%& by o poprzedzone
pro%b" o informacj!, czy respondent wyznaje jak"% religi!
i je%li tak, to jak". Nast!pnie osoba badana by a proszona
o okre%lenie na skali 11-stopniowej, w jakim stopniu jest
religijna, bez wzgl!du na to, czy nale#y do jakiej% religii,
czy nie. W tym przypadku równie# pos u#ono si! sformuowaniami stosowanymi w ESS.
Zmienne kontrolowane. Zadawano te# pytania o wiek,
p e& i wykszta cenie respondentów.

ANALIZA WYNIKÓW
Prezentacja rozk adów i korelacji mi$dzy zmiennymi
W tabeli 3 przedstawione s" warto%ci wspó czynników korelacji Pearsona w zbiorze zmiennych, które
w dalszych analizach b!d" wyst!powa& w modelowaniu
strukturalnym w charakterze zmiennych wyja%niaj"cych
dla wyja%nianych zmiennych strategie radzenia sobie ze
stresem.
Analiza zale#no%ci mi!dzy zmiennymi pozwala na poczynienie pewnych korekt w za o#eniach co do istnienia
syndromów kulturowych opartych na idei rozdzielno%ci
elementów kolektywistycznych i indywidualistycznych.
Przede wszystkim nale#y zwróci& uwag! na wspó zale#no%& warto%ci kolektywistycznych i indywidualistycznych w badanej próbie (r = 0,17), co oznacza, #e w tworzeniu modeli strukturalnych nale#y uwzgl!dni& kowariancj!
mi!dzy tymi zmiennymi. Samoocena potwierdza sw"
przynale#no%& do syndromu indywidualistycznego: silne
korelacje z warto%ciami indywidualistycznymi i z obiema formami Ja-niezale#nego, oraz negatywn" istotn"
korelacj! z Ja-wspó zale#nym. Natomiast religijno%&, tak
jak zak adano, w "cza si! w syndrom kolektywistyczny:
istotne korelacje z warto%ciami indywidualistycznymi
i Ja-wspó zale#nym, negatywna istotna korelacja z warto%ciami indywidualistycznymi. Ocena stresowo%ci wi"#e
si! raczej z elementami indywidualistycznymi, ale za-
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Tabela 3
Wspó czynniki korelacji i warto#ci #rednich i odchyle" standardowych zmiennych w ca ej próbie (N = 759)

1

Wart. ind.

2

Wart. kol.

3

Ja-wspó .

4

Ja-nzal.-aut.

5

Ja-nzal-sam.

6

Samoocena

7

Religijno!%

8

Stres

2

3

4

5

6

7

8

M(SD)

0,17***

–0,03***

0,43***

0,30***

–0,17***

–0,13***t

–0,13***

3,81 (0,56)

–0,46***

0,10***

0,18***

–0,05***

–0,32*** t

–0,09***

3,99 (0,56)

0,03***

0,02***

–0,10***

–0,26*** t

–0,04***

3,81 (0,62)

0,26***

–0,26***

–0,06t***

–0,16***

3,85 (0,67)

–0,17***

t

–0,22***

3,71 (0,86)

–0,06t***

–0,04***

3,10 (0,98)

–0,05***

5,21 (2,55)

–0,01***

4,18 (0,98)

*** p = 0,00; ** p < 0,01; * p < 0,05; t p < 0,10.

znacza si! tak#e istotna korelacja z warto%ciami kolektywistycznymi. Ogólnie rzecz bior"c, syndrom kolektywistyczny (warto%ci kolektywistyczne, Ja-wspó zale#ne
i religijno%&) prezentuje si! w formie bardziej klarownej
ni# syndrom indywidualistyczny (warto%ci indywidualistyczne, Ja-niezale#ne-autonomiczne i Ja-niezale#ne-samowystarczalne oraz samoocena), poniewa# obie formy
Ja-niezale#nego koreluj" tak#e z warto%ciami kolektywistycznymi (r = 0,10; r = 0,18).
WeryÞkacja hipotezy o preferencjach strategii
radzenia sobie w badanych próbach narodowych.
Sprawdzenie, czy pod wzgl!dem preferowanych strategii radzenia sobie ze stresem istniej" ró#nice mi!dzy
Norwegi", Polsk" i Bia orusi" nie by o mo#liwe z powodu braku równowa#no%ci skalarnej narz!dzia; mi!dzy
Rosj" za% a pozosta ymi krajami – ze wzgl!du na brak

podstawowej równowa#no%ci konÞguralnej (czynnikowej). Mo#liwe natomiast by o porównanie stopnia preferencji w obr!bie danego kraju za pomoc" testu t-Studenta
dla prób zale#nych. Warto%ci %rednich i odchyle$ standardowych oraz wyniki testu t umieszczono w tabelach 4 i 5.
W badanej próbie (wszystkie cztery kraje) najbardziej preferowan" strategi" jest strategia zaanga#owania.
W Norwegii, Polsce i Bia orusi w drugiej kolejno%ci wyst!puje strategia kolektywistyczna. Najni#ej ceniona jest
strategia unikania. Efekty wszystkich porówna$ s" istotne przy p < 0,001. W próbie rosyjskiej preferencje dla
strategii zaanga#owania s" istotnie ró#ne w porównaniu
z pozosta ymi trzema. Strategia unikania w próbie rosyjskiej zajmuje pozycj! po%redni" mi!dzy strategi" zaanga#owania a obiema kolektywnymi, przy czym mi!dzy
strategiami kolektywnymi nie ma istotnych ró#nic.

Tabela 4
*rednie i odchylenia standardowe strategii radzenia sobie ze stresem w Norwegii, Polsce i Bia orusi
Kraje

N

Strategia
kolektywna (K)
M (SD)

Strategia unikania
(U)
M (SD)

Strategia
zaanga#owania (Z)
M (SD)

Wyniki porówna&: warto!ci t
K vs. U

K vs. Z

U vs. Z

Norwegia

094

3,24 (0,83)

2,39 (0,65)

4,28 (0,59)

08,42***

–11,47***

–19,11***

Polska

256

3,48 (0,88)

2,37 (0,76)

4,04 (0,71)

16,81***

0–9,09***

–27,72***

Bia oru!

271

3,68 (0,75)

2,64 (0,73)

4,11 (0,71)

17,50***

0–7,05***

–23,87***

Ogó em

621

3,52 (0,83)

2,53 (0,73)

4,12 (0,69)

25,57***

–14,36***

–40,48***

*** p < 0,001.
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Tabela 5
*rednie i odchylenia standardowe strategii radzenia sobie ze stresem w Rosji oraz wyniki porówna" (warto#ci t)

M (SD)
Strategia U vs…

Strategia unikania
(U)

Strategia zaanga#owania
(Z)

Strategia kolektywna – dalsi
(K-D)

Strategia kolektywna – rodzina
(K-R)

3,73 (0,73)

4,62 (0,73)

3,28 (0,77)

3,29 (0,82)

–10,28***

4,88***

05,42***

14,24***

14,10***

Strategia Z vs…
Strategia K-D vs…

–0,20***

*** p < 0,001.

Testowanie modeli strukturalnych
Przyj!to nast!puj"cy sposób post!powania. Najpierw
oszacowano modele (indywidualistyczny dla strategii zaanga#owania i modele kolektywistyczne dla strategii kolektywnej i strategii unikania) dla danych pochodz"cych
z ca ej próby z wykluczeniem Rosji, a wi!c s" to dane odnosz"ce si! do trzech krajów "cznie (Norwegia, Polska,
Bia oru%). Dzi!ki temu zweryÞkujemy trafno%& modeli
teoretycznych, ich posta& oraz kierunki i si ! zwi"zków
mi!dzy zmiennymi, koncentruj"c si! na efektach ca kowitych wywieranych przez zmienne wyja%niaj"ce na
zmienne wyja%niane (tj. okre%lonych strategii radzenia
sobie).
Nast!pnie ka#dy z modeli (indywidualistyczny i kolektywistyczny) oszacowano w podgrupach kulturowych
jednocze%nie, przy za o#eniu, #e posta& modelu jest taka
sama w ka#dej podgrupie, a ró#nice mog" wyst!powa&
w stosunku do warto%ci parametrów w podgrupach.
Modelowanie jednoczesne pozwala na zdiagnozowanie "cznej wielko%ci rozbie#no%ci modeli szacowanych
w podgrupach, na okre%lenie si y i kierunków zwi"zków
mi!dzy zmiennymi w podgrupach, jak równie# na porównanie istotno%ci ró#nic mi!dzy analogicznymi parametrami w podgrupach.
Na ko$cu zosta y oszacowane tak#e modele dla próby
rosyjskiej, traktowanej osobno.

jako%& modelu zdecydowanie si! poprawi a: model uzyska satysfakcjonuj"cy stopie$ dopasowania do danych
empirycznych. Wszystkie wspó czynniki + s" istotne przy
p < 0,001.
Najsilniejszy efekt ca kowity (z o#ony z efektu bezpo%redniego i upo%rednionego przez samoocen! i ocen! stresowo%ci) wywiera Ja-niezale#ne-autonomiczne (0,162),
nast!pnie warto%ci indywidualistyczne (0,158), w dalszej
kolejno%ci stresowo%& sytuacji (–0,126) i na ko$cu samoocena (0,103).
Zale#no%ci te mo#na opisa& w nast!puj"cy sposób:
strategia zaanga#owania jest tym bardziej prawdopodobna, im bardziej jest wyartyku owane Ja-niezale#ne-autonomiczne, pozostaj"ce w zale#no%ci od warto%ci indywidualistycznych; im wy#ej si! ceni warto%ci indywidualistyczne; im ni#ej jest oceniany poziom stresowo%ci
sytuacji i im wy#szy jest poziom samooceny (rysunek 1).

e2

–0,13

0,16

0,16
0,48

Modelowanie w trzech krajach %cznie: model indywidualistyczny. Zmienn" wyja%nian" by a strategia
zaanga#owania, zmiennymi za% wyja%niaj"cymi warto%ci indywidualistyczne, Ja-niezale#ne-autonomiczne, Ja-niezale#ne-samowystarczalne, samoocena i ocena stresowo%ci.
Testowanie tak zbudowanego modelu nie przynios o
zadowalaj"cych rezultatów, mimo #e wszystkie parametry
%cie#kowe s" istotne statystycznie. Dopiero po usuni!ciu z modelu zmiennej Ja-niezale#ne-samowystarczalne

0,02
Stres

Wart_Indyw.

0,10
Str_Zaangażowania

0,15

Ja_Nzal_Auton.
0,26

e3

e1

0,10

0,07
Samoocena

)2 (3, N = 621) = 5,91; p = 0,116; CMIN/DF = 1,969; CFI = 0,989;
RMSEA = 0,040.
e – sk adnik losowy zmiennej.

Rysunek 1. Model indywidualistyczny dla strategii zaanga#owania szacowany w trzech krajach "cznie.
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Zadano równie# pytanie, czy ten sam model (tj. ta sama
konÞguracja zmiennych wyja%niaj"cych) mo#e mie& zastosowanie w wyja%nianiu strategii kolektywnych i strategii unikania. Okaza o si!, #e wspó czynnik korelacji
wielokrotnej dla strategii kolektywnych wynosi zaledwie 0,02, tak samo dla strategii unikania.
Modelowanie w trzech krajach %cznie: model kolektywistyczny dla strategii kolektywnej. Zmienn" wyja%nian" by a tu strategia kolektywna, za% zmiennymi wyja%niaj"cymi warto%ci kolektywistyczne, Ja-wspó zale#ne,
religijno%& i ocena stresowo%ci.
Parametry jako%ci dopasowania wskazuj", #e jest to
model dobrze dopasowany do danych. Wszystkie wspó czynniki + s" istotne przy p < 0,01, oprócz wspó czynnika warto%ci kolektywistyczne a strategia kolektywna
– p < 0,05. Najsilniejszy efekt ca kowity wywiera Ja-wspó zale#ne (ca kowity efekt standaryzowany: 0,260),
nast!pnie religijno%& (wska(nik: 0,176), warto%ci kolektywistyczne (wska(nik: 0,158) i ocena stresowo%ci
(wska(nik: 0,112). Poziom religijno%ci jest zale#ny od
warto%ci kolektywistycznych i Ja-wspó zale#nego, warto%ci kolektywistyczne za% wywieraj" wp yw na strategi!
kolektywistyczn" nie tylko w sposób bezpo%redni, lecz
tak#e po%rednio – przez wp yw na poziom religijno%ci
i na ocen! stresowo%ci sytuacji (im bardziej warto%ci te
s" cenione, tym wy#sze s" oceny stresowo%ci sytuacji).
A zatem strategia kolektywna jest tym bardziej
prawdopodobna, im bardziej wyartyku owane jest Ja-wspó zale#ne, im wy#szym poziomem religijno%ci (zale#nym od Ja-wspó zale#nego i warto%ci kolektywistycze2

Ja_Współzal.

0,13
Religijność

0,21

0,17
0,21

0,48

e1

0,22

0,17
Str_Kolektywna

0,11
Wart_Kolektyw.
0,09

e3

0,11
0,01

Stres

)2 (2, N = 621) = 4,71; p = 0,09; CMIN/DF = 2,35; CFI = 0,992;
RMSEA = 0,047.
e – sk adnik losowy zmiennej.

Rysunek 2. Model kolektywistyczny dla strategii kolektywnej szacowany w trzech krajach "cznie.
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nych) cechuje si! jednostka, im bardziej ceni warto%ci
kolektywistyczne i im wy#ej oceniana jest stresowo%&
sytuacji trudnych (rysunek 2).
Tak jak poprzednio model ten zosta przetestowany dla
strategii zaanga#owania i strategii unikania. W obu wypadkach wspó czynnik korelacji wielokrotnej dla odpowiedniej strategii wyniós 0,02.
Modelowanie w trzech krajach %cznie: model kolektywistyczny dla strategii unikania. Zmienn" wyja%nian" by a strategia unikania, zmiennymi wyja%niaj"cymi za% warto%ci kolektywistyczne, Ja-wspó zale#ne,
religijno%& i ocena stresowo%ci. Proponowany model
nie spe nia pok adanych w nim nadziei, poniewa# zbiór
zmiennych nie ma zwi"zku ze strategi" unikania (wariancja wyja%niana rz!du 0,01). Próba przetestowania modelu
indywidualistycznego dla tej strategii równie# zako$czya si! niepowodzeniem.
Testowanie modeli strukturalnych:
modelowanie w podgrupach
Kolejnym etapem analizy by o szacowanie modeli indywidualistycznego i kolektywistycznego w trzech
podgrupach kulturowych. Modelowanie w podgrupach
umo#liwia uzyskanie informacji, jak dobrze postulowany
model teoretyczny jest powielany w ka#dej grupie oraz
oszacowanie parametrów dla ka#dej grupy oddzielenie
(Bedy$ska, Ksi"#ek, 2012). W ten sposób mo#na porówna& rol! poszczególnych parametrów mi!dzy prób" norwesk" a polsk" i bia orusk".
Model indywidualistyczny: strategia zaanga&owania. W modelu indywidualistycznym, obja%niaj"cym
strategi! zaanga#owania, zachowano wszystkie zmienne
wyja%niaj"ce, tj. nie wykluczano Ja-niezale#nego-samowystarczalnego.
Model mia wysok" dobro& dopasowania: )2 (15,
N = 621) = 18,496; p = 0,238; CMIN/DF = 1,233; CFI =
0,987; RMSEA = 0,019. Oznacza to, #e w ka#dej próbie
struktura zale#no%ci mi!dzy zmiennymi (posta& modelu)
by a podobna, jednak warto%ci parametrów w poszczególnych próbach mog" si! od siebie ró#ni&, podobnie jak
wspó czynnik korelacji wielokrotnej zmiennej wyja%nianej (tabela 6).
Przyjrzymy si! kolejno parametrom modelu w poszczególnych próbach.
Norwegia. Testowany model wyja%nia a# 27% wariancji strategii zaanga#owania. Efekty ca kowite wp ywu
zmiennych na strategi! zaanga#owania mo#na porangowa& w nast!puj"cy sposób:
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Tabela 6
Model indywidualistyczny dla strategii zaanga!owania: standaryzowane wspó czynniki #cie!ek i wspó czynniki korelacji
wielokrotnej w próbach norweskiej, polskiej i bia oruskiej
Parametry
Strategia: R2

Norwegia

Polska

Bia oru!

–0,27***

–0,10***t

–0,09*** t

Strategia

Stres

–0,21***

–0,01*** t

–0,09*** t

Strategia

Samoocena

–0,13***

–0,08*** t

–0,15*** t

Strategia

Warto!ci indywidualistyczne

–0,22***

–0,13t***

–0,15*** t

Strategia

Ja-niezale"ne-autonomiczne

–0,25***

–0,22*** t

–0,11t***

–0,01***

–0,00*** t

–0,00*** t

–0,12***

–0,00*** t

–0,05*** t

–0,23***

–0,03*** t

–0,07*** t

Stres: R2
Stres

Ja-niezale"ne-autonomiczne

Samoocena: R2
Samoocena

Ja-niezale"ne-autonomiczne

–0,48***

–0,05*** t

–0,23*** t

Samoocena

Ja-niezale"ne-samowystarczalne

–0,06***

–0,16*** t

–0,08*** t

Model: 2 (15, N = 621) = 18,496; p = 0,238; CMIN/DF = 1,233; CFI = 0,987; RMSEA = 0,019.
* p < 0,05; p < 0,01; *** p < 0,001.

Najsilniejszy wp yw wywiera Ja-niezale#ne-autonomiczne (0,333), nast!pnie warto%ci indywidualistyczne
(0,216), ocena stresowo%ci sytaucji ze znakiem ujemnym
(–0,214) i samoocena (0,126). Wp yw Ja-niezale#nego-samowystarczalnego jest nieistotny (0,008). Tak wi!c
strategia zaanga#owania u Norwega jest tym bardziej
prawdopodobna, im bardziej wyartyku owane jest Janiezale#ne-autonomiczne, im bardziej ceni on warto%ci
indywidualistyczne, im mniej stresuj"ca jest sytuacja
trudna i im wy#sza jest samoocena.
Doda& nale#y, #e ocena stresowo%ci jest zale#na (zale#no%& ujemna) od Ja-niezale#nego-autonomicznego: im
bardziej wyartyku owana jest ta forma Ja, tym ni#sza jest
ocena stresowo%ci, a im ni#sza jest ocena stresowo%ci, tym
bardziej jest u#ywana strategia zaanga#owania. Mo#na wi!c
rzec, #e rola Ja-niezale#nego-autonomicznego jest podwójna: przez oddzia ywanie bezpo%rednie na rzecz danej strategii i po%rednio przez obni#anie oceny stresowo%ci sytuacji.
Mo#na wskaza& na jeszcze jeden aspekt szczególnej
roli Ja-niezale#nego-autonomicznego. Mianowicie najsilniej wp ywa na samoocen! (i za jej po%rednictwem na
strategi! radzenia), silniej ni# na stres (ró#nica mi!dzy paramterami istotna statystycznie: –4,577)5, tak#e silniej ni#
bezpo%rednio na strategi! zaanga#owania (–2,846).
5
W nawiasach podawana jest warto ! statystyki testuj"cej
istotno ! ró#nic mi$dzy warto ciami parametrów; hipoteza zerowa
o braku ró#nic nie powinna by! odrzucona, je li warto ! statystyki
zawiera si$ w przedziale –2,0 i 2,0 (Bedy%ska, Ksi"#ek, 2012).

Polska. W próbie polskiej wspó czynnik korelacji wielokrotnej dla strategii zaanga#owania przyjmuje ni#sz"
warto%& ni# w próbie norweskiej, mianowicie tylko 0,10.
Efekty ca kowite wp ywu zmiennych wyja%niaj"cych na
strategi! zaanga#owania uk adaj" si! podobnie jak w próbie norweskiej odno%nie do dwóch pierwszych zmiennych: Ja-niezale#ne-autonomiczne (0,226) i warto%ci
indywidualistyczne (0,126). W nast!pnej kolejno%ci pojawia si! samoocena (0,08 – na pograniczu istotno%ci),
wp yw za% Ja-niezale#nego-samowystarczalnego i wp yw
stresowo%ci sytuacji s" nieistotne. Zasadnicza ró#nica
mi!dzy obiema próbami polega na nieistotnym wp ywie
oceny stresowo%ci na strategi! zaanga#owania w próbie
polskiej, mimo i# testy nie wykaza y istotnych ró#nic
mi!dzy parametrami z obu grup. Ró#nica istotna wyst"pi a w zakresie wspó czynników %cie#ki Ja-niezale#ne-autonomiczne – samoocena (–3,849).
Bia oru!. Wspó czynnik korelacji wielorakiej w próbie bia oruskiej jest zbli#ony do próby polskiej – 0,09.
Podobnie jak w dwóch poprzednich próbach, najwi!ksze
efekty ca kowite wp ywaj"ce na strategi! zaanga#owania
wykazuj" zmienne: warto%ci indywidualistyczne (0,150)
i Ja-niezale#ne-autonomiczne (0,139), wraz z samoocen"
(0,149). Wp yw stresu ujawnia si! na pograniczu istotno%ci (–0,087) w kierunku takim samym, jak w próbie norweskiej. Wp yw Ja-niezale#nego-samowystarczalnego nie
jest istotny.

KULTURA A STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM. BADANIA MI&DZYKULTUROWE

Porównanie warto ci parametrów cie#kowych w trzech
grupach wykaza'o, #e ró#nice istotne statystycznie wyst$puj" tylko w parametrze Ja-niezale#ne-autonomiczne –
samoocena. Odpowiednie statystyki istotno ci ró#nic s"
nast$puj"ce: mi$dzy Norwegi" i Polsk" –3,849, mi$dzy
Norwegi" a Bia'orusi" –2,345; mi$dzy Polsk" a Bia'orusi"
–2,008 Oznacza to, #e wp'yw Ja-niezale#nego na samoocen$ jest najwi$kszy w próbie norweskiej, a najmniejszy
w próbie polskiej.
Model kolektywistyczny: strategia kolektywna. Nie
uda'o si$ utrzyma! modelu kolektywistycznego oszacowanego na ca'ej próbie, dlatego w'"czono do zmiennych
wyja niaj"cych zmienne, o których wiadomo, #e s" skorelowane ze zmiennymi kulturowymi kolektywistycznymi, tj. warto ci indywidualistyczne i jedn" z form Ja-niezale#nego: Ja-samowystarczalne.
Tak skonstruowany model jest dobrze dopasowany
do danych empirycznych: 2 (21, N = 621) = 30,945;
p = 0,075; CMIN/DF = 1,474; CFI = 0,974; RMSEA =
0,028. Warto ci odpowiednich parametrów znajduj" si$
w tabeli 7.
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Norwegia. W próbie norweskiej model ten wyja nia
22% wariancji zmiennej strategia kolektywna.
Zmienne, które maj" najwi$ksze efekty ca'kowite na
strategi$ kolektywn", mo#na porangowa! w nast$puj"cy sposób: Ja-wspó'zale#ne – 0,263; religijno ! – 0,251;
warto ci indywidualistyczne – 0,190; ocena stresowo ci
– 0,097; Ja-niezale#ne-samowystarczalne – 0,097; warto ci kolektywistyczne: 0,066. W przypadku Norwegów,
im bardziej wyartyku'owane jest Ja-wspó'zale#ne, im
wi$ksza religijno !, im bardziej si$ ceni warto ci indywidualistyczne, im wy#ej si$ ocenia stopie% stresowo ci
sytuacji oraz im bardziej wyartyku'owane Ja-niezale#ne-samowystarczalne, tym bardziej prawdopodobne jest
u#ycie strategii kolektywnej. Cenienie warto ci kolektywistycznych nie ma istotnego (bezpo redniego) znaczenia dla u#ycia tej strategii.
Natomiast od warto ci kolektywistycznych zale#y
ocena stresowo ci sytuacji (efekt ca'kowity – 0,218).
Ocena stresu zale#y te# od religijno ci (0,218) i od Ja-wspó'zale#nego (–0,074). Tak wi$c warto ci kolektywistyczne i religijno ! podwy#szaj" ocen$ stresowo ci
sytuacji trudnych, czemu Ja-wspó'zale#ne stara si$ przeciwdzia'a!.

Tabela 7
Model kolektywistyczny dla strategii kolektywnej: standaryzowane wspó!czynniki "cie#ek i wspó!czynniki korelacji wielokrotnej w próbach norweskiej, polskiej i bia!oruskiej
Parametry
2

Norwegia
–0,22*

Strategia: R

t

Polska
0,19***

Bia#oru!
t

–0,15*** t

Strategia

Stres

–0,10* t

0,17*** t

–0,21*** t

Strategia

Religijno!$

–0,23* t

0,13*** t

–0,08*** t

Strategia

Warto!ci indywidualistyczne

–0,19* t

0,12*** t

–0,05*** t

Strategia

Ja-wspó#zale"ne

–0,22* t

0,27*** t

–0,24*** t

Strategia

Ja-niezale"ne-samowystarczalne

–0,10* t

0,07*** t

–0,11t***

–0,07* t

0,07*** t

–0,04*** t

Stres: R2
Stres

Religijno!$

–0,17t*

0,10*** t

–0,18*** t

Stres

Warto!ci kolektywistyczne

–0,19t*

0,04*** t

–0,02*** t

Stres

Ja-wspó#zale"ne

–0,11* t

0,20*** t

–0,07*** t

–0,11* t

0,09*** t

–0,05*** t

Religijno !: R2
Religijno!$

Ja-wspó#zale"ne

–0,20t*

0,11t***

–0,05*** t

Religijno!$

Warto!ci kolektywistyczne

–0,19t*

0,23*** t

– 0,20*** t

Model: 2 (21, N = 621) = 30,945; p = 0,075; CMIN/DF = 1,474; CFI = 0,974; RMSEA = 0,028.
* p < 0,05; p < 0,01; *** p < 0,001.
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Polska. W próbie polskiej model ten wyja nia 19%
wariancji, niewiele mniej ni# w próbie norweskiej.
Kolejno ! zmiennych oddzia'uj"cych na strategi$ kolektywn" (efekty ca'kowite) przedstawia si$ nast$puj"co:
Ja-wspó'zale#ne – 0,317; ocena stresowo ci – 0,174; religijno ! – 0,148; warto ci indywidualistyczne – 0,119;
Ja-niezale#ne-samowystarczalne – 0,072; warto ci kolektywistyczne – 0,040. Stosowanie strategii kolektywnej przez Polaków jest tym bardziej prawdopodobne, im
lepiej wyartyku'owane jest Ja-wspó'zale#ne, im wy#ej
ocenia si$ stresowo ! sytuacji trudnej, im wy#sza religijno !, im bardziej ceni si$ warto ci indywidualistyczne oraz im bardziej jest wyartyku'owane Ja-niezale#nesamowystarczalne.
Ocena stresowo ci zale#y w najwi$kszym stopniu od
Ja-wspó'zale#nego (efekt ca'kowity: 0,213), od religijnoci (0,101) i w pewnym stopniu od warto ci kolektywistycznych (0,059).
Bia oru!. Model ten wyja nia najmniej wariancji
w badanych próbach: 15%. Ranking efektów ca'kowitych zmiennych na strategi$ kolektywn" rozpoczyna, tak
jak w próbach norweskiej i polskiej, Ja-wspó'zale#ne
(0,262), nast$pnie – jak w próbie polskiej – ocena stresowo ci (0,210) i religijno ! (0,117). W dalszej kolejnoci wyst$puje Ja-niezale#ne-samowystarczalne (0,109)
oraz warto ci indywidualistyczne (0,049) i warto ci kolektywistyczne (0,019). Stosowanie strategii kolektywnej
przez Bia'orusinów jest tym bardziej prawdopodobne,
im lepiej wyartyku'owane Ja-wspó'zale#ne, im wy#ej
jest oceniona stresowo ! sytuacji, im wi$kszy stopie%
religijno ci i im bardziej wyartyku'owane Ja-niezale#ne-samowystarczalne. Cenienie warto ci nie ma istotnych
zwi"zków z tendencj" do stosowania strategii kolektywnej.
Na ocen$ stresowo ci sytuacji przez Bia'orusinów
wp'ywa przede wszystkim poziom religijno ci (efekt ca'kowity – 0,183). Ja-wspó'zale#ne (0,079) i warto ci kolektywistyczne (0,019) nie maj" istotnego znaczenia.
Porównanie istotno ci ró#nic parametrów cie#kowych
mi$dzy trzema grupami da'o w wyniku zaledwie jedn"
istotn" ró#nic$ mi$dzy prób" norwesk" i polsk" – dotyczy'a parametru Ja-wspó'zale#ne a stres: 2,566.

niewystarczaj"cej równowa#no ci w tej próbie. Podskale
mierz"ce strategie, opatrzone takimi samymi etykietkami
jak w poprzednich próbach (zaanga#owania, kolektywna,
unikania), nie s" identyczne – zawieraj" nieco inny zestaw itemów.
Spodziewaj"c si$ wi$kszej z'o#ono ci w zakresie konÞguracji zmiennych (struktury zale#no ci mi$dzy zmiennymi), w kulturze rosyjskiej do testowanych modeli
w'"czano zarówno zmienne indywidualistyczne, jak i kolektywistyczne. Uzyskano dwa modele kolektywistyczno-indywidualistyczne dotycz"ce strategii zaanga#owania i unikania oraz dwa modele (raczej) kolektywistyczne
dotycz"ce dwóch postaci strategii kolektywnych.
Model kolektywistyczno-indywidualistyczny: strategia zaanga owania. Mierniki jako ci modelu s" satysfakcjonuj"ce, model ten wyja nia 15% wariancji.
Wszystkie wspó'czynniki $ s" istotne przy p < 0,05 (rysunek 3). Ze zmiennych nale#"cych do kultury indywidualistycznej w modelu pozosta'y warto ci indywidualistyczne i samoocena, charakteryzuj"ce si$ podobnymi warto ciami parametrów cie#kowych (0,18 i 0,16), jednak
stosunkowo silniejszy wp'yw na strategi$ zaanga#owania
wywiera Ja-wspó'zale#ne (0,31). Zastosowanie strategii
zaanga#owania u Rosjan jest tym bardziej prawdopodobne, im bardziej wyartyku'owane jest Ja-wspó'zale#ne, im
bardziej cenione s" warto ci indywidualistyczne oraz im
wy#szy poziom samooceny.
Model ten zosta' nazwany kolektywistyczno-indywidualistycznym, poniewa# w sukurs zmiennym indywidualistycznym idzie silna zmienna kolektywistyczna – Ja-wspó'zale#ne.
Ja_Współzal.
0,39
0,31

Wart_Kolekt.

e1

0,17
Wart_Indyw.

0,15
RUS_Str_Zaangaż.

0,18
e4

Strategia unikania. Zrezygnowano z analiz dotycz"cych strategii unikania ze wzgl$du na stwierdzon" wcze niej niewielk" warto ! heurystyczn" tego modelu.

0,16

0,00
Samoocena
2

Modelowanie strukturalne w próbie rosyjskiej
Osobno zosta'y wykonane analizy cie#kowe w próbie rosyjskiej, poniewa# zmodyÞkowano narz$dzie do
badania strategii radzenia sobie ze stresem z powodu

(5, N = 138) = 3,169; p = 0,674; CMIN/DF = 0,634; CFI = 1,00;
RMSEA = 0,000.
e – sk'adnik losowy zmiennej.

Rysunek 3. Model indywidualistyczno-kolektywistyczny dla
strategii zaanga#owania w próbie rosyjskiej.
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Model kolektywistyczny: strategia kolektywna –
rodzina. Pozostajemy przy nazwie model kolektywistyczny mimo obecno ci w nim zmiennych indywidualistycznych. Zmienne te w zasadzie nie graj" wa#nej roli
w determinowaniu strategii kolektywnych, a wyst$puj"
jedynie jako kowarianty warto ci kolektywistycznych,
których usuni$cie powoduje znaczne obni#enie jako ci
modelu (rysunek 4).
Wielko ! wspó'czynnika korelacji wielokrotnej wynosi 0,17. Wspó'czynniki $ s" istotne przy p < 0,05, z wyj"tkiem Ja-wspó'zale#ne a stres – p < 0,10 i religijno !
a stres – p < 0,15. Podobnie jak w modelu szacowanym
dla Norwegii, Polski i Bia'orusi, najsilniejszy efekt

ca'kowity na strategi$ kolektywn" „rodzinn"” wywiera
Ja-wspó'zale#ne (0,321), w drugiej kolejno ci religijno !
(0,181), a dalej lokuje si$ ocena stresowo ci (0,152).
Warto ci kolektywistyczne odgrywaj" niewielk" rol$
(0,064). Rosjanie s" tym bardziej sk'onni do stosowania
strategii kolektywnej skupionej wokó' cz'onków rodziny,
im lepiej wyartyku'owane jest Ja-wspó'zale#ne, im bardziej s" religijni i im sytuacja jest oceniona jako bardziej
stresowa.
Natomiast ocena stresowo ci jest zale#na, podobnie jak
u Polaków, od Ja-wspó'zale#nego (0,145) i religijno ci
(0,121) oraz w niewielkim stopniu od warto ci kolektywistycznych (0,043).

Ja_Współzal.

0,38
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e2
0,13
0,36

Religijność
0,30

Wart_Kolekt.

0,12
0,15

0,18

0,04

Wart_Indywid.

0,27

0,16

e3

0,17

0,17
RUS_S_Kolekt_Rodzina

0,15

Stres

e1

Ja_Nzal_Samow.

2
(11, N = 138) =17,573; p = 0,092; CMIN/DF = 1,598; CFI = 0,924; RMSEA = 0,066.
e – sk'adnik losowy zmiennej.

Rysunek 4. Model kolektywistyczny dla strategii kolektywnej – rodzina w próbie rosyjskiej.

Ja_Współzal.
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e2
0,13
0,36

Religijność
0,30

Wart_Kolekt.
0,15
0,18

0,17

0,02

Wart_Indywid.

0,27

0,19

e3

Stres

Ja_Nzal_Samow.

2
(13, N = 138) =14,124; p = 0,365; CMIN/DF = 1,086; CFI = 0,986; RMSEA = 0,025.
e – sk'adnik losowy zmiennej.

Rysunek 5. Model kolektywistyczny dla strategii kolektywnej – dalsi w próbie rosyjskiej.
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Model kolektywistyczny: strategia kolektywna –
dalsi. Model kolektywistyczny w wyja nianiu strategii
kolektywnej skoncentrowanej na innych ludziach ma tak"
sam" posta! jak model poprzedni, jednak warto ! wspó'czynników cie#kowych i efekty ca'kowite zmiennych
prezentuj" si$ inaczej (rysunek 5).
Model ten wyja nia mniej wi$cej tyle samo wariancji
zmiennej strategia kolektywna – inni (16%), co model
poprzedni. Wszystkie wspó'czynniki regresji $ s" istotne przy p < 0,01, z wyj"tkiem Ja-wspó'zale#ne a stres
– p < 0,08. Uk'ad efektów ca'kowitych jest inny przede
wszystkim ze wzgl$du na nik'" rol$ Ja-wspó'zale#nego
(0,051), które wywiera'o zdecydowanie wy#szy wp'yw
na strategi$ w modelu szacowanym dla strategii kolektywnej – rodzina w próbie rosyjskiej, jak równie# w modelu kolektywistycznym w próbach norweskiej, polskiej
i bia'oruskiej.
Tutaj najsilniejszy efekt wywieraj" ocena stresowo ci
(0,342), religijno ! (0,195) oraz nieznacznie warto ci kolektywistyczne (0,069) i Ja-wspó'zale#ne (0,051). Z kolei ocena stresowo ci jest zale#na od Ja-wspó'zale#nego
(0,148).
Model indywidualistyczno-kolektywistyczny: strategia unikania. Wszystkie wspó'czynniki regresji w tym
modelu s" istotne przy p < 0,05, z wyj"tkiem religijno !
a stres – p < 0,14. Model ten jest najbardziej zrównowa#ony pod wzgl$dem elementów indywidualistycznych
i kolektywistycznych. Oto Ja-wspó'zale#ne (0,206) i Ja-niezale#ne-autonomiczne (0,201) oddzia'uj" na strategi$ unikania z jednakow" si'". Trzeci" istotn" zmienn"
wyja niaj"c" jest ocena stresowo ci sytuacji trudnych

(–0,163), pozostaj"ca pod wp'ywem religijno ci (0,124).
A zatem strategia unikania b$dzie tym bardziej prawdopodobna u Rosjan, im bardziej wyartyku'owane s" Jawspó'zale#ne i Ja-niezale#ne-autonomiczne oraz im s'absza jest ocena stresowo ci sytuacji trudnej (rysunek 6).

DYSKUSJA
G'ównym celem podj$tych bada% by'o poszukiwanie
zwi"zków mi$dzy kultur" a reakcjami na stres i weryÞkacja za'o#enia, #e strategie zidentyÞkowane w kulturze zachodniej maj" walor uniwersalny i równie dobrze opisuj"
zachowania ludzi w kulturach niezachodnich. W tworzeniu opozycji kultury zachodnie vs. niezachodnie wykorzystali my syndromy kulturowe indywidualistyczny
i kolektywistyczny, przy czym zamiarem naszym by' taki
dobór prób badawczych, by mo#na je u'o#y! w porz"dku
od kultury najbardziej wysyconej elementami indywidualistycznymi (Norwegia), przez kultury heterogeniczne (Polska, Bia'oru ), do kultury najbardziej wysyconej
elementami kolektywistycznymi (Rosja). Co prawda,
stosowne analizy potwierdzi'y zak'adany porz"dek badanych prób, jednak okaza'o si$, #e nie jest mo#liwe porównywanie wszystkich czterech krajów mi$dzy sob", a to
z uwagi na ró#nice mi$dzy wersjami skali Kuo i wspó'pracowników, zastosowanymi w trzech krajach i w próbie
rosyjskiej. Maj"c wybór mi$dzy: (a) odrzuceniem danych
respondentów rosyjskich zgodnie z ÞlozoÞ" czyszczenia
próby z „podejrzanych” danych lub (b) zaakceptowaniem
danych jako manifestacji specyÞki kultury rosyjskiej, wybrali my t$ drug" opcj$, '"cz"c w ten sposób podej cie
mi$dzykulturowe (porównywanie kultur) z podej ciem
kulturowym (koncentracja na idiosynkrazjach wewn"trz
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Rysunek 6. Model indywidualistyczno-kolektywistyczny dla strategii unikania w próbie rosyjskiej.
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jednej kultury). W zwi"zku z tym, interpretuj"c uzyskane dane, nale#a'o wzi"! pod uwag$ pewne ró#nice w rozumieniu strategii opatrzonych tymi samymi nazwami.
I tak, strategia zaanga#owania funkcjonuj"ca w próbach
norweskiej, polskiej i bia'oruskiej oznacza aktywne podejmowanie dowolnych dzia'a% w sytuacji stresowej,
w próbie za rosyjskiej oznacza aktywno ci skoncentrowane przede wszystkim na rozwi"zaniu okre lonego
problemu, co jest bli#sze tradycyjnemu rozumieniu strategii skoncentrowanej na zadaniu. Strategia unikania,
oprócz wspólnych tendencji do zaprzeczania istnienia
problemu i poszukiwania czynno ci zast$pczych, w próbie rosyjskiej jest zwi"zana z regulowaniem stanu emocjonalnego (koncentracja na emocjach) w wi$kszym stopniu ni# w pozosta'ych próbach.
Strategia zaanga owania
Podali my w w"tpliwo ! status strategii zaanga#owania jako zachowania optymalnego w reagowaniu na stres,
argumentuj"c, #e jest ona silnie osadzona w kulturze zachodniej, podporz"dkowanej imperatywowi walki, aktywno ci, „brania byka za rogi”, tak#e odpowiedzialnoci za w'asne dzia'ania i samodzielnego rozwi"zywania
w'asnych problemów. Jak si$ okazuje, nies'usznie w"tpili my w jej uniwersalno !. Jest to strategia preferowana
przez przedstawicieli ka#dej badanej kultury, aczkolwiek
najsilniej zwi"zana z kultur" indywidualistyczn" en bloc
(Norwegia) lub z jej elementami, obecnymi w kulturach
bardziej heterogenicznych. Chodzi tu o warto ci indywidualistyczne (im bardziej ceniona jest wolno !, niezale#no !, bycie odwa#nym, ekscytuj"ce #ycie, tym ch$tniej
ludzie staj" do walki z przeciwno ciami), autonomiczn"
form$ Ja-niezale#nego (im bardziej wyraziste poczucie,
#e jest si$ autonomiczn", niezale#n" jednostk", tym wi$ksza sk'onno ! do anga#owania si$) i poziom samooceny
(im wy#sza samoocena, a tym samym wi$ksza wiara we
w'asny sukces, tym bardziej prawdopodobne jest podejmowanie ró#nych dzia'a% prowadz"cych do poradzenia
sobie z sytuacj" trudn"). W literaturze psychologicznej
od dawna samoocena jest uznawana za jedn" z g'ównych
zmiennych stanowi"cych o zasobach jednostki w radzeniu sobie ze stresem (por. Sinha, Tripathi, 1994), chocia#
jej rola wydaje si$ ograniczona do kontekstu kultury indywidualistycznej. Durganand Sinha i Roma Tripathi
(1994) donosz" na podstawie wyników swoich bada%
prowadzonych w Kanadzie i w Indiach, #e w kulturze indyjskiej samoocena nie ma takiego znaczenia, jak w kulturze zachodniej.
Przyjmuj"c do wiadomo ci fakt uniwersalno ci strategii
zaanga#owania, cho! o indywidualistycznej proweniencji, nale#y zwróci! uwag$ na okoliczno ci ograniczaj"ce
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powszechno ! stosowania tej strategii. Po pierwsze, preferencje w zakresie strategii zaanga#owania zale#" od poznawczej oceny stresu; jest to wynik uzyskany w modelu
testowanym na trzech krajach '"cznie. Strategia ta jest
tym bardziej prawdopodobna, im ni#sza jest ocena stresu.
Inaczej mówi"c, strategia ta jest uruchomiona wówczas,
gdy podmiot ocenia poziom trudno ci jako stosunkowo
niewielki, mo#liwy do pokonania. Na efekt ten z'o#y'y si$
zale#no ci wyst$puj"ce przede wszystkim w próbach norweskiej i bia'oruskiej, natomiast w próbie polskiej ocena
stresowo ci sytuacji nie ma zwi"zku z preferowaniem
strategii zaanga#owania.
I tu napotykamy na drugie ograniczenie uniwersalno ci
strategii zaanga#owania, mianowicie na specyÞk$ kulturow" w zakresie konÞguracji czynników determinuj"cych
t$ strategi$. Otó# waga kulturowych elementów indywidualistycznych, ich wzajemne powi"zania oraz wspomagaj"ce b"d( os'abiaj"ce dzia'anie innych czynników
mo#e si$ zmienia! w zale#no ci od kraju. W próbie polskiej rola oceny poznawczej stresowo ci sytuacji przestaje by! wa#na, a poziom samooceny nie gra istotnej roli.
Nie ma wiarygodnego wyja nienia tej sytuacji. By! mo#e
Polacy podejmuj" dzia'ania, nie licz"c si$ z realiami, nie
bior"c pod uwag$ trudno ci, bez wzgl$du na ocen$ szans
powodzenia. Najwa#niejsze dla Polaków s" czynniki kulturowe: cenione warto ci indywidualistyczne i indywidualistyczna forma Ja.
Interesuj"cy jest przypadek Rosji. W ród czynników
determinuj"cych strategi$ zaanga#owania znajdujemy
oprócz warto ci indywidualistycznych i samooceny, zamiast Ja-niezale#nego – Ja-wspó'zale#ne, konstrukt nale#"cy do kolektywistycznego syndromu kulturowego. Co
wi$cej, jest to najsilniejszy predyktor tej strategii. Nie da
si$ wyt'umaczy! zamiany form Ja i tak du#ego udzia'u
Ja-wspó'zale#nego w determinowaniu tej strategii tylko
ró#nicami w sposobie rozumienia zaanga#owania (tj. ró#nej operacjonalizacji w tym badaniu). Je li przyjmiemy
za'o#enie, i# aktywna postawa jednostki wobec trudnoci jest optymalnym i po#"danym sposobem radzenia
siebie w ka#dej kulturze, to wydaje si$, #e kultury powinny by! wyposa#one w instrumenty wspieraj"ce takie
zachowania. Takim instrumentem mo#e by! specyÞczna
dla danej kultury forma Ja: w kulturach indywidualistycznych Ja-niezale#ne, w kulturach kolektywistycznych Ja-wspó'zale#ne. Tak wi$c im lepiej jest wyartyku'owana
forma Ja spójna z warto ciami panuj"cymi w danej kulturze, tym bardziej prawdopodobne jest zaanga#owanie
si$ jednostki w pokonywanie trudnych sytuacji. W badaniu Bena Kuo i Laurie Gingricha (2004) na studentach
kanadyjskich pochodzenia europejskiego i azjatyckiego stwierdzono w ca'ej badanej próbie istotne korelacje
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mi$dzy obiema formami Ja i strategi" zaanga#owania
(wspó'czynnik korelacji z Ja-niezale#nym by' jednak
wy#szy ni# z Ja-wspó'zale#nym), co mo#e wiadczy!
o „wspó'dzia'aniu” Ja-niezale#nego i Ja-wspó'zale#nego
w sytuacjach, gdy jednostka wybiera strategi$ zaanga#owania. Dodajmy, #e autorzy nie stwierdzili takich zale#no ci w przypadku strategii kolektywnej: strategia ta pozostawa'a w istotnej korelacji tylko z Ja-wspó'zale#nym.
Strategia kolektywna
Strategia ta jest determinowana przez czynniki nale#"ce do kulturowego syndromu kolektywistycznego: Ja-wspó'zale#ne (im bardziej wyartyku'owane, tym bardziej prawdopodobne si$ staje, i# jednostka si$gnie do kolektywnych sposobów radzenia sobie z sytuacj" trudn"),
warto ci kolektywistyczne (im bardziej cenione s" bezpiecze%stwo, porz"dek spo'eczny, szacunek dla starszych,
samodyscyplina, pos'usze%stwo, tym bardziej preferowana jest strategia kolektywna) i religijno ! (im wy#szy poziom religijno ci, tym 'atwiej o strategi$ kolektywn"). Co
ciekawe, strategia ta jest uruchamiana tym cz$ ciej, im
wy#sza jest poznawcza ocena stresu. A zatem po wsparcie, rad$, wzory zachowania udajemy si$ do kolektywu
wtedy, gdy stres w naszej ocenie jest stosunkowo wysoki;
gdy poziom stresu postrzegamy jako stosunkowo niski,
próbujemy sobie radzi! sami (strategia zaanga#owania).
Steven Hobfoll (2001) u#ywa terminu Ja zagnie#d#one
(nested self), wskazuj"c na zagnie#d#enie jednostki w rodzinie, która z kolei jest zagnie#d#ona w grupie (plemieniu). Próby koncentrowania si$ wy'"cznie na jednostce,
jak pisze, ograniczaj" zdolno ci przewidywania zachowania. Jednostka ocenia sytuacj$ stresow" i dokonuje wyboru odpowiedniej strategii, wykorzystuj"c zasoby osobiste,
a tak#e czerpi"c z relacji interpersonalnych i z poczucia
przynale#no ci kulturowej.
Ta ogólna zasada zale#no ci strategii kolektywnej od
wymienionych wy#ej elementów kolektywistycznych
i oceny stresu ulega modyÞkacji na poziomie poszczególnych kultur. Po pierwsze, osi"gamy lepszy wgl"d w rol$
religijno ci. Religijno ! oddzia'uje bezpo rednio na rzecz
uruchomienia strategii kolektywnej, a zarazem po rednio
– przez podwy#szenie oceny poznawczej sytuacji stresowej. Stosunkowo 'atwo wyja ni! bezpo redni wp'yw
religijno ci: jest zasilana warto ciami tradycyjnymi (np.
szacunek dla starszych, pos'usze%stwo), wi$c nic dziwnego, #e w sytuacjach trudnych (zw'aszcza bardzo trudnych) jednostka pos'usznie udaje si$ po pomoc do tych,
których ceni i szanuje. Natomiast zaobserwowany pozytywny zwi"zek mi$dzy religijno ci" a ocen" stresowo ci
sytuacji (najsilniejszy na Bia'orusi, w Norwegii i Rosji na
poziomie tendencji, w Polsce – bez znaczenia) pozostaje

w sprzeczno ci z koncepcj" religii i religijno ci jako (ród'a wsparcia. By! mo#e wiatopogl"d nacechowany religijno ci" zawiera w sobie równie# wizj$ wiata naje#onego trudno ciami, zwi$kszaj"c poczucie zagro#enia, co
z kolei usprawiedliwia potrzeb$ uciekania si$ do religii
w sytuacjach trudnych.
Zdaniem niektórych autorów, badania, które pokazuj" pozytywny wp'yw religijno ci na zdrowie, dobrostan psychiczny, efektywne radzenie sobie ze stresem,
najcz$ ciej prowadzone s" na grupach pozostaj"cych
poza g'ównym nurtem spo'ecze%stwa. Aczkolwiek mo#na te# odnie ! inne wra#enie: odczucie powszechnoci praktyk religijnego radzenia sobie ze stresem (por.
Harrison, Koenig, Hays, Eme-Akwari, Pargament, 2001;
Pargament, 1997). Kawika Allen i Paul Heppner (2011)
opisuj" mormo%sk" spo'eczno ! Polinezyjczyków mieszkaj"cych w Stanach Zjednoczonych, posiadaj"cych silne
religijne przekonania, którzy w sytuacjach stresowych nie
tylko znajduj" ukojenie w religii, ale tak#e twierdz", i#
religia pomaga im rozwi"zywa! konkretne problemy. Tak
zwany czarny Ko ció' w USA by' w czasach historycznych podstawow" instytucj" spo'eczno-kulturow", z której Afroamerykanie czerpali si'$ (np. poczucie w'asnej
warto ci, optymizm, wytrzyma'o !) w czasach trudno ci
ekonomicznych i uprzedze% rasowych. Generalnie, religijno ! odgrywa ogromn" rol$ w #yciu jednostek i spo'eczno ci Afroamerykanów, w kszta'towaniu ich sposobu
interpretacji wiata, nadawania sensu przeciwno ciom losowym. Wspomaga radzenie sobie ze stresem, dostarczaj"c optymizmu i ram poznawczych dla rozumienia wiata
(Utsey, Giesbrecht, Hook, Stanard, 2008). Mimo to badania prowadzone w ró#nych populacjach dowodz" czego
przeciwnego: religijno ! mo#e by! (ród'em dyskomfortu, a nawet depresji i tendencji samobójczych. Depresja
i my li samobójcze mog" by! zwi"zane z poczuciem alienacji od Boga, poczuciem winy, zw'aszcza wówczas, gdy
cz'owiek s"dzi, #e pope'ni' niewybaczalnie grzeszny czyn
(Exline, 2002; Exline, Yali, Sanderson, 2000). Nale#a'oby
si$ zastanowi!, jak" rol$ mo#e odgrywa! religia w krajach
laickich, takich jak Norwegia, czy zlaicyzowanych, lecz
o odnawiaj"cej si$ religijno ci, jak na Bia'orusi i w Rosji,
czy te# w kraju takim jak Polska, w którym religijno !
jest w du#ej mierze deklaratywna. By! mo#e przyznanie
si$ do bycia religijnym w Norwegii czy na Bia'orusi jest
równoznaczne z wi$kszym znaczeniem wiary w #yciu
jednostki ni# w Polsce. Prawdopodobnie rodzaj konfesji
(tu: protestantyzm, katolicyzm i prawos'awie) stanowi
istotny czynnik ró#nicuj"cy postawy wobec siebie i wiata, chocia# Julie Exline (2002) twierdzi, #e rodzaj i g'$boko ! wiary nie maj" wielkiego znaczenia dla wywo'ania
depresji u osób religijnych.
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Po drugie, w zbiorze predyktorów do elementów kolektywistycznych dochodz" niektóre elementy indywidualistyczne, mianowicie warto ci i Ja-niezale#ne-samowystarczalne. A zatem strategia kolektywna jest
bardziej dost$pna tym osobom, które dysponuj" lepiej wyartyku'owanym Ja-wspó'zale#nym oraz Ja-niezale#nym-samowystarczalnym (cho! w mniejszym stopniu), które
wy#ej ceni" warto ci kolektywistyczne i zarazem indywidualistyczne (cho! w mniejszym stopniu), uwa#aj" siebie
za bardziej religijne, oraz w ich ocenie stresowo ! sytuacji jest wy#sza. Zastanawiaj"ce jest tu ulokowanie Ja-niezale#nego-samowystarczalnego w zbiorze czynników
warunkuj"cych strategi$ kolektywn". Przede wszystkim
nale#y zapyta!, na czym mo#e polega! zwi"zek tej formy Ja z warto ciami kolektywistycznymi. By! mo#e na
tym, #e jednym z motywów post$powania kolektywisty
jak troska o innych, o ich dobrostan, o harmoni$ w grupie, czego efektem mo#e by! tendencja do nieobarczania innych swoimi problemami i bycie samowystarczalnym (Yeh, Arora, Wu, 2006). Tak wi$c Ja-niezale#ne-samowystarczalne mo#e po rednio dzia'a! na wybór
strategii kolektywnej przez wzmacnianie dzia'ania odpowiednich warto ci.
W próbie rosyjskiej strategia kolektywna przybra'a
dwie formy: odwo'ywanie si$ do rodziny i do osób spoza
rodziny. Podstawow" ró#nic" jest rola Ja-wspó'zale#nego
w przewidywaniu formy strategii. Ja-wspó'zale#ne jest
stosunkowo silnym predyktorem strategii kolektywnej
skierowanej na rodzin$, podczas gdy ta forma Ja nie odgrywa istotnej roli w przewidywaniu strategii skierowanej na osoby dalsze. W przypadku strategii kolektywnej
ukierunkowanej na osoby spoza rodziny najsilniejsz"
moc predykcyjn" ma ocena stresowo ci sytuacji oraz religijno !.
Istotny wp'yw, jaki grupa odniesienia wywiera na #ycie jednostki, to bez w"tpienia najwa#niejsza cecha kultury kolektywistycznej. Istnieje wiele sposobów deÞniowania, czym jest grupa odniesienia, w zale#no ci m.in.
od jej funkcji, wielko ci, stabilno ci (Chen, West, 2008).
Niektórzy badacze (np. Brewer, Chen, 2007) proponuj"
podzia' na grupy relacyjne (np. rodzina, przyjaciele) i na
kolektywy (np. kategoria p'ciowa, partia polityczna). Anu
Realo, Juri Allik i Michael Vadi (1997) dziel" grupy na
podstawie wielko ci dystansu spo'ecznego utrzymywanego przez jednostk$; s" to bliskie relacje z cz'onkami najbli#szej rodziny i z osobami znacz"cymi, nieco dalsze relacje z s"siadami, kolegami w szkole i w pracy oraz najdalsze relacje z du#ymi grupami i kategoriami spo'ecznymi.
Próbuj"c wyja ni! zaobserwowane ró#nice, przyjrzyjmy si$ tre ci skal mierz"cych strategie kolektywne
u Rosjan (por. tak#e Kwiatkowska i in., 2014). Oprócz
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faktu, #e dotycz" innych obiektów (rodzice, rodze%stwo,
ciotki, wujkowie z jednej strony, a z drugiej – koledzy,
przyjaciele, nauczyciele, osoby starsze), zawieraj" ponadto inne oczekiwania. Rodzina zdaje si$ wytycza! kierunek dzia'ania, pokazuje, jak rozwi"za! problem, deÞniuje warto ci, na których mo#na si$ oprze!. Natomiast
ci inni mog" wesprze! konkretn" rad", udzieli! konkretnej pomocy. Do skali tej wesz'y tak#e dwa stwierdzenia
podkre laj"ce fakt korzystania z pomocy innych ludzi.
Bior"c pod uwag$ tak zinterpretowane ró#nice mi$dzy
dwiema formami strategii kolektywnych, mo#na s"dzi!,
#e w pierwszym przypadku dobrze wyartyku'owane Ja-wspó'zale#ne, oparte na relacjach z bliskimi osobami,
wspiera zachowania odwo'uj"ce si$ do warto ci przekazywanych przez bliskich; dzieje si$ tak w sytuacjach trudnych o umiarkowanej stresowo ci. Natomiast w drugim
przypadku, gdy stres jest wysoki, znacznie pilniejszym
zadaniem jest uzyskanie konkretnego wsparcia ze strony
ludzi spoza rodziny, z którymi nie ma tak silnych wi$zi
(Ja-wspó'zale#ne nie ma bezpo redniego wp'ywu na t$
strategi$). Takie rozumowanie jest spójne z za'o#eniem,
i# osoby o orientacji kolektywistycznej w trosce o samopoczucie swoich bliskich mog" unika! obarczania ich
swoimi problemami i w sytuacjach wysoce stresowych.
Strategia unikania
W wersji w'a ciwej dla Norwegii, Polski i Bia'orusi
(g'ównie poszukiwanie aktywno ci zast$pczych) strategia unikania nie jest w #adnej mierze determinowana
czynnikami kulturowymi manifestowanymi na poziomie
warto ci czy na poziomie jednostki w postaci okre lonej
formy konstruktu Ja. Nie ma te# zwi"zku z ocen" stresowo ci sytuacji. Mo#na s"dzi!, #e za wybór tej strategii odpowiedzialne s" czynniki indywidualne, sta'e dyspozycje,
np. cechy osobowo ci czy temperamentu. Andrew Elliot,
Todd Thrash i Kou Murayama (2011) wymieniaj" szereg
czynników, które mog" o tym decydowa!, np. wiek, neurotyzm, poczucie braku kontroli nad stresorem czy brak
wsparcia spo'ecznego. Ich zdaniem, wa#nym czynnikiem
sk'aniaj"cym do zachowa% unikowych jest specyÞczna
struktura celów jednostki, gdzie istotne miejsce zajmuj"
cele unikania (avoidance personal goals), które reprezentuj" tendencje motywacyjne do trzymania si$ z daleka od
mo#liwo ci pojawienia si$ zdarze% negatywnych, a gdy te
wyst"pi" – do ich unikania.
W próbie rosyjskiej strategi$ t$ (poszukiwanie czynnoci zast$pczej wraz z koncentrowaniem si$ na emocjach)
mo#na przewidywa! na podstawie stopnia artykulacji zarówno Ja-wspó'zale#nego, jak i Ja-niezale#negoautonomicznego, przy czym strategia unikania jest
tym bardziej prawdopodobna, im s'abiej oceniana jest
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stresowo ! sytuacji. Taka dwutorowo ! kulturowa nie
potwierdza hipotezy o silniejszej inklinacji cz'onków
kultury kolektywistycznej do stosowania tej strategii ani
nie wyklucza mo#liwo ci, #e strategia ta nale#y do kultury indywidualistycznej. Otrzymali my co prawda wynik
wskazuj"cy na wy#szy poziom preferowania strategii unikania w próbie bia'oruskiej ni# w próbach polskiej i norweskiej, jednak brak zdecydowanego umocowania tego
sposobu radzenia sobie ze stresem w elementach kolektywistycznych stawia nas przed pytaniem, czy model kulturowy w tym przypadku jest trafny. By! mo#e w'a ciwsza
by'aby tu konstelacja czynników kulturowych i indywidualnych (podmiotowych, intrapsychicznych).

OGRANICZENIA BADANIA
I PRZYSZ!E ZAMIERZENIA BADAWCZE
Mo#na wskaza! kilka powodów, dla których wyniki badania nale#y traktowa! z pewn" doz" ostro#no ci.
Po pierwsze, mo#na si$ zastanawia!, czy do eksploracji kontekstu kulturowego wzd'u# dymensji indywidualizm–kolektywizm kultury by'y w'a ciwie dobrane.
Ani Norwegia, ani Rosja nie reprezentuj" kra%ców dymensji, przy czym indywidualizm skandynawski to jedna
z mo#liwych form indywidualizmu, mianowicie forma
horyzontalna, w przeciwie%stwie do indywidualizmu
wertykalnego, wyst$puj"cego np. w Ameryce Pó'nocnej
(Triandis, 1996). Co prawda taki dobór kultur mia' wyeksponowa! ich heterogeniczno ! pod wzgl$dem wyst$powania elementów indywidualistycznych i kolektywistycznych, niemniej jednak w przysz'ych badaniach
nale#a'oby rozwa#y! w'"czenie krajów reprezentuj"cych
syndromy kulturowe w sposób wyrazistszy.
Ponadto próba bia'oruska nie mo#e uchodzi! za prób$ w pe'ni reprezentatywn" dla kultury bia'oruskiej.
Bia'oruscy badani to mieszka%cy Grodna, du#ego miasta
w zachodniej Bia'orusi, o silnych zwi"zkach historycznych i kulturowych z Polsk". Prawdopodobnie wschodnie, a tak#e ma'omiasteczkowe i wiejskie rejony Bia'orusi
s" silniej osadzone w kulturze kolektywistycznej, co nale#a'oby uwzgl$dni! w przysz'ych badaniach.
Do analiz mo#na by'o w'"czy! tak#e kontekst polityczno-ekonomiczny6. Norwegia jawi si$ tu jako szczególne
odst$pstwo od regu'y, która zdaje si$ jednoczy! trzy pozosta'e kraje. W ostatnich kilkunastu latach Polska, Bia'oru
i Rosja boryka'y si$ – z ró#nym skutkiem – z transformacj" ustrojow" i gospodarcz", co mo#e zmienia! sposoby
funkcjonowania spo'ecze%stwa w wymiarze kulturowym
i jednostkowym. Na tym tle Norwegia wydaje si$ ostoj"
6

Za t$ uwag$ dzi$kujemy anonimowemu recenzentowi pierwszej wersji tego artyku'u.

stabilno ci, mimo i# – ogólnie rzecz ujmuj"c – kultura nie
jest zjawiskiem niezmiennym.
Powa#nym ograniczeniem tych bada% s" zbyt ma'e liczebno ci próby norweskiej i rosyjskiej. Zw'aszcza modelowanie strukturalne przeprowadzone na niewielkiej
próbie rosyjskiej powinno by! traktowane raczej jako
wst$pne rozpoznanie mo#liwych konÞguracji zmiennych
ni# jako ostateczne przedstawienie realnych zale#no ci.
WeryÞkacja opisanych w tym badaniu modeli powinna
by! przeprowadzona na wi$kszych próbach.
O niedostatkach Mi%dzykulturowej skali radzenia ze
stresem Kuo i wspó'pracowników (2006) pisali my
w artykule po wi$conym adaptacji kulturowej narz$dzia
(Kwiatkowska i in., 2014). Mo#na mie! zastrze#enia
przede wszystkim do pomiaru strategii unikania; tej cz$ci skali nale#a'oby po wi$ci! wi$cej uwagi w dalszych
pracach nad tym narz$dziem.
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ABSTRACT
The study sought to compare cultures differing in level of individualism and collectivism with regard to
preferred coping strategies. Tested were hypotheses concerning cultural determinants of coping, i.e. relations between values, self-construals, self-esteem, and religiosity (explanatory variables), and engagement,
collective and avoidance strategies (explained variables). Research was carried out in Norway, Poland,
Belarus, and Russia (N = 759). The following instruments were employed: Schwartz and Bilsky’s Values
Scale, Singelis’s Self-Construals Scale, and Cross-Cultural Coping Strategies by Kuo, Rosysicar and
Newby-Clark. In order to be able to compare cultures, measurement invariance (conÞgural, metric and scalar) was tested. Predicted relationships between variables were tested by means of SEM. Structural models
(assessed in the overall sample and in country subgroups) achieved sufÞcient goodness of Þt in Norwegian,
Polish and Belarusian samples, with regard to engagement (individualistic model) and collective strategies
(collectivistic model), but not with regard to avoidance coping. Russian sample data were tested separately
since there was no equivalence of the Cross-Cultural Coping Strategies, and in this sample four models were
revealed instead of the expected three. Problems of universality and speciÞcity of particular coping strategies were discussed, among other issues.
Keywords: stress, coping strategies, collectivism, individualism, SEM
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